INSATS

#11

DECEMBER 2018

Också människa! Läs mer på sida 3.

2 KALENDERN

Vad händer under vintern? Skriv ut sida 2
och häng upp på väggen!

5 RAPPORTERA OM 2018

4 SKRIV FÖR FRIHET

Dags att skriva för frihet och upprättelse.
Läs med på sida 4.

10 KARTLÄGG FÖRSTÖRELSEN AV RAQQA

12 ÅRSMÖTET 2019

				

SIDA 2		

INSATS DECEMBER 2018

AMNESTYKALENDERN
16 JANUARI
INSATS #1 2019 kommer ut

20 JANUARI
Sista ansökningsdag för distriktsbesök av Sektionsstyrelsen
(För mer info, se Insats #10 November)

11 - 14 FEBRUARI
Nationellt Rekryteringsprojekt

10 FEBRUARI
Kampanjutbildning
Kvinnors rättigheter Umeå

15 FEBRUARI
Deadline Rapportering 2018

15 - 17 FEBRUARI
Nationell Ungdomsträff (Läs mer på sidan 8)

16 FEBRUARI
Kampanjutbildning
Kvinnors rättigheter Stockholm

23 FEBRUARI
Kampanjutbildning
Kvinnors rättigheter Göteborg

24 FEBRUARI
Kampanjutbildning
Kvinnors rättigheter Malmö

8 MARS
Internationella Kvinnodagen

16 - 17 MARS
Utbildning Amnesty ABC-utbildare

I FOKUS JUST NU 			

SIDA 3		

Kampanjen Också människa, som handlar om utsatta
EU-medborgares situation och rättigheter i Sverige, är nu
inne i sin första fas. Den fokuserar på rätten att inte bli
trakasserad av polis. Aktionen pågår fram till 31 januari,
och så många som möjligt uppmanas att agera!

VÅRA KRAV:
Vi vill sätta tryck på rikspolischef Anders Thornberg, så att
han klargör att den praxis som finns i Stockholm där polisen
kör bort personer som tigger trots att de inte utgjort någon
ordningsstörning är felaktig och måste stoppas.

STOCKHOLMSPOLISENS SVAR:
Dagen efter rapportlanseringen, 23 november, uttalade
biträdande områdeschef vid Citypolisen Stockholm Elisabeth
Anestad att polisen ska sluta köra bort folk som sitter
och tigger om de inte faktiskt utgör en ordningsstörning.
Uttalandet är positivt och visar att stockholmspolisen tagit
till sig av kritiken och kommer se över sin praxis, men
då utrymme för tolkning fortfarande finns så fortsätter vi
uppmana rikspolischefen att tydliggöra vad som gäller.
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VAD KAN DU GÖRA?
1. Skriv under och dela aktionen på sociala medier!
Aktionen finns på amnesty.se/människa
2. Beställ kampanjmaterial. Flyers, faktamaterial,
instruktionsmaterial, affischer och foldrar att dela ut
finns att beställa på Aktivistportalen. Du hittar länken på
aktivism.amnesty.se/eumedborgare
3. Skriv till regionpolischefen i Stockholm! Instruktioner och
mejladress finns på Aktivistportalen, aktivism.amnesty.
se/eumedborgare
4. Anordna en demonstration på din ort. Instruktioner och
tips finns på Aktivistportalen.
5. Anslut gruppen långsiktigt till kampanjen. Då kommer
nytt kampanjmaterial samt utbildningar och möjlighet att
bedriva lokal påverkan delges allt eftersom. Samma som
ovan gäller - på Aktivistportalen finns all information för
den som vill engagera långsiktigt.
Frågor? Tveka inte att kontakta mig!

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE REGION SYD
AMELIA.WINGQVIST@AMNESTY.SE
070 744 57 93
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HÖSTENS SKRIV FÖR FRIHET

Från U50 Kungsholmens film på instagram, se den
via @amnestykungsholmen

Anmälningarna till kampanjen ramlar in och materialet susar
ut. Just nu är vi uppe i 85 anmälda grupper, vissa har redan
agerat och andra kommer agera under kampanjperioden
29/11-17/12. För er som inte beställt material ännu går
detta fortfarande att göra!

DETTA HÄNDER!
Studentgruppen i Umeå smygstartade kampanjen med
att anordna en brevskrivarkväll med fika på universitetet
redan den 26 november. I samband med den 10 december
planerar Stockholmsdistriktet att hålla en utåtriktad
aktion med tält, namninsamling och tyst luciatåg på
medborgarplatsen, med aktivister från olika grupper, för alla
fyra människorättsförsvarare inom årets Skriv för frihet.
I Göteborg planeras en eftermiddag i BRAVE/Skriv för frihets
tecken med brevskrivning, fackeltåg och namninsamling
i tält den 8 december, alla är välkomna att delta! Malmö
styrelse och Malmö Kampanjgrupp ordnar aktion den 2
december i tält på Triangeln Torg i Malmö. Grupp 135
informerar och samlar namn på kulturcentrumet Ebeneser
i Luleå den 10 december. Grupp 78 i Östersund anordnar
informationsträffar om mänskliga rättigheter för elever
på Hjalmar Strömer gymnasiet och skriver för frihet på
Svenssons kafé på Frösön. På Olofströms bibliotek anordnar
grupp 66 affischutställning och namninsamling som pågår
mellan 7 och 17 december. Och runt om i Sverige skrivs det
för frihet på torg, bibliotek och julmarknader.
På www.amnesty.se/BRAVE kommer ett kalendarium snart
dyka upp där ni kan kika efter vad som händer på just er ort!

Även på de 29 gymnasieskolor som Amnesty har ett
långsiktigt samarbete med är det stor aktivitet under
de närmsta veckorna. Skolorna arbetar först med ett
lektionsmaterial som baseras på BRAVE- kampanjen.
Därefter följer tema- och aktivitetsdagar med
människorättsförsvarare i fokus, och på det flesta skolorna
skapar våra ungdomsgrupper många olika aktiviteter. Först
ut var Lerums gymnasium, som arrangerade en temadag
för hela skolan den 22 november. Amnestygruppen på
Kungsholmens gymnasium har gjort en grym liten film för
att uppmärksamma kampanjen och få elever på skolan att
engagera sig. Se den på deras instagramkonto
@amnestykungsholmen.

HAR NI INTE BESTÄLLT MATERIAL ÄN?
Sörj inte! Materialbeställningsformuläret ligger ute fram till
den 6 december. Tänk på att det tar 7 dagar från det att ni
gjort er beställning till att materialet kommer fram! Materialet
går att beställa på aktivism.amnesty.se/brave

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
070 987 04 65

CECILIA ALPIN
KAMPANJPRAKTIKANT NORDVÄST
CECILIA.ALPIN@AMNESTY.SE
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DAGS ATT RAPPORTERA OM 2018!
Alla grupper och distrikt inom Amnesty ska varje år
rapportera om sin verksamhet och sin ekonomi. Att börja
året med en tillbakablick är dessutom ett superbra sätt för
er som grupp att tydliggöra ert arbete och utvärdera era
aktiviteter. Det ger er också en bra grund för att sätta mål
och planera inför 2019.

FRÅGOR TILL VERKSAMHETSBERÄTTELSEN
1.
2.

3.

Med “grupp” menas arbetsgrupper, ungdomsgrupper,
studentgrupper och specialgrupper.
4.

SUMMERA ÅRET TILLSAMMANS I GRUPPEN
För distrikt och redovisningsgrupper innebär nytt år även
årsmöte, men alla grupper rekommenderas att boka ett
möte med hela gruppen i början av året som ni ägnar åt att
summera er verksamhet. Inför mötet ska även den som är
ekonomiskt ansvarig i er grupp ha förberett den ekonomiska
rapporten över era inkomster och utgifter att presentera för
resten av gruppen.
Utse en i gruppen som får uppdrag att sammanfatta er
diskussion och summera det ni sagt i formuläret på aktivism.
amnesty.se/rapportering. Gruppsekreteraren är ansvarig för
att rapporteringen kommer in.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
En verksamhetsberättelse gör ni mest för er egen skull men
den ska också skickas in till sekretariatet. När ni gör den
summerar ni året som gått och får syn på allt bra ni gjort.
Grupper gör det enklast via tidigare nämnda formulär på
hemsidan, svaren skickas också som kopia till er egen mail.
Distrikten ska också skriva verksamhetsberättelse men
svarar på andra frågor som hittas på aktivism.amnesty.se/
rapportering.

EKONOMISK REDOVISNING
Alla grupper och distrikt ska också göra en ekonomisk
rapport över de intäkter och utgifter som ni haft under året.
Redovisningsgrupper ska skicka in sin ekonomiska rapport
till sekretariatet medan sektionsgrupperna redovisar sin
ekonomi internt i gruppen. Er ekonomi måste också granskas
av en revisor. Mer information om vad en ekonomisk rapport
bör innehålla finns på aktivism.amnesty.se/rapportering .

5.
6.

Antal medlemmar i gruppen under året
Vilka fall, kampanjer och aktioner har ni deltagit i under
året? Vilka aktiviteter har ni genomfört i anslutning till
dessa?
Vilka egna aktiviteter/projekt/evenemang har ni arbetat
med? Med egna aktiviteter menas aktioner och
evenemang om mänskliga rättigheter som ni har utfört
som inte är kopplat till någon särskild kampanj.
Har arbetar ni för att göra er grupp hållbar? Hållbarhet
kan exempelvis innebära rekryteringsarbete, sociala
aktiviteter, planering, arbetsfördelning eller organisering
av gruppen.
Vad saknar ni för stöd och utbildning för att kunna
fungera bättre som Amnestygrupp?
Övriga reflektioner kring året som gått?

RAPPORTERA ARBETET MED AKTIONSFALL
Arbetar er grupp med ett eller flera aktionsfall? Jättebra, då
behöver vi veta vad ni gjort och om ni fått respons. Detta
arbete rapporteras separat antingen via ett formulär på
hemsidan eller genom att fylla i en frågemall och skicka
in. Både formulär och mall finns på aktivism.amnesty.se/
rapportering.

UPPRÄTTA EN MEDLEMSLISTA
Hur ser er grupp ut framöver? Stäm av vilka som
kommer fortsätta vara aktiva i er grupp och uppdatera
er medlemslista - mall finns att ladda ner på aktivism.
amnesty.se/rapportering. Kanske behöver ni välja en ny
gruppsekreterare eller kassaansvarig inför våren? Behöver ni
planera in ett tillfälle för att rekrytera nya till er grupp? Hör
gärna av er till oss på sekretariatet om ni vill ha tips och
råd för rekrytering!

PLANERA 2019
När ni ändå träffas och utvärderar året som gått är det bra
att diskutera hur ni vill arbeta i vår. Kanske kan ni sätta
gemensamma mål för vad ni vill uppnå? Är det några
aktiviteter eller datum som ni redan nu vet att ni vill spika i
gruppen? Den kan också vara bra att diskutera mötesrutiner.
Tips är att ta hjälp av Amnestykalendern i början av det här
Insatsnumret!
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SEKTIONSGRUPP

REDOVISNINGSGRUPP

DISTRIKT

Sammanställ ekonomisk
rapportering och redovisa för
gruppen

Sammanställ ekonomisk
rapportering - skicka in till er
verksamhetsutvecklare eller
ladda upp som bilaga till er
verksamhetsberättelse

Sammanställ ekonomisk
rapportering - skicka in till er
verksamhetsutvecklare

Diskutera och sammanställ
verksamhetsberättelse skicka in via formulär på
aktivistportalen

Diskutera och sammanställ
verksamhetsberättelse skicka in via formulär på
aktivistportalen

Diskutera och sammanställ
verksamhetsberättelse - skicka
in till er verksamhetsutvecklare

Om er grupp har ett aktionsfall:
skicka in aktionsfallsrapport

Om er grupp har ett aktionsfall:
skicka in aktionsfallsrapport

Samla in kontaktuppgifter från
gruppens medlemmar och
skicka in medlemslista

Samla in kontaktuppgifter från
gruppens medlemmar och
skicka in medlemslista

Samla in kontaktuppgifter på
styrelsemedlemmar - skicka in
till er verksamhetsutvecklare

Diskutera mål och rutiner inför
våren

Diskutera mål och rutiner inför
våren

Diskutera och besluta om
verksamhetsplan under
årsmötet - skicka in till er
verksamhetsutvecklare

Vi hoppas att arbetet med rapporteringen ger en bra
överblick över det fantastiska arbete ni gör, och en möjlighet
att öppna upp för nytänk och förändring inför nästa år! För
oss på sekretariatet ger er årliga rapportering en viktig inblick
i er verksamhet - och vi är otroligt tacksamma för att ni tar er
tid att rapportera!
All information om de olika formerna av rapportering finns
på aktivism.amnesty.se/rapportering. Sista datum för

rapportering är 15 februari. Hör gärna av er till mig om ni
har några frågor eller funderingar!

BEATRICE SCHÖNNING
PROJEKTLEDARE STUDENTPROJEKTET
BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE
070 860 86 28

				
INSATS
APRIL 2017 2018				
DECEMBER
				

SIDA 7		

INSATS DECEMBER 2018

OVANLIG UPPMANING: SKRIV INTE!
I Amnesty Press nummer 4/2018 finns på sidan 66 den
årliga uppmaningen att skriva direkt till fångar. Efter
tidningens pressläggning kom meddelande från Amnesty
International att Thich Quang Do i Vietnam har förvisats från
det kloster i Ho Chi Mihn-staden där han hållits i husarrest
de senaste 15 åren. Han fördes till sin hemprovins Thai
Binh i norra Vietnam. De lokala myndigheterna tillåter Thich
Quang Do att vara i en lokal pagod men hans rörelsefrihet är
begränsad. Det betyder dock att det för närvarande inte går
att skicka hälsningar till Thich Quang Do.

Thich Quang Do, ledare för den förbjudna United Buddhist
Church of Viet Nam, är en framstående förespråkare för
religionsfrihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Han har
ända sedan 1950-talet protesterat fredligt mot repressionen i
Vietnam. Han fyllde 90 år den 27 november.

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS
AP@AMNESTY.SE

SOM JAG SER DET...
Det går inte...
Det finns inte resurser...
Hur skulle vi kunna...
Har ni blivit helt sinnessjuka...
Absurt...
Vi tog emot hundratals mail och kommentarer på sociala
medier, i princip genomgående skrivna i ilska och förakt.
Flera ledarskribenter förfasade sig, vi kallades arroganta och
orealistiska.
Så vad hade vi sagt - att vi skulle stapla stolar på varandra i
en ambition att nå planeten Mars...? Nej, det vi faktiskt sa var
att Sverige år 2018 kan ge tak över huvudet åt drygt 4 000
utsatta EU-medborgare, så att de ska slippa sova utomhus.
DET GÅR INTE!
Lite snabb överslagsräkning indikerar att det kanske ändå
går... Låt oss räkna på att det finns 5 000 utsatta EUmedborgare som behöver en sovplats (trots att de i praktiken
är färre), att härbärgesplatser går att tillhandahålla för 200
kronor per natt (trots att det nog går att lösa billigare),
att kostnaden fördelas på tio miljoner invånare i Sverige,
samt att ett år omfattar 400 dagar (istället för matematiskt
besvärliga 365). Kostnaden landar då på 40 kronor per
person och år. Alltså drygt tre kronor i månaden. Jag säger

LJUS

Feral Love / Chelsea Wolf Världens bästa
verklighetsflykt på 200 sekunder, flitigt använd
de senaste veckorna.

TAGGTRÅD
Dumpopulismen
Sveriges sorgligaste folkrörelse.

inte därmed att det är en lätt uppgift. Men är den verkligen
omöjlig och helt absurd...?
Jag har också svårt att tro att de utsatta EU-medborgarna
verkligen kan åstadkomma de härjningar de anklagas för av
dem som skriver till oss (tydligen ligger de i nivå med Djingis
Khans erövring av Mongoliet). Och oron för den INVASION
(ja, det ordet skrivs med versaler) av personer från Bulgarien
och Rumänien som ska migrera hit för att bo på härbärge
känns också en smula överdriven.
Skälet till att våra förslag anses så orealistiska och att
problemen kring gruppen anses så stora är naturligtvis att en
massa människor inte VILL ha de utsatta EU-medborgarna
här. Inte se den fattigdom de här människorna lever i.
Inte tvingas ta ställning till deras ständiga vädjanden om
hjälp. Deras lösning är att den här gruppen ska flytta hem,
hoppas på sociala reformer som kanske eller kanske inte blir
verklighet - och helt enkelt strunta i att de inte kan försörja
sina barn. Men människor fungerar inte så. Den här gruppen
kommer fortsätta leva i Sverige. Vi säger att deras situation
behöver förbättras här och nu. Och vi vet att det finns många
som delar den uppfattningen - de skriver bara inte lika
många Facebookinlägg.
Att arbeta för mänskliga rättigheter är ingen tävling i
popularitet. De mänskliga rättigheterna gäller alla - även dem
som är utsatta för fördomar, rasism och hat. Det återstår
massor av diskussion, information, förklaringar och samtal
innan vi avslutar kampanjen Också människa. Förmodligen
också väldigt många arga mail. Men jag är övertygad om att
vi kommer bidra till förändring. Politiskt ansvarstagande är
vare sig orealistiskt eller absurt.

MATS ENGMAN
PROJEKTLEDARE KAMPANJEN OCKSÅ MÄNNISKA
MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
08 -729 02 66

HÖSTEN 2018
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NORDEN: FORTSATT SVÅRT ATT FÅ RÄTTVISA FÖR
VÅLDTÄKTSOFFER - ENGAGERA DIG!
Året går mot sitt slut men vi har förstås redan börjat smida
storslagna planer inför 2019!
Ett av våra högst prioriterade områden nästa år är kvinnors
rättigheter. Den 6 mars släpper vi tillsammans med Amnesty
i Norge, Danmark och Finland, en rapport om våldtäkt och
mänskliga rättigheter i de nordiska länderna. Rapporten
är en uppföljning på “Fallet nedlagt” som vi släppte för
tio år sedan. Sedan dess har Sverige infört en så kallad
samtyckeslag - men vi ser fortsatt brister i rättsväsendets
hantering av våldtäktsärenden. Det är en viktig och
spännande fråga att jobba med och vi hoppas att många vill
vara med i arbetet framöver!
Just nu är vi inne i en hektisk planerings- och
rapportskrivarfas och vet ännu inte exakt vilka
förändringsstrategier vi kommer jobba med. Det vi däremot
KAN säga redan nu är att vi såklart kommer kampanja
när rapporten väl är ute. Första kampanjtopp blir på
Internationella kvinnodagen 8 mars. Men innan dess ska vi
såklart hålla i kampanjutbildningar! Utbildningarna kommer
bjuda på både matnyttig info om sakfrågan och tips på hur
man kan engagera sig i kampanjen. Info om exakt upplägg
kommer längre fram.

VILL DU GÅ UTBILDNINGEN BEHÖVER DU REDAN NU
GÖRA TVÅ SAKER:
1. Kolla nedan var och när du kan vara med (utbildningen
pågår cirka kl 10-16):
• Umeå söndagen den 10 februari
• Stockholm lördagen den 16 februari
• Göteborg lördagen den 23 februari
• Malmö söndagen 24 februari
2.

Gå in på aktivistportalen och anmäl dig i formuläret 		
som du hittar under fliken “Kampanjer & aktioner”
“Kvinnors rättigheter”

OCH: Känner du någon som ännu inte är engagerad i
Amnesty, men som brinner för denna fråga eller gärna vill
veta mer - bjud med hen till utbildningen. Det är genom
massan som vi når förändring!
Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till
mig!
P.S Är du med i en ungdomsgrupp och vill gå på
utbildning? Då kan du kombinera det med den nationella
ungdomsträffen! Läs mer nedan.

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST
SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE
070 987 04 63

NATIONELL UNGDOMSTRÄFF OCH KAMPANJUTBILDNING GÄLLANDE
Ungdomsrådet Sam Svalander, Saga Midfjäll, Kajsa Centre, Christine
Gandal, David Bååth Hjalmarsson (Ella Zackrisson och nya medlemmar
saknas på bilden) arrangerar tillsammans med anställda ungdomsträffen

I början av nästa termin är det dags för vårens
nationella ungdomsträff, träffen för dig som är
med i en ungdomsgrupp. För att delta behöver
du inga förkunskaper eller varit med i Amnesty
en längre tid utan syftet med träffen är att träffa
andra unga aktivister, lära av varandra om hur ni
kan organisera er i gruppen, vad en grupp gör
och lära er mer om den kommande kampanjen
kring kvinnors rättigheter och den rapport
som dom nordiska sektionerna ska släppa om
våldtäkt och mänskliga rättigheter. Alltså ett
superbra (och roligt) tillfälle att lära er mer om
mänskliga rättigheter och träffa andra aktivister!
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Träffen kommer att vara utanför Stockholm på Kärsögården
15-17 februari (vissa av er har sportlov då, så boka in helgen
till Amnesty och ungdomsträff redan nu!).
Resa, boende, mat och utbildning bekostas av Amnesty.
Sista anmälningsdag söndagen den 3 februari. Anmäl
dig här: aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/
ungdomstraffar

Deltagarna på träffen i våras på Stortorget i Malmö

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNGDOM
EMMA@AMNESTY.SE
070 812 95 36

Varje termin äger NUT, nationella ungdomsträffar, rum,
en i samband med ett aktivistseminariet och en enskilt
organiserad av ungdomsrådet. I år kommer nationella
ungdomsträffen äga rum i på Kärsögården utanför
Stockholm den 15-17 februari, i mån om att engagemanget
är som störst tidigare på terminen samt att det inte krockar
med högskoleprov och andra liknande händelser. En del
av NUT planeras åtminstone varje träff av ungdomsrådet
som ser till att träffen anpassas av ungdomar, vilket gör
att träffen alltid är uppskattad. Man får lära sig mer om
aktivism, om olika fall och allmänt ha en rolig tid med andra
ungdomsaktivister samt en bonus är maten, träffen och
resan betalas av Amnesty. Hoppas vi ses då!
Amnestys nationella ungdomsträffar (NUT) äger rum två
gånger per år. Träffen organiseras av ungdomsrådet och
kommer i vår, som det går att läsa här bredvid, att hållas på
Kärsögården utanför Stockholm mellan den 15-17 februari.
Datumet är valt för att undvika krockar med högskoleprov
eller andra liknande händelser. Träffen planeras av och för
ungdomar och är alltid uppskattad. Man får lära sig mer om
aktivism, sätta sig in i olika fall och allmänt ha en rolig tid
med andra ungdomaktivister. En bonus är att maten, träffen
och resan betalas av Amnesty.
Hoppas vi ses då!

KAJSA CENTRE
MEDLEM I UNGDOMSRÅDET
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TILLSAMMANS KAN VI KARTLÄGGA
FÖRSTÖRELSEN AV DEN SYRISKA
STADEN RAQQA
Raqqa i Syrien är en av de mest förstörda städerna i modern
tid. Under fyra månader förra året försökte en USA-ledd
koalition avlägsna terrorgruppen ‘Islamiska staten’ (IS) genom luftattacker. Resultatet är ett Raqqa där nästan 80% av
staden ligger i ruiner.
Över ett år har gått och koalitionen förnekar fortfarande den
mänskliga tragedi som den militära offensiven resulterat i.
Amnestys internationella sekretariat leder därför en utredning
av civila dödsfall i Raqqa. Men omfattningen av förstörelsen
är helt enkelt för stor för att de ska kunna göra det själva. Det
är här vi kommer in.
Den 21 november lanserades Strike Tracker, ett nytt
Decoders-projekt där vi tillsammans fastställer exakt när och
var byggnader i Raqqa har förstörts av luftattacker.

Att gå med i Decoders är enkelt och arbetet sker i mån av tid
med en dator eller en smartphone. Vår uppgift är att utifrån
satellitbilder ange datum före och efter en byggnad förstörts
och på så sätt medverka till en kartläggning av förstörelsen
i Raqqa. På Decoders hemsida finns instruktioner och en
testversion av Strike Tracker för dig som är nyfiken.
Gå med i Strike Tracker och var med och kartlägg hur den
USA-ledda bombningen förstört Raqqa via amn.st/striketracker

HILDA FORSSELL
NATIONELL KAMPANJLEDARE
HILDA.FORSSELL@AMNESTY.SE
070 983 92 23
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EN SJUTTIOÅRING VÄRD ATT FIRA
Den 10 december fyller FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna 70 år. Vi firar med att släppa en
ny minidokumentär som handlar om förklaringen, hur den
kom till och varför den är viktig i vår tid.

och den kommitté som skrev förklaringen, fram tills att
den klubbades igenom i FN:s generalförsamling den 10
december 1948. Historia varvas med aktuella händelser och
såväl forskare som aktivister får ge sina perspektiv.

Hoten mot de mänskliga fri- och rättigheterna har blivit
allt större de senaste åren. Främlingsfientliga, populistiska
och auktoritära rörelser är på frammarsch och de utmanar
mänskliga rättigheter på olika sätt.

Minnet är kort, brukar det ju heta. Men förhoppningsvis kan
”Uppdrag: Mänskliga rättigheter” hjälpa till och påminna
oss alla om hur en värld utan mänskliga rättigheter faktiskt
kan te sig, men också uppmärksamma oss på varför FN:s
allmänna förklaring är viktig i dagens värld.

Därför är det viktigt att vi åter uppmärksammar FN:s
allmänna förklaring, varför den kom till, vilka värderingar den
bygger på och varför dessa måste försvaras idag. Och för att
göra det har Amnesty tagit fram en minidokumentär. Filmen
heter ”Uppdrag: mänskliga rättigheter” och vänder sig till
lärare och elever i gymnasiet, men den är även intressant för
alla som vill lära sig mer om mänskliga rättigheter eller för de
som vill sprida kunskap om dessa i olika sammanhang.
I filmen får tittaren följa med tillbaka i tiden, till andra
världskrigets slut, för att sedan följa Eleanor Roosevelt

Filmen hittar du på www.amnesty.se/skola samt på Amnesty
i Skolans Youtube-kanal.

CHRISTOFFER DAHLIN
VERKSAMHETSUTVECKLARE SKOLA
CHRISTOFFER.DAHLIN@AMNESTY.SE
031-701 78 72

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I FOKUS I 45 ÅR!
Amnesty Internationals grupp 9 i mellanskåne har firat 45 år
med en jubileumsutställning på Biblioteket i Hörby. På FNdagen den 24 oktober samlades delar av gruppen och andra
intresserade för att särskilt uppmärksamma utställningen.
Handlingsföreståndaren Eva Nilsson som är den som har
varit med sedan starten guidade de närvarande genom
utställningen. En stor mängd foton, tidningsurklipp, collage,
planscher mm illustrerade händelseutvecklingen under
dessa 45 år. Brist på kreativitet har inte saknats i gruppen.
Eva berättade att det var 1973 som startskottet gick för
Amnestys Hörbygrupp. Initiativet till att bilda Hörbygruppen
togs av Ingrid Bjarnehäll och Sigrid Tham Arndt. De första
åren arbetade gruppen med fångfall och Eva minns att det
första fångfallet var från Indonesien.

HANDLINGEN - BUTIKEN SOM GETT
AMNESTY 8,7 MILJONER
För att få intäkter till verksamheten kom idén till att också
öppna en secondhandbutik. Denna butik invigdes 1979
och fick namnet Handlingen. Butiken har under årens lopp
vuxit ur flera lokaler och äger nu sedan år 2000 en fastighet
med 450 kvadratmeters butiksyta beläget i centrala Hörby.
Butiken är öppen två gånger varje vecka under totalt 6
timmar. Ett 20-tal volontärer är engagerade med att packa
upp inkomna gåvor, se till att hålla butikslokalen i prydligt

skick och med att hålla i försäljning under öppettiderna.
Butiken har blivit en populär mötesplats för människor i alla
åldrar. Under våra 45 år har Grupp 9 varje år skickat hela sitt
överskott till Amnesty International Sverige. Totalt har Grupp
9 t o m år 2017 kunnat skicka 8,7 miljoner till verksamheter
och kampanjer.
Förutom arbetet med att ta hand om inkomna gåvor deltar
Grupp 9 i de kampanjer som påannonseras centralt inom
Amnesty. Det sker genom namninsamlingar på petitionslistor
i samband med butikens öppethållande.

KERSTIN OLSSON
SEKRETERARE GRUPP 9
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ETT MÖTE FÖR ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE

VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE
FÖR AMNESTY SVERIGE I
GÄVLE, 10-12 MAJ 2019

Amnestys årsmöte är mer än ett möte – det är en möjlighet
att träffa likasinnade och få kunskap om situationen för
mänskliga rättigheter i Sverige och i världen. Vi firar det vi
uppnått och samlar kraft inför de utmaningar vi har framför
oss. Dessutom väljer vi ny styrelse och fattar beslut om hur vi
ska jobba i framtiden.
Vi behöver stå upp för alla människors lika värde - nu mer
än någonsin.
Att delta i årsmötet är gratis för alla medlemmar. För 300
kronor får du dessutom resa, boende och mat. Stopp för

nomineringar till förtroendevalda den 9 februari. Motioner
ska ha inkommit senast 15 februari. Mer information inom
kort på amnesty.se/årsmöte
Varmt välkommen till Gävle 10-12 maj 2019!

MARTIN RYDEHN
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET 2018
MARTIN.RYDEHN@AMNESTY.SE
070 860 86 12

BEHÖVER NI AKTIVIST- OCH KAMPANJMATERIAL
UNDER VINTERHÖGTIDERNA?
Distributionen kommer att ha vinterstängt från den 21:a
December och öppnar igen den 7:de Januari, så passa på
att skicka in era beställningar för mellandagarna och början
på året innan dess!

ROBIN HJALMARSSON
KONTORSSERVICE
ROBIN.HJALMARSSON@AMNESTY.SE
08 729 02 29
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HAR DU EN BRA IDÉ FÖR ATT UTVECKLA AMNESTY?
Sitter du på en idé om hur du tycker att Amnesty borde
arbeta? Ett sätt att vara med och påverka vad som diskuteras
är att skriva en motion om något du brinner för.
Alla medlemmar i Amnesty har rätt att lämna in motioner, d
v s förslag till beslut för årsmötet. Den 10-12 maj 2019 hålls
årsmötet och senast den 15 februari 2019 måste man skicka
in sin motion så att den kan finnas med i årsmöteshandlingarna och behandlas på årsmötet. Motionerna mejlas till
arsmotet@amnesty.se
Här följer några frågor att ställa dig för att lyckas med motionsarbetet.
Varför vill jag att Amnesty ska göra det här?
Gör Amnesty något i frågan redan idag, i så fall vad? (Kolla
gärna på hemsidan eller prata med någon annan medlem
eller sekretariatet om du inte vet.)
Om det redan görs något, är jag nöjd med det eller vill jag att
något mer/annat ska göras istället?
Är jag beredd att prioritera bort något annat för att förslaget
ska kunna genomföras?
Vilka resurser tror jag behövs för att genomföra mitt förslag?
En motion består av en bakgrundstext och en eller flera beslutssatser. I bakgrundstexten beskriver ni det problem ni vill
åtgärda genom motionen, samt vilka konsekvenserna skulle
bli om förslaget skulle gå igenom. Ange även vilka resurser
som skulle krävas för att genomföra förslaget.

eller ditt distrikt. Motionen får givetvis större tyngd ju fler som
ställer sig bakom den.
Om ni är ovana att skriva motioner, eller vill ha ett bollplank,
tveka inte att be någon erfaren medlem titta på den eller
kontakta oss i den interimistiska beredningskommittén. Vi
kan hjälpa till med formuleringar, men också med tips om
hur en fråga bäst hanteras då inte alla frågor lämpar sig
bäst att tas på årsmötet. Vi som finns i kommittén är: Åsa
Jacobs, Hanna Roberts och Sten-Olof ”Stenne” Svensson
och har mailadress: ibk@amnesty.se – tveka inte att höra av
er till oss. Då vi sitter i sektionens första beredningsgrupp så
behöver vi också hjälp med att utveckla gruppens arbete, så
ingen fråga är för liten eller stor!
Vad händer sen? Om ni skickat in motionen i tid, skriver
styrelsen därefter ett yttrande, där man vanligen anger om
man tillstyrker eller avstyrker motionen. Detta ska tolkas
som en rekommendation från styrelsen till årsmötet, men
det står självklart årsmötet fritt att bifalla eller avslå motioner
även i strid med styrelsens åsikt. Samtliga motioner skickas
ut tillsammans med styrelsens yttranden till alla anmälda
deltagare inför årsmötet.
På årsmötet är det självklart jättebra om du själv kan delta,
för att på bästa sätt argumentera för din motion. Det är dock
inget tvång, och om du vill kan du också skicka ett ombud till
årsmötet för att presentera din motion.

Motionen ska innehålla formuleringen ”Jag/vi föreslår årsmötet besluta:” följt av en eller flera beslutssatser (att-satser),
som ni vill att årsmötet ska ta ställning till. Tänk på att era
attsatser ska inkludera VEM/VILKA som ska göra VAD, NÄR
det ska göras, samt på vilket sätt åtgärderna ska redovisas.
Att-satserna ska endast bestå av rena beslutsformuleringar.
De ska inte innehålla någon argumentation, den hör hemma
i bakgrundstexten. Förankra gärna ditt förslag i din grupp

Lycka till och hör gärna av dig.

AMNESTY INTERNATIONAL

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR

ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11)
TELEFON: 0771-266 37 89, FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

HANNA ROBERTS
AMNESTYS INTERIMISTISKA BEREDNINGSKOMMITTÉ
IBK@AMNESTY.SE

INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats

AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner
och riktlinjer för Amnestyaktivister
aktivism.amnesty.se

