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NOMINERA ÅRETS GRUPPER & AKTIVISTER!
Inför årsmötet 2016 instiftade sektionen tre priser till 
aktivister som bidragit till Amnestys arbete på olika sätt. 
När nu årsmötet står för dörren börjar det bli dags att 
nominera de du tycker bör blir extra uppmärksammade.
De priser som delas ut är:

STORA KREATIVITETSPRISET
Delas ut till arrangörer av 2017 års mest kreativa aktivitet 
i samband med sektionens aktionsdagar. Priset syftar till 
att uppmärksamma kreativa idéer som är värda att spridas 
i rörelsen. Förra årets vinnare inom kategorin var Umeå 
studentgrupp för deras aktiviteter under “Skriv för frihet”.

STORA AKTIVITETSPRISET
Delas ut till arrangörer av 2017 års bästa aktivitet i samband 
med sektionens aktionsdagar under året. En bra aktivitet 
sätter fokus på påverkan, spridning och engagemang. Stora 
kreativitetspriset gick 2017 till Queer Amnesty Stockholm för 
deras “kyss-aktion”.

STORA ENGAGEMANGSPRISET
Delas ut till en individ som lagt sin själ, sitt hjärta och sin tid 
i Amnesty. Priset begränsas inte till att omfatta 2017 utan 

är ett “lifetime award”. Detta pris gick förra året till Brita 
Grundin.

Läs mer om årets vinnare i juninumret av Insats!

Nominera mera!
Känner du till någon aktivist eller aktivitet som är värd att 
uppmärksamma - nominera denna snarast! Skicka din 
nominering till daniel.lundh@amnesty.se senast 22 april. 
Nomineringen ska innehålla: 

• Namn på den grupp/aktivist du vill nominera 
• Beskrivning av aktiviteten och/eller personens 

engagemang 
• En kort motivering till varför du tycker att just denna 

aktivitet/aktivist bör tilldelas priset

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST

070 914 46 81

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE
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BRAVE är en långsiktig kampanj som syftar till att stötta och 
öka medvetenheten kring människorättsförsvarare runtom 
i världen. Vi vill belysa situationerna de verkar i och ställa 
de makthavare som inskränker på människorättsförsvarares, 
och i förlängningen allas, rättigheter till svars. Här ser ni vad 
som är på gång just nu!

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
I morgon (8 mars) är den internationella kvinnodagen med 
allt vad det innebär i form av aktioner och kampanjande. 
Namninsamlingar, quiz, filmvisningar, tal, seminarier, 
fackeltåg och paneldiskussioner är bara några av de 
aktiviteter som planeras för 8 mars och Azza Soliman!

Vi är så glada över att så många av er vill agera på eller i 
anslutning till detta viktiga datum. 8 mars är en dag att fira 
det som hittills gjorts, men också en dag att samla kraft 
inför framtidens utmaningar. Azza har vigt sitt liv åt att 
kvinnor i Egypten ska kunna leva ett bättre liv. Låt oss viga 
morgondagen åt att hon och andra kvinnorättsförsvarare ska 
kunna fortsätta med det. KÖR HÅRT och LYCKA TILL!

FOTBOLLS-VM
Den 14 juni är datumet då fotbolls-VM i Ryssland går av 
stapeln. Fest och firande för många, men också ett tillfälle att 
synliggöra situationen för människorättsförsvarare i Ryssland. 
Lagom till det att Sverige spelar kommer vi ta fram material 
som ni kan använda för att anordna egna, “Amnestyfierade” 
matchvisningar med fokus på FIFA:s människorättspolicy 
och Rysslands systematiska kränkningar av MR-försvarares 
arbete. Mer information kommer, lika säkert som Tysklands 
avancemang i slutspelet.

SHRINKING SPACE
Inom kampanjen har vi lyft det krympande utrymmet för 
människorättsförsvarare - Shrinking space. Ni är många som 
tidigare har agerat mot Ungerns förödande lagförslag om 
att “stoppa illegal migration” och för Turkiets frigivning av 
‘Istanbul 10’ och Taner Kılıç. För Taners familj var nog sorgen 
och frustrationen som störst när de insåg att domstolens 
frigivning direkt överklagades och att Taner fortsatt skulle 
sitta häktad. Han har snart suttit nio månader i fängelse. 
I Ungern kommer de nya lagarna, om de går igenom, 
att slå enormt hårt mot civilsamhällesorganisationer och 
människorättsförsvarare. Med krav på registrering, utredning 
och stora ekonomiska påföljder om kraven inte följs kan 
verksamheter som jobbar för människors lika rättigheter 
tvingas läggas ner. Amnesty är inget undantag. 

Gemensamt för de båda länderna är att utrymmet för 
civilsamhället krymper. Det är ingen slump. Bakom den 
negativa utvecklingen finns politiskt motiverade beslut. 
Lagar som ursprungligen var tänkta att skydda befolkningen 
används nu emot den. I BRAVE-teamet följer vi detta 
‘shrinking space’ noggrant, så att vi snabbt kan agera när 
nationens säkerhet, terrorhot eller religiös fundamentalism 
sägs stå över mänskliga rättigheter. 

ANSLUT DIN GRUPP LÅNGSIKTIGT FÖR INFO!
Vill du eller din grupp få BRAVE-teamets nyhetsbrev 
med djupgående information om aktuella kampanjer och 
ageranden? Mejla då ditt namn och ev gruppnummer till 
brave@amnesty.se!

BRAVE - AKTUELLT NU OCH FRAMÖVER! 

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

070 987 04 65

BRAVE@AMNESTY.SE

Den 2 april kommer Taner Kılıç, Amnestys ordförande 
i Turkiet, ha suttit fängslad i 300 dagar anklagad för ett 
brott han inte begått. Inga bevis har hittills presenterats 
emot honom, och han är långt ifrån den enda som 
fängslats på grund av sitt arbete för yttrandefrihet och 
mänskliga rättigheter i landet. Vi vet att över 50 000 
människor har frihetsberövats sedan kuppförsöket i juli 

2016, och precis som Taner är de anklagade för att ha 
kopplingar till olika terrorgrupper. 

Om du eller din grupp vill agera för Taner och andra 
MR-försvarares situation i Turkiet så finns affischer och 
petitioner att beställa på Aktivistportalen. För mer info, 
mejla brave@amnesty.se

Agera för Turkiet
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Ledarskapsprogrammet i den svenska sektionen startade 
2003. Sedan dess har mer än 160 medlemmar fått 
utbildning i att planera, målsätta, initiera, strukturera och 
leda verksamhet inom Amnesty. Vi har under åren gjort 
en mängd förändringar och justeringar av programmets 
utformning, men på övergripande nivå har det haft samma 
syfte hela tiden. Nämligen att hitta, utbilda och utveckla 
dagens samt framtidens ledare inom Amnesty.

Ledarskap handlar om att ha ha en tydlig bild av vad man 
vill åstadkomma, att ha ett aktivt förhållningssätt gentemot 
dem man arbetar tillsammans med, och gärna också en 
grundläggande förståelse för hur människor fungerar - både 
du själv och andra som inte är som du. Det är de frågorna 
som stått i centrum för våra tidigare program, så blir det även 
den här gång.

Årets nyhet är att vi till hösten utökar ledarskapsprogrammet 
i stort och startar tre regionala program parallellt i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Detta hoppas vi förenklar ett 
deltagande och att fler ser det som möjligt att ansöka.

Vem kan söka till ledarskapsprogrammet?
Programmet riktar sig till dig som är aktiv medlem, ny som 
gammal, och som antingen redan har ett ledaruppdrag (till 
exempel gruppsekreterare) eller som vill ta en ledande roll 
inom Amnesty i framtiden.

De regionala programmen har inte någon åldersgräns till 
skillnad från det nationella.

Vilka förväntningar finns på dig som deltagare?
Under programmets gång kommer du som deltagare få ta 
del av samt diskutera en massa olika verktyg, teoretiska som 
konkreta, som du förväntas aktivt implementera i din egen 
verksamhet. Det innebär att du under programmet själv 
(med stöd av processledare) utformar målsättningar och 
aktiviteter som genomförs under programmets tidsram. 

Självklart förväntas du också kunna delta under samtliga 

träffar.
 
Programmets utformning
• 8-9 september Uppstart
• Oktober - december Månadsvisa kvällsträffar (1) 
• Programmet avslutas i februari 2019

Ansökan
Är du en av våra nuvarande eller framtida ledare inom 
Amnesty och har en vilja till att utvecklas? Då ska du ansöka 
om att delta i programmet!
Du anmäler dig genom att fylla i formuläret på 
amnesty.se/ledarskap

Sista ansökningsdag är den 28 maj, och vi kommer ge besked 
om vilka som antagits till programmet senast den 8 juni.

Och du, tipsa gärna andra aktivister som du känner och som 
du tror skulle vara intresserade av att utvecklas som ledare!

NYHET! - REGIONALA LEDARSKAPSPROGRAM MED START I HÖST!

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST

070 914 46 81

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE

Nordväst
Värmland - Dalsland

Skaraborg

Örebro

Älvsborg - Bohuslän

Norrbotten

Göteborg

Syd
Skåne - Blekinge

Jönköping

Kalmar - Kronoberg

Halland

Nordöst
Västerbotten

Östergötland - Södra Sörmland

Uppsala

Gästrikland - Dalarna

Mälardalen

Södra Norrland

Gotland

Stockholm

Vår nationella organisation är indelad i tre regioner, 
uppdelningen ser ut som följer:
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LJUS
Teodora del Carmen Vásquez frigivning efter 10 år i 
fängelse i El Salvador

TAGGTRÅD
Att Teodora överhuvudtaget fängslades. Ingen ska 
straffas för abort eller missfall. 

SOM JAG SER DET...
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Blir även du upprörd över att höra hur de styrande i Polen 
försöker inskränka aborträtten? Eller glad när du hör alla 
röster som har höjts i samband med #metoo mot sexuella 
trakasserier i vardagen?

Då ska du anmäla dig till vårt nätverk och löpande få 
e-postutskick om nyheter och aktioner rörande kvinnors 
rättigheter i världen. Gör det genom att mejla till adressen 

nedan. Gå även gärna med i vår facebookgrupp “Min kropp 
mina rättigheter”.

Nyligen var jag på släppet av Amnestys årsrapport på Södra 
Teatern i Stockholm för att ge en bild av situationen för 
kvinnors rättigheter under förra året. Det är i många delar 
en dyster historia. Men 2017 var också året då miljontals 
kvinnor höjde sina röster och mobiliserade i stor skala. 

Det började redan i januari. Dagen efter Trumps tillträde till 
presidentposten hölls The Women’s March - en av de största 
protesterna i USA:s historia. Bara i Washington samlades en 
halv miljon människor. Protesterna nådde även långt utanför 
landets gränser till ett 60-tal  länder. De som deltog ville 
visa att de stod upp för kvinnors rättigheter, sexuella och 
reproduktiva rättigheter, icke-diskriminering och andra viktiga 
människorätts- och framtidsfrågor. I de allra flesta fall var 
manifestationerna riktade mot de sexistiska, rasistiska utspel 
som präglat Trumps valkampanj. 

I Latinamerika fortsatte kampanjen Ni Una Menos att vinna 
mark. Kampanjen startade 2015 i Argentina som en reaktion 
mot att en kvinna dödas var 30:e timme i landet. Kampanjen, 
som främst fokuserat på femicid och könsbaserat våld mot 
kvinnor, har spridit sig till många andra länder i regionen. 

Kvinnor skapar manifestationer, strejkar och sätter press på 
makthavarna att agera. 

Hösten 2017 svepte #metoo som en löpeld över världen. 
Inte minst i Sverige där kvinnor valde att bryta tystnaden på 
bred front. Omkring 70 000 kvinnor i ett femtiotal branscher 
skrev på uppropen mot sexuella trakasserier och övergrepp 
i arbetslivet, enligt media.  #metoo-kampanjen har också 
gett många kvinnor mod att berätta om övergrepp som de 
tidigare hållit för sig själva. Över 55 000 flickor och kvinnor 
har gått med i Facebookgruppen #allavi, där tusentals 
delat sina erfarenheter av sexuellt våld. Andra har stöttat, 
uppmuntrat och visat solidaritet med sina medsystrar. 

Att  kvinnor utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp i 
skolan, på jobbet eller i privatlivet är inget nytt. Det nya är att 
så många talar öppet om det. Och att vi kräver en förändring. 

Kvinnorättsförsvarare världen över gör samma sak. De talar 
om våld och diskriminering och arbetar för en förändring. 
Inte sällan betalar de ett högt pris. Att visa solidaritet är det 
minsta vi kan göra. Deras kamp är också vår. Så låt oss 
fortsätta höja rösten under 2018.  

NÄTVERKET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER

KATARINA BERGEHED
SAKKUNNIG, KVINNORS RÄTTIGHETER OCH SRR

031 701 81 81

KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE

2017 VAR ÅRET DÅ MILJONTALS KVINNOR HÖJDE 
SINA RÖSTER - LÅT OSS FORTSÄTTA IN PÅ 2018

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJLEDARE SYD

040 96 66 30

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
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Aktion för Tep Vanny på 

ungdomsträffen i sthlm i höstas 

Som ni förhoppningsvis redan vet arrangeras nationella 
ungdomsträffen för medlemmar i ungdomsgrupper den 20-
22 april i Höllviken utanför Malmö. Ett superbra tillfälle att 
lära sig mer om hur en ungdomsgrupp fungerar, mänskliga 
rättigheter och vad som är på gång inom Amnesty! Resa, 
boende, utbildning och mat bekostas av svenska sektionen.
Sista anmälningsdag 5 april. Anmäl dig här: aktivism.
amnesty.se/utbildningar-och-moten/ungdomstraffar/

Hoppas att vi ses på träffen!

DAGS FÖR NATIONELLA UNGDOMSTRÄFFEN!

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNGDOM

070 812 95 36

EMMA@AMNESTY.SE
Kom till nationella ungdomsträffen!

Nadja Dristig och Mehjar Azzouz pratar 

om hur en ungdomsgrupp fungerar på 

ungdomsträffen i höstas

Christine Gandal på ungdomsträffen 

utanför Norrköping i våras

Inför lanseringen av rapporten om utsatta EU-medborgares 
situation i Sverige kommer vi att sätta ihop ett råd bestående 
av aktivister, människorättsbärare (utsatta EU-medborgare i 
Sverige i det här fallet) och sakkunniga för att fungera som 
ett rådgivande nätverk för oss på sekretariatet som jobbar 
med den kommande kampanjen. Deltagarna kommer att 
konsulteras i olika grader och former bland annat när vi 
planerar hur vi ska släppa rapporten, när vi tar fram olika 
aktionsformer och kampanjmaterial. 

Formen för konsultering är ännu inte helt spikad men 
kontakten kommer att variera mellan fysiska möten 
(reseersättning utgår), skypemöten och skriftliga 
kommentarer. Tiden för uppdraget är till att börja med mellan 
april-dec och du kommer att bli konsulterad olika mycket 
under processen beroende på din roll och var i planeringen 
vi befinner oss. 

Vi söker nu två aktivister som vill vara en del av detta råd/
nätverk för att kunna komma med synpunkter som rör 
kampanjarbete och aktivism. 

VI SÖKER DIG SOM:
• har varit aktivist i minst ett år
• har erfarenhet av att anordna utåtriktade aktioner
• har en vilja att driva den här kampanjen i ditt distrikt
• gärna har erfarenhet av lobbysamtal (i Amnestys regi 

eller annan organisation)

Ansökningsformulär hittar du på Aktivistportalen under 
“Kampanjer och aktioner”/ “Utsatta EU-medborgare”. 

Sista ansökningsdag är 25 mars.

MR-RÅD FÖR ARBETET MED UTSATTA EU-MEDBORGARE

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJLEDARE SYD

070 744 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
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Vill du hjälpa våra medlemmar att göra sina röster hörda 
under året största händelse för oss i Amnesty i Sverige? Är 
du en ledartyp som inte är rädd för att stå i centrum och 
gillar att vara med där det händer? Anmäl dig då till att bli 
samtalsledare på påverkanstorget under sektionens årsmöte 
4-6 maj!

Under årsmötet bereds medlemsmotioner och 
sektionsstyrelsens förslag på ett påverkanstorg innan beslut 
fattas. Där tas korridorssnacket fram i ljuset och det är där 
diskussionerna som avgör organisationens framtid hålls. Som 
samtalsledare fyller du en viktig demokratisk funktion genom 
att underlätta ett gott samtalsklimat där alla som vill kan 
göra sig hörda. Samtalsledarens uppgift är att fördela ordet, 
snappa upp det viktiga i en diskussion, avbryta eventuella 

monologer, framhäva olika debattörers åsikter och helt enkelt 
balansera ett bra samtal.

Inför årsmötet får du tillsammans med de andra 
samtalsledarna ta del av en tvådagarsutbildning som 
inspirerar och förbereder dig inför uppgiften att leda de 
diskussioner som förändrar Amnesty!

Vill du veta mer? Hör av dig till mig på:

VI BEHÖVER SAMTALSLEDARE TILL ÅRSMÖTET 2018

Vi står inför många utmaningar detta år, globalt såväl 
som nationellt. Årsmötet den 4-6 maj blir startskottet 
för det spännande och viktiga arbete vi står inför när det 
gäller mänskliga rättigheter i Sverige. Därför är också ditt 
deltagande viktigare än någonsin!

I tider då yttrandefriheten hotas och rättigheter ställs mot 
varandra är vi fast beslutna om att skapa en större och 
starkare rörelse som står upp för mänskliga rättigheter för alla, 
alltid. En rörelse med mycket hjärta och som aldrig ger upp. 
Det kräver kunskap, inspiration och verktyg och därför 
kommer årsmöteseftermiddagen den 5 maj helt och hållet 
tillägnas just det. Vi är för tillfället fullt uppe i att skapa 
ett innehållsrikt och peppigt program där seminarier och 
panelsamtal varvas med interaktiva workshops. 

Fokus kommer alltså att vara på våra Sverigerelaterade 
frågor och vi kan redan nu avslöja att vi kommer beröra 
områden som vi och dom-retorik, våldtäktsproblematik 
och kränkningar av utsatta EU-medborgares rättigheter. Vi 

kommer prata om globala populistiska tendenser, om vikten 
av aktivism och om verktyg för att påverka och bilda opinion.  

I ett förändringsarbete gör allas röst skillnad och vi vill under 
detta årsmöte säkerställa att vi alla har förutsättningarna att 
delta i förändringen. När omvärlden känns mörk och kall, 
behöver vi vara ljuset som aldrig slocknar. 

På aktivistportalen kommer vi att uppdatera 
programinnehållet kontinuerligt. Håll utkik för spännande 
talare och anmäl er innan den 27 mars för att få full 
subventionering.  

Stay tuned for more info! 

ÅRSMÖTET 2018 - ETT SMAKPROV AV PROGRAMMET

HILDA FORSSELL
NATIONELL KAMPANJLEDARE

070 983 92 23

HILDA.FORSSELL@AMNESTY.SE

LINNEA NETIN 
PRAKTIKANT, ÅRSMÖTESSAMORDNING 

LINNEA.NETIN@AMNESTY.SE

Då årsmötet i år innehåller en utbildning för fortsatt engagemang i Amnestys kampanjer och aktiviteter har det 

beslutats att årsmötet är helt gratis för alla som vill delta. Passa på att anmäla dig redan idag via amnesty.se/arsmotet
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På styrelsens januarimöte diskuterades bland annat frågan 
om att ta emot statligt stöd för Amnestys verksamhet, förslag 
till hur vi kan skapa möjligheter till ökat medlemsinflytande, 
sektionens årsmöte och Global Assembly.

Möjligheten att söka statligt stöd är en fråga där sektionerna 
har olika uppfattning. Den svenska sektionen har länge 
ansett att det vore negativt att ta emot statligt stöd då 
det kan äventyra Amnestys roll som oberoende aktör, 
medan andra sektioner menar att det kan ses som en 
kvalitetsstämpel och något som ökar organisationens 
legitimitet. Enligt den gemensamma fundraisingpolicyn som 
den internationella rörelsen antog 2016 har sektionerna 
rätt att söka och ta emot statligt stöd för bistånd och HRE 
(Human Rights Education). I dagsläget handlar det endast 
om 1-2 procent av Amnestys totala omsättning. För enskilda 
sektioner kan det dock vara en betydligt större andel av 
sektionens budget och utgöra en viktig inkomstkälla. 
 
Styrelsen enades om att fortsätta agera utifrån den svenska 
sektionens årsmötesbeslut, det vill säga att inte söka statligt 
stöd, men att i enlighet med policyn inte aktivt motsätta oss 
andra sektioner som eventuellt vill söka pengar från den 
svenska staten. Svenska sektionen planerar att ta fram en ny 
internationell policy. I samband med det kommer styrelsen 
åter att diskutera om frågan ska lyftas till sektionens årsmöte. 
Om den svenska sektionen finner det aktuellt att arbeta 
för att hela Amnesty ska anta en mer restriktiv hållning 
gentemot statligt stöd vill styrelsen gärna se att en sådan 
förändring inkluderar andra finansieringsmöjligheter för de 
icke självfinansierade sektioner som är i behov av mer stöd 
och ett ökat handlingsutrymme.
 
Styrelsen diskuterade också den pågående översynen 
som genomförs för att skapa möjligheter till ökat 
medlemsinflytande. Frågan har diskuterats på alla de 
senaste styrelsemötena och styrelsen har gett medskick 
kring olika förslag. Uppdraget är väldigt omfattande. Det 
handlar inte bara om formella styrningsfrågor utan även om 
att skapa förändrade rutiner och strukturer för engagemang 
och medlemsinflytande på både lokal och nationell nivå. Ju 
längre arbetet pågår desto tydligare blir det hur komplexa 
frågorna är, hur de hänger ihop och att de kräver en ordentlig 
analys och förankring. Styrelsen beslutade därför att dela 
upp förslaget i olika delar. Styrelsen kommer att lägga fram 
ett par förslag till årsmötet 2018 som handlar om mindre 
delar i förslaget, medan de mer omfattande förslagen 
kommer att diskuteras mer ingående med medlemmarna, 
innan de läggs fram som förslag till årsmötet 2019. För att 

samla in medlemmarnas synpunkter kommer styrelsen 
under februari och mars att besöka de distrikt som anmält 
att de vill träffa styrelsen. Därefter kommer förslagen att 
fortsätta diskuteras på årsmötet. 
 
En av de frågor som kommer att diskuteras handlar om 
demokratimodell, det vill säga om sektionen ska gå över 
till representativ demokrati med utsedda representanter 
som deltar på årsmötet, eller ha kvar direktdemokrati där 
alla medlemmar har en röst på årsmötet. Andra frågor 
handlar om hur engagemanget på lokal och nationell 
nivå ska struktureras för att organisationen ska få del av 
medlemmarnas kompetens, samtidigt som uppdragen bli 
så inspirerande som möjligt och bidrar till Amnestys arbete 
och mål. Organisationens cykler för möten och forum 
för medlemsinflytande behöver också anpassas till den 
internationella cykeln, det vill säga till när sektionerna har 
möjlighet att påverka olika gemensamma frågor såsom de 
strategiska målen och landprioriteringar. 
 
Sommaren 2018 är första året för den internationella 
rörelsens nya årsmöte, det så kallade Global Assembly som 
ersätter ICM (International Council Meeting). De frågor 
som kommer att behandlas på det kommande mötet är 
framförallt den internationella styrelsens förslag gällande nya 
strategiska mål, ett förslag till ny abortpolicy och ett förslag 
till en ny policy om den globala drogpolitiken och mänskliga 
rättigheter. 
 
Den svenska sektionen har rätt att skicka tre delegater till 
Global Assembly, varav en är en stående representant. 
Styrelsen har valt sektionens ordförande till stående 
representant och Anna Lindenfors, generalsekreterare och 
Lars Gäfvert, styrelseledamot till de två övriga delegaterna 
2018. 
 
Styrelsen stämde också av sekretariatets planering inför 
sektionens årsmöte i Göteborg 4-6 maj. Målet är ett 
engagerande möte med många deltagare. Läs mer om 
årsmötet på sida 7. 

STYRELSEN INFORMERAR

LINA JAKOBSSON
ORGANISATIONSUTVECKLARE

08 729 02 33

LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE
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PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
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AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner 
och riktlinjer för Amnestyaktivister
aktivism.amnesty.se
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STORT ENGAGEMANG I KOBOLTAKTIONEN!
Nu är kobolt-aktionen avslutad och de namnunderskrifter 
ni samlat ihop har börjat trilla in på sekretariatet. Totalt har 
75 grupper fått kampanjmaterialet och vi kan berätta att 
Renault har märkt av era aktiviteter! Har ni inte skickat in era 
underskrifter till oss än? No worries, men posta dem så snart 
ni kan så att vi, tillsammans med andra Amnesty-sektioner, 
kan överlämna dem till Renault.

Adressen:
Amnesty International
Att: Sanna Blomgren
Box 4719
116 92 Stockholm

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

070 987 04 63

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

U77 Cultura Gymnasium, Helsingborg

U7 Schillerska gymnasiet, Göteborg

U13 Nacka Gymnasium, Stockholm

 Fanny, Angelina & Stella (från vänster)
U74 Sjölingsgymnasium samlade in underskrifter och sålde 
fika. Samlade in 795 kr till Amnesty och 6 petitionslistor blev 
ifyllda.

Studentgrupperna i Umeå och Stockholm samlade 
namnunderskrifter på sina resp. universitet

Ungdomspraktikanten Felicia Sundblad besöker U88, 
Kunskapsgymnasiet, Göteborg när de agerar

Rossette i U70, Solna, 
samlade in underskrifter när 
skolan hade öppet hus


