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4   Valkampanjen 
     Vad hände sen?

5   Skriv för Frihet 
     Kampanjavslut!

7   8 mars  
      Så här kan du agera!

9   Amnesty Sveriges fysiska årsmöte!        
     Anmälan öppen!
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10 NOVEMBER - 28 FEBRUARI 
Skriv för frihet kampanjperiod

29 JANUARI 
Nomineringsstopp 

29 JANUARI
Deadline motioner

28 FEBRUARI
Deadline anmälan funktionärer

8 MARS 
Aborträtten i USA

6-7 MAJ 
Årsmötet

AMNESTYKALENDERN

Kalendern innehåller information om aktiviteter 
som berör aktivister i svenska sektionen. Den 
uppdateras inför varje nummer och kan därför 
fyllas på eller revideras mellan de olika numren. 

Om du har frågor om kalendern kontakta 
redaktören - mary.tecle@amnesty.se. Information 
om utbildningar hittar ni på aktivism.amnesty.se/
utbildningar-och-moten/kalendarium/.

http://aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/kalendarium/
http://aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/kalendarium/
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Gott nytt år alla vänner i Amnesty! Vi önskar er alla hälsa, kraft 
och mod inför 2023. Amnesty är viktigare än någonsin i en värld 

där mänskliga rättigheter ifrågasätts och undergrävs och i det 
arbete som ligger framför oss behövs vi alla!

Amnesty International är en global människorättsrörelse och det 
lokala, nationella och globala arbetet är sammanlänkat. Därför 

är det viktigt att Amnesty Sverige också är en tydlig röst för 
människors rättigheter på hemmaplan. Under 2022 har vi fortsatt 
vårt arbete med att värna mänskliga rättigheter i Sverige genom 
vår valkampanj Mänskliga rättigheter är inget val. Syftet har varit 
att påminna om Sveriges åtaganden för att främja, skydda och 
garantera mänskliga rättigheter och att synliggöra retorik som 

undergräver mänskliga rättigheter.

GOTT NYTT 
AMNESTY ÅR!
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ANNA JOHANSSON 
GENERALSEKRETERARE

ANNA.JOHANSSON@AMNESTY.SE

08 7290 274

Under valrörelsen valde vi att fokusera på fyra områden 
där vi ser att det finns tydliga brister vad gäller skyddet för 
mänskliga rättigheter i Sverige: rättvisa och vård för överlevare 
av sexuellt våld, samers rättigheter och klimaträttvisa, 
social rättvisa och social trygghet, samt rätten till bostad. 
Vi uppvaktade alla partiledare och bad dem skriva under 
vår kortaste namninsamling någonsin (vilket sex av nio 
också gjorde). Vi uppmanade också svenska befolkningen 
att ställa tydliga krav på Sveriges tillträdande statsminister 
att skydda och respektera mänskliga rättigheter. 
Nästan 34000 personer skrev under!

Precis innan jul fick vi också möjlighet att träffa stats-
sekreterare Martin Andreasson. Som representant för 
regeringen tog han emot vår namninsamling och de krav vi 
har lyft under valrörelsen. Det var vårt första möte med den 
nya regeringen och vi uppskattar att de tagit sig tid att svara 
på våra frågor och presentera regeringens politik kopplat till 
våra fyra fokusområden. 

Störst samsyn har vi kring behoven av rättvisa och vård 
för överlevare av våldtäkt och sexuellt våld. Andreasson 
berättade att polismyndigheten har fått i uppdrag att 
analysera hur lång tid det tar att utreda sexualbrott och om 

utredningstiderna har minskat som följd av extra tillsatta 
resurser. Detta välkomnar Amnesty, men vi vill samtidigt 
se en bredare uppföljning där man också tittar på kvalitén 
i utredningarna så att fler faktiskt leder till åtal. Vi kommer 
fortsätta bevaka frågan för att säkerställa att satsningen 
leder till att fler överlevare slutligen får sin sak prövad i 
domstol. 

I frågan om social rättvisa och trygghet har vi däremot inte 
samsyn, varken avseende vad begreppen innebär eller vems 
trygghet som är norm. Som Amnesty upprepade gånger har 
lyft under valrörelsen kräver ett tryggt och jämlikt samhälle 
för alla långsiktiga investeringar i social infrastruktur 
och inte bara fokus på utökad kontroll, skärpta straff och 
ökad polisiär närvaro. Detta för att säkerställa att alla i 
Sverige kan få sina ekonomiska och sociala rättigheter 
tillgodosedda och att Sverige lever upp till sina åtaganden 
att skydda och värna dessa rättigheter. Vi kommer att 
fortsätta att följa frågan noggrant! 

Amnesty fick också möjligheten att uttrycka vår oro över 
delar av Tidöavtalet kopplat till rättssäkerhet och alla 
människors likhet inför lagen. Andreasson menade att 
regeringen kommer att beakta Sveriges människorättsliga 
åtaganden i alla lagförslag och myndighetsdirektiv som 
läggs fram. Även här finns det anledning för oss att fortsätta 
följa dessa frågor noggrant!

Därmed sätter vi punkt för vår valkampanj, men arbetet med 
att värna mänskliga rättigheter i Sverige fortsätter självklart. 
Vi kommer fortsätta att hålla Sveriges regering ansvarig. Vi 
kommer att fortsätta att agera mot lagförslag som riskerar 
att underminera mänskliga rättigheter. Och vi kommer 
fortsätta att engagera alla som vill arbeta för människors 
lika värde och för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu 
och i framtiden. 

PS. Längtar du efter solen i januarimörkret? 
Hämta inspiration från vår sammanställning 
av årets MR-framgångar: amnesty.se/
aktuellt/mr-framgangar-under-2022/. Visst är det 
härligt att bli påmind om allt det vi 
åstadkommer när vi agerar tillsammans?!

VALPLATTFORMEN - VAD HÄNDE SEN?

https://amnesty.se/aktuellt/mr-framgangar-under-2022/
https://amnesty.se/aktuellt/mr-framgangar-under-2022/
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Föreställ dig effekten av en riktigt smart, strategisk, samord-
nad och pulshöjande människorättskampanj som Amnesty 
planerar och koordinerar, och så multiplicerar du det med tio. 

Där vi i vanliga fall kampanjar för otaliga människor utspridda 
över hela världen över hela året så handlar Skriv för Frihet om 
att lyfta upp totalt tio personer vars öden väcker engagemang 
och där kraven på förändring väcks koordinerat och unisont. 

I Sverige kampanjar vi för fem av dessa tio globala fall. 
Sedan kampanjstart har över 7000 svenskar skrivit under 
den digitala aktionen för att frige Dorgelesse N’guessan i 
Kamerun som deltog i sin första demonstration till stöd för 
oppositionen och dömdes till fem års fängelse. 

Nyligen har FN:s arbetsutskott för godtyckligt frihetsbe-
rövade publicerat ett kritiskt uttalande mot kamerunska 
regeringens gripande av demonstranter och uppmanat att 
demonstranterna omgående ska frisläppas och åtalen mot 
dem läggas ner. 21 000 svenskar har skrivit under för att 
den bengaliska klimataktivisten Shahnewaz Chowdhury ska 
frikännas från brottsmisstankarna om cyberbrott för att han 
varnade för konsekvenserna av ett lokalt kolkraftverk i sitt 

distrikt. Ett åtal där han riskerar tio års fängelse enbart för 
att ha använt sin yttrandefrihet.

Familjemedlemmarna till 80-årige Zineb Radhouane som 
avled när en tårgasgranat från fransk kravallpolis sköts upp 
mot hennes fönster i Marseilles, fortsätter sin kamp för att 
deras älskade anhöriga ska få upprättelse. Hittills har näs-
tan 7000 digitala signaturer inkommit för att kräva utred-
ning och att ansvariga ställs till svars. 

Nästan 8000 personer har skrivit under den digitala namn-
listan för att stötta den ryska konstnären och musikern 
Aleksandra ‘Sasha’ Skochilenko som riskerar tio års fäng-
else för en aktion där hon bytte ut klisterlappar i grönsaks-
disken mot information om Rysslands krig i Ukraina, vilket 
lett till åtal för “spridande av medvetet falsk information om 
de ryska väpnade styrkorna”. 

För den kubanska konstnären och aktivisten Luis Manuel 
Otero Alcántara har nästan 18 000 signaturer kommit till 
försvar för hans kamp för yttrandefrihet på Kuba. Även Luis 
Manuels brott är relaterat till att han använt sin yttrandefri-
het i sociala medier och även han riskerar fem års fängelse. 

Skriv för Frihet pågår under januari månad ut. Då kommer 
brevskörden av vykort, solidaritetsbrev och påtryckningsbrev 
att läggas till alla digitala signaturer. Och det är då vi visar 
vad som händer när världens största människorättsorganisa-
tion flexar musklerna för mänskliga rättigheter. 

SKRIV FÖR FRIHET - KAMPANJENS EFFEKT

HANIN SHAKRAH
IAR (INDIVIDUALS AT RISK) ANSVARIG 

HANIN.SHAKRAH@AMNESTY.SE
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INFÖR KAMPANJAVSLUT
Deadline för att skicka in kampanjmaterial till oss är 
den 15 februari för er som agerat under november/ 
december. För er som vill fortsätta agera finns möjlighet 
att göra det under januari och då behöver ni skicka iväg 
materialet så att det är hos oss senast den 28 februari.

SÅ HÄR SKICKAR DU IVÄG MATERIALET!

• Samla in alla vykort som skrivits under + räkna 
antalet underskrifter på petitionslistor och vykort 
för varje enskilt fall och rapportera in detta.

• Sortera vykorten så fallen är separerade från var-
andra. Lägg petitionslistorna i ett kuvert och skriv
namn på fallet på utsidan.

Skicka allt material till Amnestys huvudkontor. Det 
är viktigt att avsändaren framgår tydligt! 
Postadress: Amnesty International, Svenska Sektionen 
Box 4719, 116 92 Stockholm

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 

070-914 41 52
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SKRIV FÖR FRIHET 
- BAKOM KULISSERNA
BAKGRUND
Inför Skriv för Frihet kampanjen 2022 sattes en referensgrupp 
ihop med syfte att forma kampanjen utifrån kunskap och 
perspektiv som ni aktivister besitter.

Som aktivister i Amnesty har ni mycket att bidra med som 
gör att en referensgrupp tillsammans med kampanjteamet 
skapar en relevant och slagkraftig kampanj. I uppdraget 
som referensperson möjliggör du andras engagemang 
och inflytande i k ampanjen, d u f år l ära d ig m er om 
förändringsteorier och påverkansstrategier samt delta i 
urvalsprocessen. Framförallt är du en avgörande del av 
världens största människorättskampanj!

MARIE OCH HANS ERIK BERÄTTAR:
Vad fick dig att vara med i referensgruppen?
Möjligheten att kunna påverka kampanjarbetet och förmedla 
erfarenhet från den lokala arbetsgruppens kampanjarbete. 
Tycker det är spännande att vara med i övergripande grupper 
inom Amnestyarbetet. Har tidigare suttit i den nationella 
valberedningen i fem år.

Vad tar du med dig av din erfarenhet i denna grupp?
Viktigt att rörelsen lyssnar på aktivisterna och gör oss delaktiga. 
Med en större dialog skapar vi större förståelse för vårt arbete 
på lokal och sekretariatsnivå. Min grupp fick extra draghjälp i 
denna kampanj tack vare mitt deltagande i referensgruppens 
arbete då jag fick mer kunskap som jag kunde förmedla. Jag 
tycker absolut att ni ska fortsätta på inslagen väg och hitta fler 
aktivister som vill delta både i referensgrupper och kampanjer.

/Marie Blomquist 
Ljungskile 
Amnestygrupp 256

Vad fick dig att vara med i referensgruppen?
Efter en lång tid som Amnestymedlem i både Norge och 
Sverige/Halland anser jag att arbetet med individfall är kärnan 
i Amnesty Internationals arbete. Arbetet med att stödja och 
hjälpa ”de bortglömda fångarna” ger mening och innehåll 
åt gruppernas arbete och visar vad organisationen står för: 
Friheten till politiskt ställningstagande, rätten till tros- och 
tankefrihet, rätten till kärlek och kvinnors rätt över sina 
kroppar, rätten att kämpa för natur och klimat.

Att samla in underskrifter för de fem utvalda fallen i Skriv för 
frihet kampanjen gav möjlighet att berätta om vad Amnesty 
står för och ger möjlighet till samtal, som när vi samlade in 
namnunderskrifter till den fängslade Aleksandra Skochilenko.

Vid ett möte med en möjlig undertecknare fick jag frågan om 
jag verkligen trodde att Putin kommer att ta till sig signaturerna 
för Aleksandra? Jag svarade att Aleksandra bryr som att 
100000 människor tänker på henne och stödjer hennes 
sak, att ingen samvetsfånge ska känna sig ensam och 
övergiven. Personen i fråga skrev då under.

Därför var jag tacksam för möjligheten att påverka genom-
förandet av Skriv för Frihet.

En av de viktigaste sakerna som Amnesty gör.

Jag ser fram emot den kommande Skriv för Frihet kampanjen.

/Hans Erik 
Hendriksen 
distrikt Halland

MaryT
Markering



INSATS JANUARI 2023         SIDA 7                                                        TIME FOR CHANGE!
År 2019 släppte Amnesty rapporten Time for Change: 
Justice for rape survivors in the Nordic countries. Sedan 
dess har vi på olika sätt arbetat för att  undanröja de hinder 
som våldtäktsöverlevare möter när de söker rättvisa, stöd 
och vård. Du kan läsa mer om det här: https://amnesty.se/
agerahub/time-change/.

PÅVERKANSARBETE PÅ REGIONPOLITIKERNA 
GER RESULTAT!
Med start redan 2021 och med sikte på valet 2022, har 
Amnestyaktivister och grupper hållit möten med enskilda 
regionpolitiker från de olika partierna för att diskutera behovet 
av att stärka vården för sexualbrottsöverlevare. Dessutom har 
de arrangerat offentliga utfrågningar och debatter, arbetat 
lokalt med namninsamling, skrivit insändare, medverkat i 
poddar, arrangerat utställningar och samverkat med andra 
lokala aktörer i elva av landets 21 regioner. Det är de lokala 
förutsättningarna och aktivisternas idéer som styrt, men överallt 
har de lyckats skapa intresse och nya insikter hos politikerna. 
Det har bland annat lett till att: 

• en del partier tagit upp frågan i sina regionala partiprogram
• andra har lagt förslag i regionfullmäktige
• i en region har flera partier gått samman i en tvärpolitisk

arbetsgrupp för att ta fram en plan för hur bristerna i
vården till sexualbrottsutsatta ska stärkas och förbättras.

• i en annan region har man beslutat om att kartlägga hur
vården fungerar efter sexuellt våld. 

• i regioner där särskilda mottagningar för sexualbrottsutsatta
tidigare varit på tapeten, tycks Amnestyaktivisternas på-
tryckningar ha bidragit till att blåsa nytt liv i frågan och ar-
betet med att inrätta sådana mottagningar är nu på gång.

AMNESTYS ARBETET FORTSÄTTER - VAR MED DU OCKSÅ!
Amnestys mål är att alla som utsätts för våldtäkt och annat 
sexuellt våld i Sverige ska ha tillgång till det stöd och den 
vård de behöver och har rätt till -  oavsett vilka de är eller när 
övergreppen skedde och oavsett var i landet de bor. 

I flera av regionerna kommer arbetet att fortsätta under 
mandatperioden för att följa upp det som satts i rullning. Var 
med du också och arbeta för att alla som utsätts för våldtäkt 
och annat sexuellt våld får tillgång till den vård och behandling 
de är i behov av och har rätt till! Du och din grupp kommer att 
få utbildning, material, skillshare, tips och erfarenhetsutbyte 
via digitala träffar så att ni känner er trygga med att inleda 
samtal med “era politiker”.  Tillsammans med MR-teamet för 
kvinnors rättigheter gör ni en plan för hur arbetet kan gå till 
i just er region - och vilka övriga aktiviteter ni vill göra för att 
påverka och opinionsbilda. Mer info ges vid anmälan!

ABORTRÄTTEN I USA
Fokus för 8 mars är återigen aborträtten i USA då upphävandet 
av beslutet Roe v. Wade (ett beslut från 1973 som säkrat 
rätten till abort i alla USA:s delstater lett till att flertalet stater 
infört nya lagar och restriktioner som försvårar rätten till abort. 
Denna gång riktar vi strålkastarljuset mot specifika stater 
och i vårt fall blir det troligtvis Pennsylvania. Förhoppningen 
är att inte bara bidra till ökat tryck mot en specifik stat utan 
att stötta gräsrotsrörelser och även komma i kontakt med 
Amnestygrupper lokalt. 

ABORTRÄTTEN I POLEN 
Temat abort har även ett europeiskt fokus där vi dels stöttar 
och följer aborträttsaktivisten Justyna Wydrzyńskas rättegång 
och dels uppmärksammar de restriktiva abortlagarna inför 
det polska valet i höst. Arbetet i samband med valet görs i 
nära samarbete med den polska sektionen. 

PRIDE
Såklart ska vi även i år stärka den gula färgen i alla färgglada 
regnbågsparader. Grundmaterial finns sedan förra året men vi 
hoppas att i år kunna komplettera med en aktion så skriv upp 
er så håller vi er uppdaterade!

Anmäl ert intresse för alla olika aktioner här!

• Time for change - uppstartsmöte vecka 9
• Aborträtten i USA- 8 mars
• Aborträtten i Polen- vår och höst
• PRIDE - sommaren

VERKSAMHETSUTVECKLARE

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

MARIANNE GYLLENPISTOL

KVINNOR OCH HBTQI-PERSONERS 
RÄTTIGHETER
Vi har gått in i ett nytt år och med det kommer nya planer 
och aktioner för att stärka kvinnors och HBTQI-
personers rättigheter. Vi i MR-teamet har samlat det som vi 
så här långt vet sker under året och hoppas att ni vill vara 
med på den här resan på ett eller annat sätt. För att göra det 
enkelt för er har vi samlat alla aktioner i ett och samma 
anmälningsformulär där ni anmäler ert intresse för 
respektive aktion. Därefter skickar vi ut information om 
möten/träffar/aktioner till er som anmält intresse. Vi har bytt 
roller i MR-teamet så nu är det mig, Marianne Gyllenpistol, 
ni ska kontakta för frågor.

De områden som är aktuella under året är:

https://amnesty.se/agerahub/time-change/
https://amnesty.se/agerahub/time-change/
https://forms.office.com/e/67HsDgHVfu
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PARUL SHARMA
ORDFÖRANDE I SEKTIONSSTYRELSEN

AMNESTY SVERIGE

SOM JAG SER DET...
MER AKTIVISM BLIR DÄRFÖR SVARET! 
Making noise - Defending Lives heter vår nya verksamhets-
strategi på Amnesty som löper fram till 2030 – med 
ambitionen att bli en ostoppbar rörelse med ostoppbara 
aktivister. Ostoppbara som i inte enbart levererar ord utan 
framförallt handling. Ostoppbara med handlingskraft.

År 2020:s Right Livelihood pristagare från Belarus, Ales 
Bialiatski och också årets fredspristagare, beskrev hur han 
spenderat år i fängelse på grund av falska anklagelser från 
regimen. I ett samtal med mig nämner han hur Amnestys 
närmare 40 000 brev stärkte hans vilja och envishet att 
fortsätta. ”Jag fick 40 000 brev under mina fängelseår, jag var 
inte ensam.” Ales har återigen fängslats av regimen. Amnesty 
skapar den känslan varje dag hos miljontals individer globalt. 
”Jag var inte ensam” är ett sentiment som stärker orken att 
fortsätta för människorättsförsvarare i hela världen.

I Pakistan gömmer många flickebarn sina skolböcker i ris och 
mjölkrukor som de bär på sina huvuden långa sträckor för att ta 
sig till skolan. Talibaner och andra våldsförare stoppar inte dessa 
flickor då de antar att flickorna enbart är engagerade i sina hem. 
Maira 11 år har gjort detta i fyra år och när jag frågar henne 
om hon inte är rädd när hon går till och från skolan och förbi 
beväpnade talibaner, svarar hon på urdu ”jag är inte ensam, 
jag är många!” För mig definierade Maira begreppet aktivism. 
Hon förklarade att vetskapen om att det var många flickor som 
kämpade för sina rättigheter på samma sätt gjorde att rädslan 
avtog lite grann varje dag. Kampen var inte enbart Mairas utan 
alla flickors och de lever dagligen med känslan, kraften att de 
gör detta tillsammans. Så länge känslan håller i sig fortsätter 
rörelsen. ”Jag är inte ensam, jag är många!” Vi ska leva som vi 
lär! Vi ska vara en aktiv antirasistisk rörelse och leva som vi lär.

Att individer reagerar mot vithetsnormer och etablerade 
maktstrukturer är inte så konstigt egentligen. Det krävs ett alert 
ledarskap som förstår hur riskabelt det är med enfald. Vi är 
aktivister som kämpar för antirasism och jämlikhet, vi är även 
dom som ska säkerställa att vi lever som vi lär. Jämlikhet och 

antirasism står nu väldigt centralt och prioriterat för oss på 
Amnesty, här hemma i Sverige och internationellt.

FN:s klimatpanel har i omgångar varit övertydliga med hur den 
mänskliga olikheten faktiskt är en lösning på klimatutmaningarna. 
Minskad ojämlikhet leder till ett minskat ekologiskt avtryck. I 
klimat och miljöutmaningen som vi står inför, befinner vi oss i 
ett momentum, det kan nog vara så att MR-aktivisten och miljö-
aktivisten har blivit en och samma person. Vilken styrka detta är, 
vilken chans detta är för vår rörelse!

Vi behöver fortsätta arbetet för ett mångfaldigt Amnesty Sverige 
som i sin struktur speglar det svenska samhället och genom 
detta få med fler i rörelsen. Detta är livsviktigt i tider av populism 
och ett alltför ofta nedmonterande av demokratiska principer.

MEN i det här samhällsklimatet som vi har idag är det så 
viktigt att minnas att det faktiskt är i motvind som de starkaste 
rörelserna bildas, det är i motvind som den tydliga aktivismen 
tar form. Det är i motvind som orättvisorna uppenbarar sig och 
organiseringen blir tydligare. Och när andra tror att vi backar, tar 
vi egentligen ordentlig sats för att tydligt klargöra för omvärlden: 
att vi är aktivister för ökad jämlikhet, vi är aktivister för rätten att 
protestera, vi är aktivister för våra systrar i Iran, vi är aktivister 
för moder jord, vi är aktivister för medmänniskor på flykt och 
för medmänniskor som behöver beskydd, vi är aktivister för 
klimaträttvisa - vi är alltså Amnestyaktivister.

Hoten mot demokratin, civilsamhället och MR-försvarare har 
ökat kraftigt globalt. Vi måste också efterlysa att hot mot kvinnor 
och miljöförsvarare lyfts upp på olika agendor, överallt.

Amnesty Sverige kommer fortsätta kampen för rättvisa både 
utanför Amnesty och inom Amnesty. Klarsyntheten i vad som är 
rätt och orätt visar att vår identitet och styrka kvarstår som rörelse 
och organisation. Dessa insikter gör oss starkare som rörelse. 
Och jag ser inget annat än ett Amnesty som lyfter än mer under 
2023 och med vår nya verksamhetsstrategi.

Detta är en tid då Amnesty behöver synas, växa, ta större plats 
och höras alltmer! Demokratier vacklar, världsledare tvekar, och 
klimatet blir allt febrigare, trots dessa motgångar och motstånd är 
det aktivisterna, NI som visar vägen med stort mod och ork. Mer 
aktivism blir därför svaret, mycket mer aktivism!

Vi behöver bli fler, så att fler kan känna kraften i ”jag är inte 
ensam, jag är många!” 

LJUS
till alla flickebarn i världen som under direkt 
hot fortsätter att kämpa för sin rätt till frihet och 
utbildning.

TAGGTRÅD
till alla som med vapenvåld försöker tysta ner 
miljö- och människorättsförvarare. 
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AMNESTY SVERIGES ÅRSMÖTE

VILL DU VARA MED OCH PÅVERKA 
MORGONDAGENS AMNESTY?
Amnesty International Sverige söker nya medlemmar till den
nationella valberedningen för verksamhetsår 2023/2024.

UPPDRAG
Valberedningen fyller en avgörande roll i Amnestys arbete, 
lokalt såväl som nationellt. Valberedningen är länken mellan 
organisationens alla medlemmar och våra förtroendevalda 
och är det organ som på många sätt lägger grunderna för 
organisationens framtida verksamhet. Valberedningen 
arbetar för föreningens utveckling och förnyelse genom 
att förbereda val av förtroendevalda till organisationens 
årsmöte. Valberedningen granskar och föreslår lämpliga 
kandidater till sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, 
granskningskommittén och beredningskommittén. Både 
internationellt och i Sverige uppmärksammar Amnesty 
i allt högre utsträckning frågor som rör diskriminerande 
samhällsstrukturer och rasism. Detta inkluderar bland annat 
ett arbete med jämlikhet inom Amnesty Sveriges organisation. 
Enligt de riktlinjer för valberedningens arbete som antagits 
av Amnesty Sveriges årsmöte bedömer valberedningen varje 
år hur de förtroendevalda sköter sina uppdrag och fastställer 
kriterier för urval av de kandidater som ska tillsättas.

Den nationella valberedningen består idag av 6 personer och 
utses, liksom övriga förtroendevalda, på årsmötet.

VEM VI SÖKER
Vi söker dig med ett engagemang för jämlikhet och ett driv för 
positiv utveckling både internt i organisationen och i allas vårt 
externa arbete ut mot samhället. För detta uppdrag bör du ha 
viljan och möjligheten att söka kontakt med människor,
fatta beslut och fullfölja de uppgifter du tar på dig. Om du 
har tidigare erfarenhet av rekrytering eller förtroendeuppdrag, 
som t.ex. en plats i en styrelse eller annan valberedning, är 
det en positiv merit men inte ett krav.

SÅ ANSÖKER DU
Alla är välkomna att anmäla sitt intresse och samtliga 
nomineringar kommer att följas upp på lika villkor. Känner du 
igen dig själv, eller någon i din omgivning, i denna beskrivning 
av personen vi söker? Tveka inte att skicka in en nominering 
och anmäl intresse via mail till: vv@amnesty.se 

Har du frågor eller funderingar kan du även höra av dig till 
valberedningens valberedning på samma mail som ovan.

Sista dagen att skicka in en nominering är den 29 januari
2023.

/VALBEREDNINGENS VALBEREDNING:
Inger Lindvall och Sofia Hallqvist

mailto:vv%40amnesty.se?subject=
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*SÖKES: BEREDNINGSGRUPPSFUNKTIONÄRER!*

AMNESTY SVERIGES 
ÅRSMÖTE 2023! 
Det börjar närma sig årsmöte, och inte vilket årsmöte som 
helst utan för första gången på tre år kommer vi att ha ett 
fysiskt årsmöte, hurra! Amnestys årsmöte 2023 kommer att 
hållas helgen mellan den 6-7 maj i Hallunda Folkets hus, 
Stockholm. 

Under två vårdagar i Stockholm kommer vi äntligen kunna ses 
fysiskt för att lyssna till vad som har hänt under Amnestyåret 
2022, ställa frågor till styrelsen, bereda motioner, välja nya 
personer till förtroendeuppdrag, ta beslut, lyssna till spännande 
människorättsförsvarare, mingla i rörelsen och inte minst ha 
trevligt tillsammans. Vi drar igång årsmötet på Hallunda Folkets 
hus kl. 9 på lördagen och slutar ca 15 på söndagen. Vi som bor 
på hotell bor på Scandic Skärholmen, en kort resa från Hallunda. 

Kallelse och anmälan till årsmötet hittar du via denna länk:  
amnesty.se/årsmöte.

Har du behov av resa och/eller boende, hjälpmedel, tolk eller 
annat så anmäl dig gärna så snart som möjligt men absolut 
senast den 3 april. Gällande tolkning har det fattats ett 
styrelsebeslut om att minst 10 personer behöver uppge att de 
behöver tolk för att vi ska finansiera detta, även här gäller det 
att anmäla sig senast 3 april om en har behov av tolk, detta 
gäller tolkning mellan svenska och engelska. 

Nytt för detta fysiska årsmöte är att vi kommer att 
använda det digitala mötesverktyget Suffra (användes förra 
digitala årsmötet) för att både underlätta mötet men också 
för att skapa kontinuitet då vissa årsmöten framöver kan 
komma att ske digitalt. Ange i årsmötesanmälan om du 
behöver låna en digital enhet som Ipad eller smart-telefon 
för att kunna medverka under årsmötet. 

I marsnumret av Insats kommer ni kunna läsa mer om årsmötet 
och det spännande programmet. Har du frågor om årsmötet 
eller medskick gällande planeringen av sektionens årsmöte? 
Kontakta gärna mig!

PS. En måste vara medlem för att kunna delta under många 
delar av årsmötet, är du inte medlem? Bli det nu här: 
amnesty.se/stod-vart-arbete/bli-medlem. 

Är du osäker på om du är medlem eller inte? 
Kontakta din verksamhetsutvecklare.

Vill du utveckla din föreningsvana och är redo att anta en 
större roll under årsmötet? Är du en fena på att anteckna 
och sammanställa anteckningar? Då har du hittat rätt! 

Just nu söker vi beredningsgruppsfunktionärer till sektionens 
årsmöte. Beredningsgrupperna diskuterar de motioner som 
har kommit till årsmötet, föreslår ändringar och färdigställer 
motionerna inför beslut på årsmötet. 

Vi söker alltså personer som vill vara ordförande eller 
sekreterare i beredningsgrupperna. Ni som anmäler er 
kommer att få utbildning i hur beredningen går till och vad 
uppdraget innebär, så ni behöver inte kunna allt på förhand. 

Låter detta som något för dig eller någon du känner? Eller 
har du frågor? Kontakta gärna mig! karin.darosa@amnesty.se 

Obs! Intresseanmälan behöver ha inkommit senast den 28/2!

KARIN LEDIN DA ROSA
VERKSAMHETSUTVECKLARE & PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET

070 987 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

KARIN LEDIN DA ROSA
VERKSAMHETSUTVECKLARE & PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET

070 987 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

AMNESTY SVERIGES ÅRSMÖTE

https://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-international-sverige/amnesty-organisation/amnesty-sverige-arsmote/
https://www.amnesty.se/stod-vart-arbete/bli-medlem/?gclid=EAIaIQobChMI-aWf7YTe_AIV2NrVCh0J5Q8qEAAYASAAEgIwo_D_BwE
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AMNESTY INTERNATIONAL
ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11) 
TELEFON: 08-729 02 00 E-POST: info@amnesty.se 
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720
REDAKTÖR FÖR INSATS: Mary Tecle, mary.tecle@amnesty.se

STÖD FÖR ORGANISERADE AKTIVISTER
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats

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

ANSLAGSTAVLA

VILL DU KOMMA I KONTAKT
MED REDAKTIONEN?

Hör gärna av dig till 
mary.tecle@amnesty.se

BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 1!
Amnesty Press nummer 1 utkommer den 17 mars. Kanske lämplig att ha med sig på

våraktiviteter på torg eller i möteslokaler.

Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet! Beställningar av extra

exemplar av AP måste jag ha absolut senast onsdag 1 mars kl 12. Märk mejlet ”AP-extra

tidningar”. Alla grupper är välkomna att beställa tidningar utan kostnad. Glöm inte att

skriva postadressen och skriv gärna ett mobilnummer då försändelserna troligen aviseras

som paket och då skickar posten ett sms när det finns att hämta. OBS! Försändelsen

skickas direkt från tryckeriet V-tab, som alltså står som avsändare.

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR, AP@AMNESTY.SE 

Partiutfrågning under valkampanjen,  i 

Västmanland av grupp 191

Studentrådet och studentgruppen i Göteborg 

på en demonstration på Internationella 

kvinnodagen




