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Yorm Bopha, frigiven mot borgen efter mer än ett år i fängelse.

2-3 SUPERHELG i januari

5 Yorm Bopha frigiven!

Den 24-26 januari hålls tre utbildningar parallellt
i Stockholm. Nationell utbildning inför kampanjen Min kropp - mina rättigheter, projektledarutbildning och ungdomsträff, allt på en gång!
Antalet platser är begränsat på alla tre utbildningarna, så anmäl er så snart som möjligt!

4 Viktiga ambassadörer

Bilagor

• Blankett för ekonomisk årsrapport
• Ansökan om verksamhetsbidrag 2014
• Aktionsfallsrapport
• Årslogg för aktionsfall

Den 22 november blev den kambodjanska samvetsfången Yorm Bopha, ett av fallen i kampanjen Skriv för frihet, frigiven mot borgen efter mer
än ett år i fängelse. Hon tackade för Amnestys
stöd, men uppmanade till fortsatta påtryckningar
så länge åtalspunkterna mot henne inte lagts ner.

6 Rapport 2013

7 Verksamhetsbidrag
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utbildning: MIN KROPP - MINA RÄTTIGHETER
Ingen ska behöva dö till följd av en osäker abort. Alla ska ha
rätt att få sexualundervisning. Ingen ska straffas på grund av
vem de älskar. Ingen ska tvingas gifta sig med sin våldtäktsman. Om du håller med om detta - och vill jobba för att det
ska bli verklighet - så ska du anmäla dig till någon av vårens
utbildningar inför kampanjen Min kropp - mina rättigheter.
Kampanjen, som vi tjuvstartat redan i år, inleds på nytt i mars
2014 och kommer att pågå under två år.
Utbildningarna riktar sig till alla som vill engagera sig för varje
människas rätt att själv bestämma över sin kropp och sitt liv.
Under utbildningarna går vi igenom vad sexuella och reproduktiva rättigheter är - och varför de är så viktiga i människors
liv. Särskilt fokus har vi på de tre länder/regioner som vi kommer jobba med de kommande åren: El Salvador, Irland och
Mahgrebländerna (Marocko, Algeriet, Tunisien). Vi förbereder
Tid: Lördag 25 januari kl 11:00 - söndag 26 januari kl 15:30
Plats: Amnestys sekretariat, Stockholm
Kostnad: Nej, utbildningen inklusive mat och boende är
gratis. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras
en avgift på 300 kronor. Vänd dig i första hand till din
grupp eller distrikt för resebidrag. Resebidrag går också att
söka från sektionen via anmälningsformuläret.
Boende: Deltagare som behöver boende kommer att placeras i 3-bäddsrum på Park Inn i Hammarby sjöstad.
Anmälan: Anmäl er på www.amnesty.se/kampanjutbildning
senast den 15 januari.

också inför aktivitetsdagen 8 mars och andra viktiga händelser under nästa år. Utbildningarna är alltså relevanta även för
dig som deltog förra året.

NATIONELL och lokal utbildning
Nytt för i år är att vi även kommer hålla tre lokala kampanjutbildningar:
• Malmö, lördag den 1 februari kl 10.00-18.00
• Göteborg, söndag den 2 februari kl 10.00-18.00
• Umeå, lördag den 15 februari kl 0.00-18.00
Information och anmälan: www.amnesty.se/kampanjutbildning
Ni som har möjlighet att delta på de lokala utbildningarna
uppmanas att göra det i första hand. Utbildningarna är gratis
och vid behov finns det möjlighet att ansöka om resebidrag.
Vi har färre platser än vanligt på den nationella utbildningen,
som riktar sig till dig som har kortare resväg till Stockholm
än till Göteborg, Malmö eller Umeå, som inte kan delta i den
lokala utbildningen eller som kommer ha en ledande roll i
kampanjen, t.ex. som medlem i en kvinnorättsgrupp, i hälsooch sjukvårdsgruppen eller som kampanjansvarig för en ort
eller ett distrikt.
Om ni har frågor om den nationella eller de lokala utbildningarna, hör av er till mig!

Karolina Pontén
Projektsamordnare / 031-41 94 13 / karolina.ponten@amnesty.se

Superhelg i januari

Projektledarutbildning
Utbildningen Att leda i projektform riktar sig till dig som vill bli
en stjärna på att:
• utveckla din grupps temaarbete eller arbete med aktionsfall
• rekrytera flera till din grupp (eller starta en ny!)
• planera och arbeta med vårens kampanjer Min kropp mina rättigheter och When you don’t exist (flykting/migration)

Tid: Fredag 24 januari kl 18:00 - söndag 26 januari kl 15:00
Plats: Hotell Park Inn, Hammarby Sjöstad i Stockholm
På lördagen äter vi middag på sekretariatet.
Kostnad: Utbildningen är gratis och Amnesty står för resa
och boende för de som behöver.
Boende: Deltagare som behöver boende kommer att
placeras i 3-bäddsrum på Hotell Park Inn.
Ansökan: Anmäl er på www.amnesty.se/ledarskap senast
den 15 december.

Vi börjar redan på fredag kväll och när du åker hem på
söndag eftermiddag kommer du förhoppningsvis ha med
dig en verktygslåda innehållande grundläggande kunskaper
i projektledning, metoder för att ta fram, testa och utveckla
idéer, kunskaper om gruppdynamik och mobilisering och
mycket mera.
Det är bra om du redan innan utbildningshelgen har en idé
om vad du vill göra inom det område du valt. Men var inte
orolig om det känns tomt i skallen. Det kommer finnas lika
många inspirerande källor som det finns deltagare, det vill
säga 25 stycken.
Har du frågor om utbildningen får du gärna höra av dig till mig.

Susanna Warhammar
Kampanj- och aktivistsamordnare, Stockholm
08-729 02 69 / susanna.warhammar@amnesty.se
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Nationell ungdomsträff
Trots att både jag och många av er är nyss hemkomna från
en mycket inspirerande ungdomsträff tycker jag att det är
dags att blicka framåt och planera inför 2014 års första
utbildningstillfälle. Träffen hålls samtidigt som den nationella
kampanjutbildningen för Min kropp - mina rättigheter och ledarskapsutbildningen Att leda i projektform. Vi kommer att ha
en del pass gemensamt, men det finns även delar i programmet som vi endast ägnar åt ungdomsarbetet inom amnesty.

Att delta på den nationella ungdomsträffen är ett bra tillfälle
för dig som aktivist att utvecklas och få ytterligare kunskap
inom ämnen som du har nytta av i ditt fortsatta arbete i din
grupp.

Malin Österberg
Ungdomssamordnare / 070-744 16 70 / malin.osterberg@amnesty.se

Tid: Fredag 24 januari kl 18:00 - söndag 26 januari kl 15:30
Plats: Amnestys sekretariat i Stockholm
Kostnad: Nej, utbildningen inklusive mat och boende är
gratis. Vid avanmälan efter sista anmälningsdagen debiteras en avgift på 300 kronor. Vänd dig i första hand till din
grupp eller distrikt för resebidrag. Resebidrag går också att
söka från sektionen via anmälningsformuläret.
Boende: Deltagare som behöver boende kommer att placeras i 3-bäddsrum på Park Inn i Hammarby sjöstad.
Anmälan: Anmäl er på www.amnesty.se/ung senast den
15 januari.

Deltagarna på ungdomsträffen i
Göteborg i november.

Som jag ser det...
Den 27 december 2012 skickade jag iväg ett intyg till Lucas
Pernin att han för Amnesty Press skulle göra reportage från
Aleppo i nordvästra Syrien. Lucas befann sig då i södra
Turkiet för att med hjälp av Fria syriska armén, FSA, ta sig in i
Syrien. Han berättade vilken ”emergency contact” han hade
i Istanbul och hur de skulle hålla kontakt när han var inne
i Syrien och jag meddelade var jag skulle befinna mig runt
nyår och de kommande mellandagarna. Jag drog en lättnadens suck när han den 8 januari meddelade att han var ute
ur Syrien och allt hade gått bra. Resultatet blev fotoreportaget
från krigsvintern i Aleppo i Amnesty Press i nr 1/2013.
Den 2 december skickade jag ett intyg till Katarina Höije
att hon har uppdrag från Amnesty Press att rapportera från
Centralafrikanska republiken, CAR. Hon är erfaren reporter
och har tidigare i Amnesty Press bland annat gjort reportage
från Mali, södra Sudan och östra delen av Demokratiska
republiken Kongo. Den 2 december gick Amnesty ut med en
uppmaning till FN:s säkerhetsråd att militärt ingripa i CAR

LJUS

PARADISE HOTEL
Lika dålig TV-underhållning som alltid, men nu har homoerotiken tagit plats som ett helt naturligt inslag.

TAGGTRÅD

för att skydda civilbefolkningen nu när situationen är på väg
att bli katastrofal. Det är inte unikt, men ovanligt, att Amnesty
kräver militära interventioner och Amnestys sektioner konsulterades före beslutet. Jag hoppas nu kunna ha ett reportage i
nr 1/2014.
Vi redaktörer som sitter vid våra skrivbord på en trygg redaktion gör överväganden. Vi anser att det är viktigt att ge läsarna
en inblick i det som händer även på farliga platser då det ofta
pågår ett propagandakrig där okontrollerade uppgifter snabbt
sprids via sociala medier. Våra ja eller nej till frilansares
förslag kan dock innebära stora risker för de som åker iväg.
Syrien har länge varit ett av de farligaste länderna för journalister men sedan jihadistgrupperna och vanliga kriminella
ligor specialiserat sig på kidnappningar har läget blivit än mer
akut.
De svenska journalisterna Niclas Hammarström och Magnus
Falkehed bortfördes den 23 november i Syrien. De var rutinerade journalister som ville ge svenska läsare de oberoende
ögon och öron som behövs för att vi ska
kunna förstå det syriska dramat. Måtte
de snarast komma ut ur sin fångenskap
oskadda!

Fascismens återkomst
Fascister går fram i östra Europa. I november vann nazisten
Marian Kotleba guvernörsvalet i Banska Bystrica i Slovakien.

Ulf B Andersson
Redaktör, Amnesty Prss
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Mer än 100 000 vädjanden!
I slutet av november hade fler än 100 000 namnunderskrifter
samlats in på vår kampanjsida för Ihar, COFADEH, Eskinder,
Yorm och de 13 oppositionsaktivisterna. Det är innan underskrifterna från era aktiviteter nått oss. Jag är därför övertygad
om att vi kommer samla in minst 140 000 underskrifter i
årets kampanj! Det är en nästan hisnande hög siffra.
Skriv för frihet har också dragit igång för fullt runt om i landet.
Bland annat har grupp 264 på Gotland medverkat under
Internationella dagen i Hemse, grupp 146 i Sölvesborg har
samlat in namnunderskrifter vid kommunfullmäktiges novembersammanträde och i Göteborg anordnades en manifestation
i samband med den nationella ungdomsträffen. Och detta
är bara början! Över 100 grupper har anmält sig till årets
kampanj och det kommer att anordnas utställningar, manifestationer och musiktillställningar runt om i Sverige. Kampanjen
kulminerar med aktivitetsdagen den 7 december då grupper
från hela landet kommer befinna sig ute på skolor och bibliotek, gator och torg för att samla in namnunderskrifter.
Glöm inte att skicka era vykort och vädjandeblad till oss
senast den 12 december. Riv inte av de kontaktdelar
som är ifyllda med kontaktuppgifter utan skicka in dem
med vykorten. Kontaktdelar som inte är ifyllda kan ni riva
av och slänga, så slipper ni betala porto för vikten.
Solidaritetshälsningar skickar ni direkt till de drabbade eller personer i deras närhet. Se information i lathunden på
kampanj.amnesty.se. Glöm inte heller att fylla i formuläret
“Rapport om solidaritetsaktioner” och skicka in det till oss.
Skicka in vykort, kontaktuppgifter och “Rapport om solidaritetsaktioner” till:
Amnesty International
Ida Wistbacka
Box 4719
116 92 Stockholm

Grupp 146 samlar in namnunderskrifter vid
kommunfullmäktiges möte i Sölvesborg.

100 000 - tack vare våra ambassadörer.
Som jag berättade i förra numret av Insats är det några välkända personer som hjälpt oss sprida kampanjen och få fler
att agera. Kawa Zolfagary, skribent, hjälpte oss sprida Eskinders historia och Yorms historia spreds av Miss Li, musiker.
Jonas Gardell, författare och komiker, skrev en personlig text
om Ihar (se nästa sida). Claes-Göran och Marianne Rylander
från grupp 276 gav våra aktivister ett ansikte i sitt arbete för
de 13 regimkritikernas och Lise Bergh agerade för att sprida
Cofadehs historia.

Nya samarbeten - bättre påverkan
I år utökar vi vårt lobbyarbete kopplat till kampanjen genom
ett samarbete mellan de nordiska sektionerna. Istället för att
skicka vädjanden direkt till Etiopien och Bahrain planerar
vi att anordna möten med deras ambassader i Stockholm
respektive London. I Stockholm planerar vi att i januari,
tillsammans med danska kollegor, överlämna alla vädjanden insamlade i Sverige, Norge, Danmark och Finland till
Etiopiens ambassad. I januari planerar den danska och
norska sektionen ett besök på Bahrains ambassad i London
med vädjanden från samma fyra länder. Vi i den svenska
sektionen försöker få till ett möte på Honduras ambassad här
i Stockholm strax innan jul för att lämna över våra vädjanden.
Övriga vädjanden kommer vi vid kampanjens slut att skicka
till Vitryssland och Kambodja.
Jag vill avsluta med att önska er alla ett stort lycka till med de
aktiviteter som återstår!

Ida Wistbacka
Projektsamordnare
08-729 02 49
ida.wistbacka@amnesty.se

Brevskrivning på second hand-butiken
Byring & Bråte i Halmstad.
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”En rysk bög får knivar uppstuckna i anus, blir levande bränd
och får huvudet krossat.
En lesbisk sydafrikansk kvinna hittas i sitt hem brutalt våldtagen med halsen avskuren.
I många länder i Östeuropa, Afrika och Mellanöstern fängslas,
torteras och dödas man för att man är HBT.
I Vitryssland har hbt-aktivisten Ihar Tsikhanyuk hotats och
misshandlats av polisen. Sjukhuset ville inte dokumentera
hans skador, ingen ställs till svars för övergreppen.
Det du och jag kan göra är bara droppar i ett hav. Men utan
alla dropparna skulle havet inte finnas!
Du kan göra någonting! Använd rätt din vrede!
Delta i Amnestys kampanj. Skriv för frihet! Ingen som får sina
mänskliga rättigheter kränkta ska behöva stå ensam.”

Jonas Gardell

Kambodja:

Yorm Bopha frigiven mot borgen
”Tack till Amnestys supportrar! Kampanjen har
varit framgångsrik, något som min frigivning visar!
Men mitt fall är inte över än. Fortsätt trycka på den
kambodjanska regeringen att avsluta ärendet mot
mig. Och fortsätt gärna stödja mig, mitt samhälle
och andra i Kambodja! Vi kan uppnå störst framgång när vi alla arbetar tillsammans!”
Yorm Bopha
På eftermiddagen den 22 november kunde Yorm Bopha för
första gången på mer än ett år krama om sin nioårige son och
sin man. Kambodjas högsta domstol hade då beordrat hennes frigivning mot borgen i väntan på en ny rättegång, något
som kan dröja flera månader.

in tusentals vädjanden. Även sektionerna i bland annat
Thailand, Mongoliet, Taiwan och Bermuda bidrog till den
imponerande summan av underskrifter. Ett stort tack till alla
er som agerat hittills. Utan era insatser hade vi inte kunnat
skicka ett så starkt budskap till Kambodja.

Kort efter frigivningen höll Yorm en presskonferens och hon
uttalade då sin besvikelse över att åtalspunkterna mot henne
inte lagts ner. Efter presskonferensen begav hon sig tillsammans med över 400 supportrar, som sedan tidigt på morgonen väntat utanför domstolen där de sjungit och slagit på
trummor, till Boeung Kak-sjön för att fira.

Men kampen är inte över än. Efter samråd med partnerorganisationer i Kambodja fortsätter vi arbetet för att kräva Yorms
villkorliga frigivning och att åtalspunkterna mot Yorm läggs
ner. Även kravet på att människorättsförsvarare ska kunna
verka utan risk för trakasserier och våld kvarstår. Det betyder
att ni kan fortsätta att samla in namnunderskrifter. Materialet
ni har kan ni fortsätta använda, men på affischerna bör ni
klistra på lappar med texten ”Frigiven mot borgen i väntan på
ny rättegång”. Sriv ut lapparna på kampanj.amnesty.se

Dagarna före domstolsbeslutet hade justitieministern fått
motta närmare 90 000 underskrifter på kraven om Yorms
frigivning och att trakasserier och våld mot människorättsförsvarare i Kambodja upphör. Av dessa underskrifter kom 14
000 från Sverige. Andra länder som kraftsamlat var exempelvis Norge, USA, Australlien och Storbritannien, som all samlat

Skriv gärna ut pressmeddelandet på kampanj.amnesty.se
och ha med på era aktiviteter om någon ni möter har frågor.

Andrea Bodekull

Gatuaktion i Göteborg i november.

Kampanjer/aktioner
08-729 02 26
andrea.bodekull@amnesty.se
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Rapportera om er verksamhet 2013
Jul och nyår står för dörren och som vanligt såhär års börjar
det bli dags för en del formella uppgifter. Det är viktigt att ni
åtgärdar samtliga punkter i listan nedan så snart som möjligt
under januari-februari.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Som vanligt ska alla grupper och ungdomsgrupper sammanställa en verksamhetsberättelse (instruktioner till distrikt,
specialgrupper och samordnare går ut i separata utskick).
Genom verksamhetsrapporteringen får vi en överblick över
det arbete som genomförts i sektionen under året, samt en
god bild av hur alla grupper fungerar. Om er grupp har bildats
under hösten, och ni inte har hunnit komma igång med ert
arbete, ska ni ändå skriva om det lilla ni har hunnit göra.
Era verksamhetsberättelser behöver inte vara längre än en
A4-sida. Jag föreslår att ni utgår från nedanstående fyra frågor, men om ni har gjort något under året som inte passar in
under dessa rubriker så skriver ni givetvis om det också! Det
viktigaste är att ni ger en bra beskrivning av ert arbete – inte
att ni följer en särskild mall.
1. Vilka centrala kampanjer och aktioner har ni deltagit i
under året och vilka aktiviteter har ni genomfört i anslutning
till dessa?
2. Vilka egna aktiviteter/projekt/evenemang har ni arbetat
med?
3. Hur mycket pengar har ni samlat in under året och på
vilka sätt har ni arbetat med insamling?
4. Hur många medlemmar har ni haft under året och vilka
möten eller utbildningar har era medlemmar deltagit i?
Ni får dessutom gärna även lägga till någon rad om hur ni
tycker att gruppen har fungerat och vilka problem, möjligheter och målsättningar gruppen har inför det kommande året.
Verksamhetsberättelsen ska skickas både till sekretariatet och
till ert distrikt. Tänk även på att verksamhetsberättelsen med
fördel kan skickas till bidragsgivare och andra som stöttat
gruppen under året. Det är givetvis mer intressant att stödja
en grupp om man får veta vad gruppen har gjort och vilka
resultat gruppens arbete har gett.

EKONOMISK ÅRSRAPPORT (Redovisningsgrupper)
Alla redovisningsgrupper ska skicka in en ekonomisk årsrapport som ska innehålla:
• Ingående balans, hur mycket pengar gruppen hade vid
2013 års början. (Se till att denna siffra överensstämmer med
gruppens utgående balans 2012.)
• Intäkter under året, grupperat efter intäktskälla
• Kostnader under året, grupperat efter kostnadsslag
• Årets resultat (intäkter - kostnader = årets resultat)
• Utgående balans, hur mycket pengar gruppen hade vid 2013
års slut (ingående balans + årets resultat = utgående balans)

När ni bokför era intäkter och kostnader ska ni utgå från
följande intäkts-/kostnadsslag:
Intäkter
• Bössinsamlingar
• Fasta bössor
• Bidragsgivare
• Försäljning
• Evenemang
• Gruppavgifter och gåvor
• Verksamhetsbidrag
• Övrigt
Kostnader
• Kampanjer och aktiviteter
• Vädjandebrev
• Evenemang
• Utbildningar/möten
• Egna möten
• Avgifter och gåvor till sektionen
• Avgifter och gåvor till distriktet
• Lokalkostnader
• Insamlingskostnader
• Övrigt
Om ni använder Amnestys kassabok (vilket vi uppmanar alla
grupper och distrikt att göra) så klickar ni bara på ”Skriv ut
rapport” och så är er ekonomiska rapport klar. Om ni inte
använder kassaboken rekommenderar vi att ni använder den
bifogade blanketten för ekonomisk rapport.

EKONOMISK ÅRSRAPPORT (SEKTIONSGRUPPER)
Sektionsgrupper följer samma instruktioner som redovisningsgrupper, men redovisar enbart sin ekonomi internt inom
gruppen och behöver alltså inte skicka in sin rapport.

SISTA DATUM: 15 FEBRUARI
Verksamhetsberättelsen (alla grupper) och den ekonomisk
årsrapporten (redovisningsgrupper) ska skickas till sekretariatet senast den 15 februari. Ni behöver inte skicka separata
revisorsintyg. Adress:
emma.brossner-skawonius@amnesty.se
eller
Amnesty International
Emma Brossner Skawonius
Box 4719
116 92 Stockholm
Hör gärna av er om ni har frågor!

emma brossner skawonius
aktivistsamordnare
08-729 02 43
emma.brossner-skawonius@amnesty.se
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Ansök om verksamhetsbidrag för 2014!
De grupper och ungdomsgrupper som är registrerade som
sektionsgrupper kan redan nu ansöka om verksamhetsbidrag
på 2 000 kronor för 2014 (pengarna betalas ut först i januari).
Använd det bifogade formuläret Ansökan om verksamhetsbidrag för 2014 (bilaga). Notera att om ni har kvar pengar från
2013 måste den summan dras av från maxbeloppet
2 000 kronor, detta eftersom sektionens revisorer inte accepterar högre verksamhetskostnader än 2 000 kronor som inte
redovisas till sektionen.

Pengarna betalas ut till gruppens kassaansvarig, som personligen ansvarar för att gruppens kostnader bokförs och
redovisas internt inom gruppen.
Om ni har frågor som rör verksamhetsbidrag, hör av er till
mig!

Emma Brossner Skawonius
Aktivistsamordnare / 08-729 02 43 / emma.brossner-skawonius@amnesty.se

ANVÄND AMNESTYS Kassabok!
Amnestys kassabok är ett webbaserat och mycket lättanvänt
bokföringsverktyg, anpassat för Amnestys grupper (både
redovisningsgrupper och sektionsgrupper) och distrikt. Via
kassaboken är det plättenkelt att registrera gruppens intäkter
och kostnader och att löpande hålla koll på gruppens ekonomi. Att sammanställa gruppens ekonomiska årsrapport tar
bara några knapptryckningar, och kassaboken räknar alltid
alltid rätt!
Om ni vill testa kassaboken för att se hur den fungerar går
ni till kassaboken.amnesty.se och loggar in på vårt testkonto
som GruppX (lösenord: GruppX). Där kan ni registrera vilka
transaktioner ni vill, vilket snabbt kommer ge er en bild av hur
allt funkar.
För att börja använda kassaboken, gå in på kassaboken.
amnesty.se och registrera er grupp som användare*. Den är

i allt väsentligt självförklarande, men skulle ni köra fast kan ni
alltid klicka er in i handledningen och få svar på era frågor. Ni
får också gärna höra av er till mig.
För sektionen finns det stora fördelar med att ha så många
grupper som möjligt (helst alla) anslutna till kassaboken. Det
gör det möjligt för oss att följa hur våra pengar används på
lokal nivå, och underlättar även i de fall vi behöver hjälpa
grupper med frågor som rör bokföring/redovisning.

Mats Engman
Aktivistsamordnare / 08-729 02 66 / mats.engman@amnesty.se
* OBS! Vi gör just nu en del förändringar i kassaboken. Av den
anledningen går det inte att registrera sig som ny användare förrän
den 13 december. Befintliga användare kan dock fortsätta använda
kassaboken precis som vanligt.

mänskliga rättigheter i RysSland
I februari startar Vinter-OS i den ryska staden Sotji. Amnesty
tar inte ställning för eller mot bojkotter men som alltid när ett
stort idrottsevenemang går av stapeln i ett land där allvarliga
brott mot mänskliga rättigheter förekommer får vi nu många
frågor om människorättssituationen i Ryssland.
Läget för de mänskliga rättigheterna i Ryssland har stadigt
försämrats de senaste åren och sedan president Putin
återigen intog presidentposten har ett stort antal lagar antagits
som ytterligare ökar förtrycket och inskränker yttrande- mötes
och föreningsfriheten. Homofobin har fått ett allt starkare
fäste genom diskriminerande lagar.
Som en service till dem som är intresserade av att lära mer
om mänskliga rättigheter i Ryssland har vi på sekretariatet
sammanställt en rapport på svenska. Ni hittar rapporten i
”snurran” på vår hemsida. Sprid den gärna!

Elisabeth Löfgren
Pressekreterare / 08-729 02 20 / elisabeth.lofgren@amnesty.se
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Årsarapportering, Aktionsfall
Så är det dags för den årliga rapporteringen om arbetet era
aktionsfall. Rapportering gäller för alla grupper som fått fall
före oktober i år. Ni som fått fall senare under året behöver
inte rapportera i år.
Rapporterna är viktiga för oss för att veta hur ni arbetat med
fallen och kunna återrapportera aktiviteter till det internationella sekretariatet. Utan återrapportering har de ingen möjlighet att utvärdera vilken eventuell effekt vårt arbete har haft
och om strategin för ett fall kanske behöver ändras. Det är
bra om ni under punkterna 1 och 2 försöker vara så detaljerade ni kan.
Tänk på att ni också har möjlighet att ge synpunkter på
servicen från oss, och i förekommande fall landsamordnaren. Samordnarna får kopia på era rapporter och jag brukar
uppmärksamma dem på kommentarer från er. Det är endast
genom respons från er som vi har möjlighet att ge er det stöd
ni behöver och förbättra arbetet.

När ni fick fallet fick ni också en årslogg som är tänkt att vara
ett stöd för årsrapporteringen. Har ni fyllt i den kontinuerligt,
eller på annat sätt dokumenterat vad ni gjort under året, bör
det inte vara några större problem för er att göra årsrapporten. Observera dock att ni inte ska skicka in årsloggen, utan
bara rapportformuläret.
Jag vill ha era rapporter senast den 15 februari. Ni underlättar mitt arbete väldigt mycket om ni respekterar det datumet.
Jag ser helst att ni skickar rapporten via e-post. Adress:
andrea.bodekull@amnesty.se
eller
Amnesty International
Andrea Bodekull
Box 4719
116 92 Stockholm

Andrea Bodekull
Kampanjer/aaktioner / 08-729 02 26 / andrea.bodekull@amnesty.se

Svenska Amnesty fyller GULD
Året var 1964. Ute i världen råder inte en lugn stund. Kina
provspränger sin första atombomb. Sverige skickar 700 soldater till en FN-styrka i ett oroligt Cypern. Och i Floridas hetta
besegrar Cassius Clay, ännu inte Muhammad Ali, titelhållaren
Sonny Liston i kampen om världsmästartiteln i tungviktsboxning.
Även inom Sverige är det full rulle. Både The Beatles och
Sovjets ledare Nikita Crusjtjov kommer på besök, den senare
under bevakning av 3000 poliser. Och mitt i hjärtat av Stockholm bildar Hans Göran Franck, Pär Wästberg och några andra eldsjälar den svenska sektionen av Amnesty International.
Med andra ord: Vi fyller 50 år. Igen.
Den här gången är det svenska sektionens tur att ta på sig
partyhatten och fira våra framsteg och vår aldrig avtröttnande
kamp för mänskliga rättigheter. En sådan högtidsstund kan
givetvis inte tillåtas gå obemärkt förbi, och vilken bättre tillställning att fira än på svenska sektionens årsmöte, som nästa
år hålls i Malmö den 9-11 maj.
Många grupper tar ett uppehåll över jul, och när ni väl kommer igång igen på andra sidan julklappar och fyrverkerier,
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är det inte alltför många veckor kvar innan motions- och
nomineringsstopp. Så passa på att ta en funderare redan
innan julledigheten. Finns det något ämne du brinner för som
du tycker vi borde göra mer för? Känner du någon som du
tycker skulle vara perfekt som förtroendevald, i exempelvis
styrelsen? På amnesty.se/arsmotet och medlem.amnesty.se
finns mer information, bland annat hur du bäst bör gå tillväga
för att öka möjligheterna att få igenom din motion.
Jag förstår att det är mycket att tänka på såhär års, men du
kan påverka Amnesty. Ta chansen! Motioner ska skickas till
arsmote2014@amnesty.se och nomineringar till
valberedningen@amnesty.se. Sista dag för motioner/nomingar är den 28 februari.
Men, kanske viktigast av allt, passa på att komma till årsmötet
och fira med oss. Vi vill ju faktiskt inte behöva finnas i 50 år till.

Viktor Rasch
Årsmötessamordnare
08-729 02 75
viktor.rasch@amnesty.se
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