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Ännu ett aktivistår har passerat. Nu summerar vi det gångna året och tar nya tag för ett ännu starkare 2022!

3 DAGS ATT RAPPORTERA 2021!

13 WORKSHOP OM LOKAL ORGANISERING

10-11 ÅRSMÖTET 2022

14 FILMER ATT SE I VINTER!

Läs mer om vilken slags rapportering din grupp
ska skicka in till sekretariatet.

Sök till ett förtroendeuppdrag!

Välkomna till en framåtblickande diskussion den
26 januari.

Ta del av Amnestys filmklubb och kombinera film
med mänskliga rättigheter.
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AMNESTYKALENDERN
9 DECEMBER
Amnesty B&C

10 NOVEMBER - 13 DECEMBER
Kampanjperiod Skriv för Frihet

10 DECEMBER
Internationella dagen för mänskliga rättigheter
Kampanjtopp Skriv för Frihet

11 JANUARI
Planeringsmöte Internationella kvinnodagen

16 & 18 JANUARI
Workshop om motionsskrivning med Beredningskommittén

26 JANUARI
Workshop om sektionens framtida lokala organisering

29 JANUARI
Nomineringsstopp förtroendeuppdrag

11 FEBRUARI
Motionsstopp årsmötet

14 FEBRUARI
Sista dagen att verksamhetsrapportera

8 MARS
Internationella kvinnodagen

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 - julia.karlsson@amnesty.se.
Information om utbildningar hittar ni på
https://aktivism.amnesty.se/.
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DAGS ATT
RAPPORTERA 2021!
Snart är 2021 slut och det är dags att både summera året
som gått och rapportera den verksamhet som bedrivits. Alla
grupper och distrikt inom Amnesty ska varje år rapportera
sin verksamhet och sin ekonomi. 2021 har varit ett fortsatt
speciellt år med många prövningar i och med covid-19,
samt förändringar av restriktioner som möjliggjort mer
utåtriktade aktiviteter igen. Vi vet om att grupper och distrikt
hanterat situationen på olika sätt, men för att vi ska få en
korrekt helhetsbild är det viktigt att alla grupper och distrikt
rapporterar enligt instruktion, oavsett aktivitetsnivå.
Ni får instruktioner som gäller er grupp på mail från er
verksamhetsutvecklare under december. Sista datum för
rapportering är 14 februari.

VARFÖR VERKSAMHETSRAPPORTERA?
Ett syfte med årsrapportering är att den svenska sektionen inom
Amnesty ska kunna sammanställa allt som gjorts under året,
för att kunna visa på den samlade kraften lokalt och regionalt
inom organisationen. Det är också ett tillfälle för er grupp att
sammanställa och tydliggöra allt som ni åstadkommit under
året. Sammanställningen av årets aktiviteter och resultat är ett
bra underlag för att utvärdera vad som fungerat och inte samt
för att kunna planera och genomföra ännu bättre verksamhet
under 2022. I er verksamhetsberättelse summerar ni året
som gått. Den görs främst för er egna skull men ska också
skickas in till sekretariatet.

VERKSAMHETSREDOVISNING
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. Er verksamhetsutvecklare kommer skicka ut
ett formulär via mail till gruppsekreteraren under december
som ni kan utgå från. Tillhör ni en redovisningsgrupp ska
den som är ekonomiskt ansvarig i er grupp ha förberett

den ekonomiska rapporten över era inkomster och utgifter
att presentera för resten av gruppen. Gruppsekreteraren
är ansvarig för att sammanfatta er diskussion och se till att
rapporteringen kommer in till er verksamhetsutvecklare
senast 14 februari.

EKONOMISK REDOVISNING
Alla grupper och distrikt ska också göra en ekonomisk
rapport över de intäkter och utgifter som ni haft under
året. Sektionsgrupper redovisar sin ekonomi internt.
Redovisningsgrupper ska skicka in sin rapport, och er ekonomi
måste också granskas av en revisor. Redovisningsgrupper
som har frågor som rör gamla Swedbank-konton kan vända
sig till sin verksamhetsutvecklare. Mer information om vad en
ekonomisk rapport bör innehålla finns på aktivism.amnesty.
se/rapportering.

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. Alla
grupper med aktionsfall kommer att få ett formulär via mail i
december.

PLANERA 2022
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? Det
kan också vara bra att diskutera mötesrutiner.
Mer information om vad som kommer vara på gång under
2022 hittar ni delvis i detta nummer, men det kommer
också komma mer information i nästa Insats samt från era
verksamhetsutvecklare.
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Sektionsgrupp

Redovisningsgrupp

Distrikt

Sammanställ ekonomisk rapportering
och redovisa internt för gruppen.

Sammanställ ekonomisk
rapportering och skicka in till
verksamhetsutvecklare.

Sammanställ ekonomisk
rapportering och skicka in till
verksamhetsutvecklare.

Diskutera och sammanställ
verksamhetsberättelse utifrån det
formulär ni får på mail.

Diskutera och sammanställ
verksamhetsberättelse till ert årsmöte
utifrån det formulär ni får på mail.

Diskutera och sammanställ
verksamhetsberättelse till ert
årsmöte.

Skicka in en medlemslista
enligt instruktion i mail från
verksamhetsutvecklare.

Skicka in en medlemslista
enligt instruktion i mail från
verksamhetsutvecklare.

Förbered verksamhetsplan att
besluta om under årsmötet - skicka
in till er verksamhetsutvecklare.

Diskutera mål och rutiner inför
våren.

Diskutera mål och rutiner inför
våren, förbered en verksamhetsplan
att besluta om på ert årsmöte.

Om er grupp har aktionsfall skicka in aktionsfallsrapport till
kampanjledare IAR.

Om er grupp har aktionsfall skicka in aktionsfallsrapport till
kampanjledare IAR.

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! Sista datum för rapportering är 14 februari.

Hör gärna av er till er verksamhetsutvecklare om ni har några
frågor eller funderingar!
Hälsar verksamhetsutvecklarna: Julia Karlsson, Daniel
Lundh, Fartun Andersson Ramnemo, Marianne Gyllenpistol,
Malin Högberg och Karin Danelius.

Dags att summera 2021 och dess verksamhet!
På bild: Västerbottendistriktets kampanj för Dawit Isaak och
grupp 129 i Sandviken under internationella kvinnodagen.
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SKRIV FÖR FRIHET - STÅ UPP FÖR YTTRANDEFRIHETEN OCH RÄTTEN ATT PROTESTERA
Nu är 10 december, den internationella dagen för mänskliga
rättigheter, snart här! Ni har väl inte missat att anmäla er till
årets Skriv för Frihet?
Skriv för Frihet är Amnestys årliga globala kampanj då hela
rörelsen samtidigt sätter fokus på att mobilisera så många
som möjligt för att skapa förändring. I år fokuserar vi på rätten
att fredligt protestera. Vi gör det genom att lyfta individer
som på olika sätt fått sina rättigheter kränkta i samband med
protester.
Ni hittar formuläret och all info om kampanjen på aktivism.
amnesty.se/delta-i-en-aktion/sff/.
Materialbank på aktivistportalen
Utöver materialet som går att beställa finns det även annat
material kopplat till fallen, som bilder till sociala medier,
videoklipp,
rapporter,
nyhetsartiklar,
dokumentärer,
exempelbrev m.fl. som ni kan använda er av i ert kampanjande
eller helt enkelt för ert eget lärande. Allt sådant material finner
ni här: aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/materialbank/
Aktuella uppdateringar i fallen under kampanjperioden
Vid eventuella förändringar i de fall vi agerar för kommer vi
att meddela er antingen via mail eller via aktivistportalen. De
uppdateringar som är särskilt akuta skickas ut via mail, och
övriga aktuella uppdateringar i respektive fall hittar du på
aktivistportalen HÄR. Håll utkik där för att ha koll på eventuella
förändringar i de fall ni agerar för!

Sälja gåvokort som en del av arbetet med Skriv För Frihet
Under december månad brukar vi sälja gåvokort för att samla
in pengar till vårt arbete och i år har ni möjlighet att vara del
av den här fundraising-kampanjen. Gåvokorten säljs för 125
kr styck. Detta är ett minimumpris, om någon vill ge mer så
finns det självklart möjlighet till det. Korten betalas via Swish.
Det kommer finnas en länk/QR-kod som ni kan använda där
personen enkelt kan betala för sitt gåvokort.
För de som vill, kan ni nu i år sälja gåvokort med budskapen:
1.

2.

Nu är du också med och står upp för allas rätt att delta
i fredliga demonstrationer och uttrycka sina åsikter. Det
är en mänsklig rättighet och ska gälla över hela världen.
Tack!
Nu är du också med i kampen för människors lika värde.
Tillsammans kämpar vi för att mänskliga rättigheter ska
gälla alla, nu och i framtiden.

Läs mer om gåvokorten här! Aktivister - Infoflyer Copy
(amnesty.se)

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE
FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE
070-914 41 52
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VÄRLDENS STÖRSTA
MÄNNISKORÄTTSKAMPANJ FYLLER 20 ÅR!
Skriv För Frihet började för 20 år sedan i Warszawa, Polen,
när en grupp vänner bestämde sig för att fira internationella
dagen för mänskliga rättigheter den 10:e december 2001
med ett 24-timmars brevskrivarmaraton. Från 2 326 st brev
2001 till 4,5 miljoner brev, tweets och namnunderskrifter
under 2020 har Skriv För Frihet vuxit till världens största
människorättskampanj.
”Varje år erbjuder Skriv För Frihet en livlina för människor
runt om i världen vars mänskliga rättigheter är under attack,
helt enkelt för att de stod upp för det de tror på. De utmanar
ojämlikhet, diskriminering, politiskt förtryck och kampanjer
för att skydda alla våra rättigheter, vare sig för miljörättvisa
eller mot dödsstraff. Skriv För Frihet-kampanjen betyder allt
Amnesty står för – människor från hela världen som kommer
med en röst, i global solidaritet, för att utmana orättvisor” säger
Agnès Callamard, Amnesty Internationals generalsekreterare.

Varje december skriver människor runt om i världen miljontals
brev, mejl, tweets, Facebook-inlägg och vykort till stöd för dem
vars mänskliga rättigheter är under attack.
Låt oss även i år bidra till förändringar för de fem fallen som vi
agerar för i årets kampanj.
Läs mer här: Write for Rights: Celebrating 20 years of change
- Amnesty International

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE
FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE
070-914 41 52

Bilder tagna från tidigare aktiviteter under Skriv för Frihet.
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Kontaktperson på sekretariatet:
Daniel Lundh

VM I QATAR - HÄR ÄR VI NU!
Under 2021 kom vi på allvar igång med vårt kampanjande
gentemot Qatar och FIFA inför den stundande VM-festen
2022. I skrivande stund är det ganska exakt ett år kvar tills
domaren blåser igång öppningsmatchen, och med mycket
arbete som kvarstår i vår kamp, är det också viktigt att
reflektera över vad vi tillsammans har gjort hittills.

Amnestyaktivister i full gång med att samla in
namnunderskrifter utanför Friends arena inför en av
kvalmatcherna.

VAD HAR HÄNT?
Sedan kampanjen startade har vi fått in över 22 000
namnunderskrifter, vilket är helt otroligt bra! Det visar på vikten
(och kraften) av att nå ut genom flera olika kanaler, både via
de lokala torgen och gatorna men också via sociala medier.
Kampanjen har varit synlig från Östersund till Malmö, och
dessutom utanför nationalarenan i samband med kvalmatchen
mot Grekland. Inom kort kommer namninsamlingen att
stängas för att förbereda en överlämning av namn till FIFAs
ordförande i mitten av december.
Sett till medial uppmärksamhet för vår kampanj, både
nationellt och internationellt, är det svårt att inte prata om
lanseringen av vårt samarbete med föreningen Svensk
Elitfotboll (SEF) och det faktum att samtliga elitklubbar
inom herrfotbollen ställde sig bakom våra krav. Frågan
om migrantarbetares rättigheter diskuterades på i princip
samtliga större dagstidningar och nyhetsinslag, vilket har ett
enormt värde för att sprida informationen om hur verkligheten
ser ut. Därigenom skapar vi en grogrund där fler människor
ställer sig bakom våra krav! Utöver detta har vi löpande haft
kontakt med Svenska Fotbollsförbundet samt genomfört
en utbildning för landslagsspelare. Det var också med stor
glädje som vi kunde konstatera att Svenska Fotbollsförbundet,
tillsammans med sina systerorganisationer i Norden, under
hösten skickade ett öppet brev till FIFA helt i linje och med
referenser till de krav som framgått i våra rapporter.

därför alla i organisationen redan nu börja fundera över hur vi
kan synliggöra kampanjen i samband med matcherna! Som
alltid finns jag här om ni vill bolla aktionsidéer.

VAD HÄNDER HÄRNÄST?
Som en del av er säkert har koll på blev inte det svenska
landslaget direktkvalificerade till världsmästerskapet utan
kommer att spela playoff 24 - 25 mars 2022. Detta kommer
att skapa ett nytt fönster där vi som rörelse har stor möjlighet
att nå ut med vårt budskap och kunna få fler som hjälper oss
att påverka situationen för migrantarbetare i Qatar. Vi behöver

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE
070 914 46 81
DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE

MR-OMRÅDE:
KVINNORS RÄTTIGHETER,
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Kontaktperson på sekretariatet:
Julia Karlsson

TIME FOR CHANGE: VAD VI
GJORT OCH VART VI SKA!
Under våren 2019 startade Amnestys arbete mot
våldtäkt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. I vår
rapport identifierade vi olika hinder som försvårar för
våldtäktsöverlevare att få rättvisa och stöd. I Sverige riktade
vi först in oss på brister i polisens arbete, och i höst har
vi fokuserat på våldtäktsöverlevares rätt till stöd och vård.
Utsatthet för sexuellt våld orsakar ofta psykologiska skador
som måste behandlas. Hälso- och sjukvården har en viktig
roll att spela för dem som utsätts. Brister inom vården gör att
våldtäktsöverlevare inte alltid får den vård de behöver och har
rätt till. Detta måste ändras.

VAD HAR HÄNT?
Nu är det december och arbetet med Time for Change är i full
gång. I Sverige ansvarar regionerna för hälso- och sjukvården
inom sitt geografiska område. I september tilldelades
organisatörer runt om i landet olika regioner, och har under
hösten tillsammans med aktivister bedrivit lobbyarbete för att
partierna ska inkludera frågan om vård för våldtäktsöverlevare
i sina regionala partiprogram inför valet nästa år.
I hela 11 regioner pågår arbetet där det förekommer
massor av olika aktiviteter! Det har bokats in och hållits
politikersamtal och partiutfrågningar, skrivits mejl, insändare

och debattartiklar, genererats lobbyerfarenheter och knytits
nya kontakter mellan grupper och aktivister samt inletts
samarbeten med fler organisationer. Eftersom vissa partier
sätter sina partiprogram senare än andra fortsätter arbetet ett
tag till. Senare i vår, när partiernas vallistor är klara, kan vi
rikta in oss på partikandidater i regionvalen.

VAR MED OCH PLANERA INFÖR 8 MARS!
Nu närmar sig valåret 2022 och vi ser att internationella
kvinnodagen den 8 mars, är ett gyllene tillfälle att lyfta frågan
om stöd och vård till sexualbrottsöverlevare. Den 11 januari
klockan 18:00 kommer ett planeringsmöte äga rum där vi
tillsammans sätter ramarna inför 8 mars. Är du intresserad
av kvinnors rättigheter och av att vara med i den strategiska
planeringen inför en av våra stora kampanjtoppar? Då ska du
vara med på mötet! Anmäl ditt intresse via aktivistportalen på
aktivism.amnesty.se/forms/planering-8-mars/.

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE
JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE
0709 87 04 65
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SOM JAG SER DET...
Restriktionerna kring coronan har hävts. Själv har jag
återfått krafterna efter några års sjukdom. Då kom Time for
Change med en kampanj för rätt till vård för de som överlevt
sexuellt våld. Klart vi skulle vara med!
Ett utskick till de få kvarvarande aktivisterna i gruppen samt
samtal med vänner gav i slutändan en ledningsgrupp på tre
personer. Vi spånade brett från början och skalade av det som
inte gick att genomföra. Intresset och ivern att jobba för frågan
blandat med skratt utmärker våra arbetsmöten.
Nu har vi lyckats arrangera en politikerutfrågning där
regionens partier skickat sina regionalråd och gruppledare till
utfrågningen. Topparna i regionen! Vi hade också lyckan att
få ett positivt svar från årets sommarpratare Mathilda Hofling.
Hon kommer att medverka under inledningen av utfrågningen
med att berätta om sina upplevelser och tankar om vården i
Västmanland. Mathilda blev groomad och sexuellt utnyttjad
som ung och har erfarenheter från att söka hjälp i regionen.
Nu deltar hon i den slutliga planeringen inför att få ett lyft för
den viktiga frågan om vården för de som utsatts för sexuellt
våld. Gissa om det spätt på entusiasmen!
Nu ska vi kalla kvarvarande gruppmedlemmar plus
intresserade att vara amnestyvärdar på arrangemanget iklädda
våra amnestyvästar. Vi ska också presentera fortsättningen på
kampanjen.
Efter nyåret ska vi samlas och öva oss inför enskilda kontakter
med politiker i regionen. Vi fick en utmärkt grund och pepp
i aktivistwebbinariet senast. Precis vad vi behövde för att gå
vidare.
Våra förhoppningar är att amnestygruppen som en bieffekt
ska få uppmärksamhet genom arrangemanget och
förhoppningsvis locka några till att bli medlemmar i Amnesty
och att fler aktiverar sig. Under politikerkvällen kommer vi

också att lyfta fram vikten av att swisha pengar till Amnesty folkets crowdfunding för mänskliga rättigheter.
Att verka för de mänskliga rättigheterna i Amnesty är
egentligen inte ett arbete, det är en ynnest.

LJUS
Den ökande kunskapen om följderna
av sexuellt våld.

INGVAR GRAFLUND
GRUPP 191 I VÄSTERÅS

TAGGTRÅD
Att rättsväsendet och vården inte kommit längre.
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ÅRSMÖTET 2022
Inför årsmötet kan du nominera kandidater till förtroendeposter inom Amnesty Sveriges förtroendeorgan. Du kan också skriva motioner för att påverka vilka frågor som kommer
att diskuteras på årsmötet.

VILL DU VARA MED OCH LEDA AMNESTY IN I FRAMTIDEN?
Som förtroendevald inom Amnesty Sverige arbetar du på
medlemmarnas förtroende för att leda och utveckla världens
största människorättsorganisation.
Vi arbetar för jämlikhet och antirasism och för att vara den
förändring vi vill se i samhället. För att lyckas med detta behö-

ver vi bredda våra gemensamma
erfarenheter.
Inför 2022 efterfrågas
särskilt egen erfarenhet
utifrån diskrimineringsgrunderna. Vi söker
personer med olika typer
av bakgrunder och därför
är tidigare erfarenheter av
förtroendeuppdrag inte
ett krav.

FÖRTROEN
DEUPPDRA
GEN
TILLSÄTTS
PÅ AMNES
T
Y
SVERIGES
DIGITALA
ÅRSMÖTE I
MAJ 2022
NOMINERIN
GSSTOPP
29 JANUAR
I

VI SÖKER KANDIDATER TILL SEKTIONSSTYRELSEN, AMNESTYFONDENS
STYRELSE, GRANSKNINGSKOMMITTÉN OCH BEREDNINGSKOMMITTÉN
Valberedningen söker personer med kompetens inom bland annat mänskliga
rättigheter, ledarskap, ekonomistyrning, kommunikation, jämlikhet,
intersektionalitet och Amnesty som organisation.
Läs mer om Amnesty Sveriges förtroendeorgan och vilka uppdrag som ska tillsättas
på årsmötet 2022 på amnesty.se/kandidat.
Har du frågor eller vill nominera kandidater till Amnesty Sveriges förtroendeorgan
kontakta valberedningen på valberedningen@amnesty.se

VI SÖKER KANDIDATER TILL VALBEREDNINGEN
Valberedningens valberedning söker personer med ett brett kontaktnät inom
Amnesty Sverige, som har förmåga att se vilka personer som kan bidra till
organisationens utveckling genom nya perspektiv och idéer. Vi söker personer med
olika typer av bakgrunder som vill vara med och skapa en inkluderande och
jämlik organisation.
Vill du nominera kandidater till valberedningen skicka dina nomineringar till
vv@amnesty.se
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ÅRSMÖTET 2022
AVSLAG ELLER BIFALL?

LÄR DIG SKRIVA MOTIONER MED BK!
Amnesty är en organisation i förändring och vi måste följa
med när världen förändras. I det arbetet är det viktigt att
medlemmarna både vill och kan göra sina röster hörda under
hela verksamhetsåret och inte bara vid årsmötet. Det ska
också vara lätt att göra sin röst hörd.
Det är därför beredningskommittén har skapats. Vårt uppdrag
är att stödja medlemmar som har idéer eller förslag, utan att
vara ett filter eller en broms. Vi vill hjälpa medlemmar med
idéer att gasa.
Vi kan hjälpa till med att formulera din idé i text och se till att
den når rätt mottagare vare sig det gäller årsmötet, styrelsen,
Amnestyfonden eller någon av våra anställda på sekretariatet.
Vi har kompetens inom flertalet viktiga områden, bland annat
om hur Amnesty är organiserat och föreningsliv i allmänhet.
Vi har kunskaper i svenska språket och är vana att formulera
formella texter.

Vi vill understyrka att BK även är öppna för föreläsningar och
idéutbyten med individuella grupper, distrikt och nätverk om
det finns intresse.

MOTIONER
Alla motioner till årsmötet går genom BK, där vi gör en första
beredning i nära samarbete med motionären. Årets deadline
för att skicka in motioner till årsmötet är den 11 februari. För
att BK ska ha möjlighet att ha en god och gynnande dialog
med motonären så är deadlne för att skicka in till oss den
4 februari. Vår deadline är nödvändig för att styrlsen och
årsmötet ska få genomarbetade motioner att ta ställning till.
Mer information hittar du på följande länk Har du en bra idé?
- Skriv en motion! - Årsmötet | Medlemssidor.amnesty.se
Du är välkommen att kontakta oss på bk@amnesty.se. Du
kan naturligtvis även ringa till någon av oss, kanske innan du
ens har börjat skriva.

UTBILDNING

BEREDNINGSKOMMITTÉN

Vi har ambition att uppmuntra era idéer och hjälpa er att
förvandla dem till handling genom att genomföra två digitala
utbildningsinsatser i januari.

Åsa, Sofia, Anna och Anders

•
•

Söndagen den 16 januari kl 14.30
Tisdagen den 18 januari kl 18.30

Vid dessa tillfällen kommer vi att prata om intern påverkan,
demokratiska processer och hur man skriver en motion som
har potential att röstas igenom på årsmötet i maj.
Anmälan görs via denna länk. https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSehQWuzuuXfS4ceefA3F8mxreZpRI5kgTs
bW28-xC-JHo5iwA/viewform?usp=sf_link
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STYRELSEN INFORMERAR
JÄMLIKHET AVGÖR VILKA VI ÄR

Amnestys arbete bygger på övertygelsen om att alla har
en inneboende förmåga att kunna påverka sin situation. Vi
tror också på kraften av att människor organiserar sig och
försöker driva förändring tillsammans. Men en grundläggande
och livsviktig förutsättning för att åstadkomma detta är
jämlikhet för alla oavsett vilka vi är utifrån kön, ålder, etnicitet,
hudfärg, klass, funktionalitet, sexuell läggning, religion, och
könsidentitet. Alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och
skyldigheter inom alla områden i livet - även inom Amnestys
rörelse och organisation.
År 2019 antog Amnesty en strategi där styrelsen har, utöver
den traditionella jämlikhetsdefinitionen, även valt att utgå ifrån
social bakgrund både för att det definieras som en viktig aspekt
vad gäller diskriminering i internationella sammanhang, men
även för att vi finner det som en viktig aspekt att utgå ifrån i
Sverige. Utifrån visionen att “Amnesty ska vara förändringen
vi vill se i samhället” har arbetet i huvudsak byggt på att
säkerställa jämlikhet inom vår egen organisation.
Vår internationella generalsekreterare Agnès Callamard
är tydlig med att Amnestys anti-rasistiska arbete är en
trovärdighetsfråga. Detta gäller även arbetet mot sexism
och andra ojämlikheter, underströk hon vid flera tillfällen
på det senaste General Assembly. “Alla måste arbeta för att

rasism inte associeras med Amnestys namn. Rasismen är ett
avgörande hot mot vår organisation. Att arbeta mot strukturell
rasism är allas ansvar, men ledarskapet har förstås det
främsta ansvaret. Mänskliga rättigheter måste bli vår identitet,
inte bara våra krav. Vi måste vara tydligt anti-rasistiska och
anti-sexistiska.”
Amnesty Sverige har varit en relativt homogen organisation,
vilket kan tyda på att vi har rekryterat människor som ser ut
som oss själva och att vi därmed exkluderar. Vi arbetar nu
aktivt med att se över allt från den breda mobiliseringen till
anställningsförfaranden, samt identifiera och motverka alla
fallgropar som finns i en rekryteringsprocess.
Oavsett roll i organisationen har vi alla ett ansvar och en
skyldighet att bidra till en jämlik, inkluderande, respektfull och
tillitsfull organisation. Vi är varandras rörelse och arbetsmiljö,
oavsett om det är en arbetsplats eller i aktivistsammanhang.
Vi blir en bättre och mer trovärdig människorättsorganisation
om vi består av människor med olika kompetenser och
erfarenheter. Tillsammans ska vi vara förändringen vi vill se
i samhället!

SEKTIONSSTYRELSEN

KONSULTATIONSPROCESSEN
- EN UPPDATERING!
Nu har vi kommit ett steg närmre en verksamhetsstrategi för
Amnesty Sverige 2022-2030. För tillfället arbetar styrelsens
medlemsutskott tillsammans med sekretariatet för att ta
fram ett utkast till strategi som presenteras för styrelsen
på deras decembermöte. Utkastet är framtaget utifrån den
konsultation som har gjorts under hösten, med fokus på vad
fokusgrupperna kom fram till på deras möten i oktober. Efter
styrelsemötet i december kommer det att ordnas möjlighet för
input innan underlaget skickas för beslut till årsmötet 2022.
Vi återkommer om det!
Nu kan ni hitta en skriftlig sammanställning av vad enkäten
och diskussionerna på Basecamp landade i! Denna ligger
uppe på aktivistportalen och ni hittar den HÄR.

ELISABETH LUNDGREN
FÖRÄNDRINGSLEDARE
ELISABETH.LUNDGREN@AMNESTY.SE
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INBJUDAN TILL EN WORKSHOP OM
SEKTIONENS FRAMTIDA LOKALA ORGANISERING
Vi som jobbar med aktivism och engagemangsfrågor på
sekretariatet vill bjuda in distrikten och andra intresserade
organiserande aktivister till en workshop om lokal organisering
som ett verktyg för att skapa en stark och självständig lokal
närvaro med relevans. Den här workshopen är en del av det
förarbete vi gör inom ramen för Amnestys verksamhetsstrategi
2022–2030. Vi kommer under workshopen att presentera
ett förslag på en framtida lokal organisering som en del av
sektionens organisationsstruktur.
Syftet med workshopen är att skapa en plattform för
en framåtblickande diskussion som är tänkt att vara en
språngbräda för att implementera riktningen som vi ser att
verksamhetsstrategin pekar åt i det här området.
Under hösten (vilket ni har kunnat läsa i tidigare Insatsnummer,
detta nummer samt andra utskick) genomförs en
konsultationsprocess med fokus på människorättsprioriteringar
i strategin. Nu är det dags att ha en dialog om delarna som
handlar om oss som organisation med fokus på områdena
ledarskap och framtida lokal organisering.
Under workshopen kommer vi även att presentera hur
andra ramverk (som till exempel aktivismstrategin och
jämlikhetsstrategin) påverkar samt ger förutsättningar för

den framtida organiseringen i sektionen. Inför workshopen
kommer vi att ge en kortare bakgrundsinfo som är baserad
på tidigare demokratiutredningar och andra analyser som har
genomförts och som ger en nulägesbild för den nuvarande
mellanstrukturen som benämns för distrikt i vår nuvarande
lokala organisering.
Den här infon riktar sig till dig som är:
• Förtroendevald på lokal nivå och/eller distriktsombud och
sitter i någon av våra distriktsstyrelser.
• Organiserad aktivist i en amnestygrupp eller någon annan
amnestyverksamhet.
• Förtroendevald i något av våra förtroendeorgan på
sektionsnivå.
Workshopen kommer äga rum onsdag 26 januari klockan
18:00-20:00. Vill du delta? Anmäl dig här!

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE
FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE
070-914 41 52

VAR MED OCH PLANERA VALPLATTFORMEN INFÖR VALÅRET 2022!
Nu är det snart dags för valår och vi ska självklart vara med och
kämpa för mänskliga rättigheter! Valet hösten 2022 kommer
troligen att definiera en ny politisk spelplan i Sveriges riksdag.
Beroende på vilka partier som sitter vid makten kommer frågor
om mänskliga rättigheter att utmanas på ett eller annat sätt.

valplattformen och du har redan nu möjlighet att vara med och
planera utformningen av kampanjaktiviteter! Utifrån de mål
som satts upp för plattformen kommer vi tillsammans att göra
en strategisk planering för vilka typer av aktiviteter som passar
för att uppnå målen.

Det finns en risk att det kommer att presenteras politiska förslag
som kommer inskränka på rättssäkerheten och därmed våra
mänskliga rättigheter. Amnestys valplattform ska vara positiv
och visa på lösningar. Många är oroliga för vår framtid och vi
vill ge människor en kanal för vad de tror på! Vårt arbete ska
vara något som allmänheten och politiker kan hämta energi
och kunskap ifrån i politiska frågor som säkrar mänskliga
rättigheter. Vi ska visa att mänskliga rättigheter inte är valbara.

Vi kommer att bjuda in till ett planeringsmöte i februari och
du kan redan nu anmäla ditt intresse här. Mer information
kommer!

ÄR DU INTRESSERAD?
Från maj till september 2022 kommer vi att satsa stenhårt på

För frågor och funderingar, kontakta mig.

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE
0707-44 57 93
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
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AMNESTY FILM - FÖR DIG SOM TYCKER
OM FILM OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Skulle du vilja kombinera ditt intresse för mänskliga
rättigheter med film och intressanta samtal? Nu i höst
lanserar vi en filmklubb i samarbete med Draken Film.
Årets fem utvalda filmer handlar om protester och yttrandefrihet.
Filmerna är handplockade i samarbete med Draken Film – och
du ser dem tillsammans med din grupp eller dina vänner gratis
fram till 31 mars 2022.

DE HÄR FILMERNA INGÅR I AMNESTYS FILMKLUBB:
Imorgon hela världen
En rafflande och berörande film om 20-åriga Luisas allt mer
radikala metoder för att sätta stopp för högerextremism på
frammarsch i Tyskland.
Clash
En laddad konflikt, som utspelar sig i Egypten något år efter
arabiska våren, mellan demonstranter från motsatta politiska
och religiösa läger, som stängs in i samma polisbuss.
Leviatan
Ett prisbelönt drama om Kolja som med livet som insats

kämpar mot korruptionens Ryssland för att få behålla sitt hem
och sin verkstad.
Red Rose
En rörande och intelligent kärlekshistoria mellan två
generationer av oppositionella i Iran, där ungdomlig kamplust
skaver mot desillusionerad passivitet.
Risk
Ett fängslande porträtt om Wikileaks-grundaren Julian Assange
och föreställningar om transparens och sanning.
Till varje film finns ett intressant samtalsunderlag som består
av texter och diskussionsfrågor samt en länk till Draken Film.
Alla fem underlag är unika men uppbyggda på samma sätt. En
perfekt sysselsättning under höst, jul och kyliga vintermånader!
Läs mer och anmäl er till Amnestys Filmklubb!

MARTIN RYDEHN
PROJEKTLEDARE
MARTIN.RYDEHN@AMNESTY.SE
0706-412206

ANMÄL DIG TILL VÅR DIGITALA GRUNDUTBILDNING!
Då var det äntligen dags för fortsättningen av vårt
utbildningspaket Amnesty ABC - nämligen B- och C-delen!

AMNESTY B & C
Grundutbildningen riktar sig primärt till nya aktivister i
Amnesty, eller till dem som är på väg in i vår verksamhet. I den
andra och tredje delen fördjupar vi oss i Amnestys åtagande
och struktur, samt hur vi jobbar med aktivism och hur en kan
utöva påverkansarbete. Har du eller någon i gruppen redan
gått första delen? Eller vill du fräscha upp dina Amnestykunskaper? Då är du varmt välkommen att anmäla dig!

Datum: den 9 december
Tid: 18.30 - ca. 20.00
Plats: digitalt

Anmäl dig här eller via aktivism.amnesty.se/abc
Frågor eller funderingar? Kontakta mig!

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE
KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE
070-197 44 77
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INSATS MAJ 2019

Mellan den 19-21 november sågs Studentrådet
på plats i Stockholm för att arrangera den årliga
studentträffen som i år var digital (och som
ställdes in i fjol pga covid-19) Under helgen
var det fokus på teambuilding, verksamhet och
HBTQI-personers rättigheter.

På internationella dagen mot våld mot kvinnor, den
25 november, anordnade latinamerikagruppen inom
Amnesty Sverige en demonstration för att belysa det
könsbaserade våldet.
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