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4 FOKUS PÅ SVENSKA BANKER  
Svenska banker saknar policy för tillverkning och 
export av så kallade mördarrobotar, det tycker 
vi är dåligt och uppmanar alla att kontakta sina 
banker.

4-5 RAPPORTERING! 
Året närmar sig sitt slut och det är dags att 
summera vad som gjorts och åstadkommits. 

9-10 GÖR MER!
Sök till ungdomsrådet, gå en grundkurs, 
stötta Kollektiv sorg eller sprid vårt gåvokort 
inför jul. 

7 DEMOKRATI 
Vad hände på årsmötet, hur och när sker 
nästa årsmöte, tipsa valberedningen och ta 
hjälp av beredningskommittén!

God jul och gott nytt kampanjår önskar grupp 162 i Karlstad
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3 DECEMBER 
Digital utbildning: 

Maxa Amnestys medverkan i lokalmedia

3 DECEMBER 
Digital utbildning: 

Amnesty A grundutbildning om Amnesty

10 DECEMBER 
Internationella dagen för mänskliga rättigheter

10 DECEMBER 
Digital utbildning: 

Amnesty A, basic education about Amnesty

5 JANUARI 
Nomineringsstopp för förtroendeuppdrag

16 JANUARI 
Digital utbildning: Att skriva motioner

20 JANUARI 
Digital utbildning: Att skriva motioner

7 FEBRUARI 
Motionsstopp inför årsmötet 2021

14 FEBRUARI 
Sista dagen att rapportera 2020

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 - karolina.ponten@amnesty.se. 
Information om utbildningar hittar ni på 
aktivism.amnesty.se/utbildningar.
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SOM JAG SER DET...
Det blev drygt att ligga där på rygg, hjälplös i mörkret i 
samband med en ögonoperation i september 1972. Men 
radion var en fantastisk distraktion och det var under den 
tiden som jag hörde ett radioprogram, där Hasse och Tage 
berättade om sin amnestygrupp. Amnesty, som bildats i 
England 1961, hade letat sig till Sverige 1964. 

På den tiden gick Amnestys arbete framför allt ut på att 
agera för olika samvetsfångar. När jag kom hem från 
sjukhuset, talade jag med några kollegor, och vi bildade raskt 
en amnestygrupp på vår arbetsplats. Våra första fall var en 
fängslad fackföreningsman i Francos Spanien, en ingenjör 
i Marocko, aktiv på vänsterkanten, och en kristen man i 
dåvarande Sovjetunionen. 

Vi satte optimistiskt igång med brevskrivning och 
opinionsbildning och hade tur. Ganska snart fick vi 
brevkontakt med vår spanske fånges hustru, och under 
de år vi arbetade med hans fall kunde vi, tack vare 
Amnestyfonden, understödja familjen ekonomiskt.

Värre var det med Ali Fkir, vår unge marockanske fånge. 
Vi skrev flitigt till honom i fängelset, år efter år, utan svar. 
När vi väl fått kontakt med honom via ett insmugglat brev 
var svaret kort och intetsägande. Men efter några år fick 
vi ett tättskrivet utsmugglat brev, där han berättade hela 
historien, om all tortyr som förekom i fängelset, långa listor 
över medfångar som blivit dödade och en bön om att 
vidarebefordra informationen till Londonkontoret.

Vi gjorde så, och en kommission tillsattes, som fick besöka 
fängelset. Därefter, på grund av omvärldens ögon, blev 
villkoren helt annorlunda. Ali önskade sig bland annat 
ett schackspel, minns jag och vi lyckades genomdriva att 
han fick studera på Sorbonne, per korrespondens, under 
fängelsetiden.

Under åren följde nya fall, och vi arbetade bland annat en 
del med Paraguay.Fångarna, hustru och man, var också de 
var fackligt aktiva. När de släpptes kom de så småningom till 
Sverige som kvotflyktingar. De hälsade på oss i Nässjö, och 
Alfonso satt i vårt vardagsrum, till synes helt obruten, och 
spelade gitarr.

Det som gjort amnestyarbetet till en så viktig del av mitt liv är 
just att ha fått ta del av den styrka och det mod som “våra” 
fångar förmedlat. Jag kunde inte drömma om vilken stor 
del av mitt liv som skulle komma att upptas av Amnesty då, 
när jag låg på ögonavdelningen i Jönköping 1972. Inte en 
vecka har gått, under dessa 48 år utan att jag skrivit brev, 
insändare eller protokoll. Dessutom har mycket tid gått åt till 
opinionsbildning och information om Amnesty.

Jag trodde, blåögd som jag var, att Amnesty som organisation 
snart skulle bli överflödig. Att så många övergrepp mot de 
mänskliga rättigheterna skulle begås fortfarande år 2020 
kunde jag inte föreställa mig. Det finns hur mycket arbete 
som helst att göra. Amnestys arbete har gett resultat genom 
åren, och det kommer att göra så även fortsättningsvis. Och 
det ger så mycket tillbaka.

No man is an island, påstod den engelske poeten John 
Donne redan på 1600-talet. Det gäller fortfarande idag.

LJUS

Att anständigheten och förnuftet återvänder i USA

TAGGTRÅD

Att övergreppen i Belarus bevakas så 
dåligt i svenska medier

BRITTA BROBERG
GRUPP 160

SKRIV FÖR FRIHET, SKRIV FÖR 
RÄTTEN ATT PROTESTERA!
Nu är 10 december, Internationella dagen för mänskliga 
rättigheter, snart här! Ni har väl inte missat att anmäla er 
till Skriv för Frihet? Oavsett om ni kampanjar fysiskt eller 
online är det viktigt att ni fyller i anmälningsformuläret på 

aktivistportalen. Ni hittar formuläret och all info om kampanjen 
på aktivism.amnesty.se/skriv

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

070-987 04 63

http://aktivism.amnesty.se/skriv
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DAGS ATT RAPPORTERA 2020

SVENSKA BANKER SAKNAR POLICY 
MOT MÖRDARROBOTAR - STÄLL KRAV!

Snart är 2020 slut och det är dags att summera året som 
gått och rapportera årets verksamhet. Alla grupper och di-
strikt inom Amnesty ska varje år rapportera sin verksamhet 
och sin ekonomi. 2020 har varit ett speciellt år med många 
prövningar i och med Covid 19. Vi vet att grupper och di-
strikt har hanterat situationen på olika sätt. Medan somliga 
ställt om arbetet har andra pausat verksamheten helt och 
hållet. För att vi ska få en korrekt helhetsbild är det därför 
extra viktigt att alla grupper och distrikt rapporterar enligt 
instruktion, oavsett aktivitetsnivå.

Ni får instruktioner som gäller er grupp på mail från er verk-
samhetsutvecklare under december. Sista datum för rappor-
tering 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 regi-
onalt inom organisationen. Det är också ett tillfälle för er grupp 
att sammanställa och tydliggöra allt som ni åstadkommit un-

der 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 verk-
samhet under 2021. I er verksamhetsberättelse summerar ni 
året som gått. Den görs främst för er egna skull men ska också 
skickas in till sekretariatet.

SUMMERA ÅRET TILLSAMMANS I GRUPPEN 
För distrikt och redovisningsgrupper innebär nytt år även års-
möte, men alla grupper rekommenderas att boka ett möte 
med hela gruppen i början av året som ni ägnar åt att summe-
ra er verksamhet. Er verksamhetsutvecklare kommer skicka 
ut ett formulär via mail till gruppsekreteraren under december 
som ni kan utgå från. Inför mötet ska även den som är ekono-
miskt ansvarig i er grupp ha förberett den ekonomiska rappor-
ten 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. 

Svenska banker saknar policy för tillverkning och export av 
så kallade mördarrobotar eller autonoma vapen, det vill säga 
vapen som kan välja ut och attackera mål på egen hand, det 
vill vi ändra på!

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som genom 
en internationell metod kontrollerar vilka krav bankerna ställer 
på hållbarhet, inklusive socialt ansvar när de investerar. I Sve-
rige granskas de sju största bankerna samt två mindre banker, 
Ekobanken och JAK Medlemsbank. Via Fair Finance Guides 
hemsida kan man enkelt jämföra bankernas resultat och sedan 
säga vad man tycker genom att skicka ett meddelande till ban-
ken direkt genom en funktion på hemsidan. 

Amnesty i Sverige är en av de organisationer som står bakom 
Fair Finance Guides arbete och i årets policygranskning har 
vi valt att lyfta ett av de områden som synliggörs i rapporten. 
I den framgår det nämligen att Sveriges största banker valt att 
inte ställa sig bakom principen att företag inte ska utveckla au-
tonoma vapensystem, så kallade mördarrobotar. Att detta var 
en princip som skulle läggas till i granskningen visste bankerna 
redan sedan två år tillbaka, och har därmed haft gott om tid att 

anta en sådan i sina riktlinjer - något som ingen av dem gjort. 

I en debattartikel som Amnesty, tillsammans med tre andra 
organisationer, publicerade under hösten framgår några av de 
största riskerna för mänskliga rättigheter som finns då företag 
möjliggörs att producera och exportera mördarrobotar. Bland 
annat sätts de grundläggande principerna om mänsklig värdig-
het och rätten till liv i risk om maskiner tillåts att fatta beslut om 
liv och död, beslut som maskiner dessutom inte kan hållas till 
svars för.

Den 2 december släpper Fair Finance Guide sin policygransk-
ningsrapport för 2020. Efter  rapportsläppet kommer ni kunna 
skriva brev till era banker och ställa krav på att de inför en policy 
om mördarrobotar. Detta gör ni enkelt på www.fairfinanceguide.
se, där ni redan nu kan ta reda på mer om just er bank.

ULRIKA SANDBERG 
SAKKUNNIG FÖRETAG OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

ULRIKA.SANDBERG@AMNESTY.SE

072-9712461

http://www.fairfinanceguide
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EKONOMISK REDOVISNING 
Alla grupper och distrikt ska också göra en ekonomisk rapport 
över de intäkter och utgifter som ni haft under året. Redovis-
ningsgrupper ska skicka in sin ekonomiska rapport medan 
sektionsgrupper redovisar sin ekonomi internt. 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 grup-
per med aktionsfall kommer att få ett formulär via mail i de-
cember.

PLANERA 2021
När ni ändå träffas och utvärderar året som gått är det bra att 
diskutera hur ni vill arbeta i vår. Kanske kan ni sätta gemen-
samma 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. 

Vi hoppas att arbetet med rapporteringen ger en bra över-
blick 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!

TABELL FÖR SEKTIONSGRUPP/REDOVISNINGSGRUPP/DISTRIKT

SEKTIONSGRUPP             REDOVISNINGSGRUPP           DISTRIKT

Sammanställ ekonomisk 
rapportering och redovisa 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

Skicka in en medlemslista 
enligt instruktion i mail från 
verksamhetsutvecklare

Diskutera mål och rutiner inför 
våren

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

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

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

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

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST

070 914 46 81

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE

FARTUN ANDERSSON   
VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD 

 040-96 66 30 

FARTUN.ANDERSSON@AMNESTY.SE   

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETUTVECKLARE NORDÖST

KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE

http:// aktivism.amnesty.se/rapportering.  
http:// aktivism.amnesty.se/rapportering.  
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NYTT DATASYSTEM FÖR FRAMTIDENS RÖRELSE 
- DUBBELKOLLA DITT MEDLEMSKAP!
Det är inte alltid det upplevs som en gåva att få skriva en 
text om ett nytt it-system, men just den här gången kan till 
och med jag känna ett engagemang för något dylikt. Sedan 
ungefär en månad tillbaka har vi börjat använda oss av ett 
nytt medlemsregister som kommer kunna erbjuda många nya 
möjligheter för vår aktiviströrelse. För att inte tråka ut er kom-
mer jag inte beskriva allt som förändras, men en viktig del är 
att vi kommer kunna se långt mycket mer information om våra 
medlemmars engagemang inom Amnesty och därmed kunna 
erbjuda ex grupper/distrikt runt om i landet mer detaljerad 
data om vilka frågor som engagerar medlemmarna lokalt. En 
annan stor skillnad är att vi också kommer att registrera alla 
organiserade aktivister inom grupperna, till skillnad från idag 
då enbart gruppsekreteraren registreras. Låter det engage-
rande tycker ni? Inte? Nej, ett system är såklart alltid bara ett 
system, det som spelar roll är hur vi som rörelse använder 
systemet och att vi (till skillnad från idag) har möjligheten att 
tillvarata information.

ORGANISERADE AKTIVISTER SKA VARA MEDLEMMAR
I och med det nya medlemsregistret kommer vi även kunna se 
vilka av rörelsens organiserade aktivister (gruppmedlemmar, 
styrelseledamöter osv) som är medlemmar eller inte, vilket 
inte dagens system möjliggör. Som många redan vet har Am-
nesty ett krav på medlemskap när en är organiserad aktivist. 
Ambassadörsskapet och representationen av organisationen 

är en av anledningarna till kravet men också den aktiva hand-
lingen att ställa sig bakom allt det som organisationen står för 
är av stor vikt. Detta är inget nytt krav utan har funnits så länge 
Amnesty har funnits i Sverige, skillnaden nu är enbart att det 
kommer uppmärksammas. Påminn därför gärna varandra att 
dubbelkolla att ni är medlemmar i Svenska Amnesty.

Enklaste sättet att bli medlem på är att gå till www.amnesty.se/
blimedlem. Är du under 18 år? Då är ditt medlemskap gratis 
men du behöver ändå registrera dig, det gör du via www.am-
nesty.se/ungdomsmedlem 

Är du redan medlem? Då tycker jag du istället kan försöka 
värva en vän eller bekant till att gå med i världens bästa män-
niskorättsorganisation! Vår kraft ligger i antalet som vill kämpa 
för en bättre värld, vilket det nya registret också kommer hjäl-
pa oss med!

För frågor, funderingar eller hejarop, tveka inte att kontakta mig.

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST

070 914 46 81

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE

http://www.amnesty.se/blimedlem
http://www.amnesty.se/blimedlem
http://www.amnesty.se/ungdomsmedlem
http://www.amnesty.se/ungdomsmedlem


INSATS DECEMBER 2020         SIDA 7                                                        

STYRELSEN INFORMERAR - VAD HÄNDE PÅ ÅRSMÖTET?
I september/oktober genomförde Amnesty Sverige vårt första 
digitala årsmöte. Det blev en hel årsmötesvecka om tiden som 
gått efter årsmötet 2019, spännande diskussioner om motio-
ner och val till sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, 
Granskningskommittén och Beredningskommittén. Utvärde-
ringen visar att de allra flesta som deltog tyckte att det under 
rådande omständigheter gick över förväntan att genomföra ett 
årsmöte digitalt. Motionsberedningen fick till och med bättre 
betyg än på länge. 

ÅRSMÖTESBESLUT
Årsmötet beredde motioner och förslag om både MR-frågor, 
arbetsmetoder, förändringar i stadgarna och reviderade rikt-
linjer för valberedningen. Årsmötet beslutade bland annat att 
Amnesty Sverige under de kommande åren ska fortsätta att 
utveckla det redan pågående arbetet med samerättsliga frå-
gor med utgångspunkt i urfolksrätten och att under det kom-
mande året i högre utsträckning prioritera arbetet för att i EU 
och Sverige lyfta rätten att söka asyl som en grundläggande 
mänsklig rättighet.

För besluten i sin helhet se årsmötesprotokollet som är publi-
cerat på amnesty.se. 

NY STYRELSE
Årsmötet valde nya ledamöter och ny ordförande till sektions-
styrelsen. Styrelse består nu av Parul Sharma (ordförande), 
Anna Fairbrass (vice ordförande), Anna Tibblin, Michael Falk, 
Malgorzata Gosia Håkansson, Clara Gustafsson, Ulrika Wester-
lund, Mehjar Azzouz (suppleant), Tuija Geelnard (suppleant), 
samt personalrepresentanter Beatrice Schönning och Made-
laine Seidlitz. Mårten Rosander har efter årsmötet meddelat att 
han lämnar kassörsposten och styrelsen har därför beslutat att 
utse Tuija Geelnard till styrelsens kontaktperson för ekonomiska 
frågor. Det är en omfördelning av arbetet inom styrelsen i av-
vaktan på att årsmötet i maj 2021 väljer ny kassör.  

ÅRSMÖTET 2021
I och med den rådande situationen med Covid-19 har styrel-
sen under hösten beslutat att även årsmötet 2021 kommer att 
genomföras digitalt. Mer info i annons!

STYRELSEN
 STYRELSEN@AMNESTY.SE

Som förtroendevald inom Amnesty Sverige arbetar du på medlemmarnas förtroende 
för att leda och utveckla världens största människorättsorganisation.

 
VI SÖKER KANDIDATER TILL:

Sektionsstyrelsen
Amnestyfondens styrelse
Granskningskommittén
Beredningskommittén

 
Vill du veta mer? Gå in på amnesty.se/kandidat eller 

kontakta valberedningen@amnesty.se
Nomineringsstopp: 5 februari

INTRESSERAD AV 

FÖRTROENDEUPPDRAG?
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AVSLAG ELLER BIFALL? LÄR DIG SKRIVA 
MOTIONER MED BEREDNINGSKOMMITTÉN!
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 sin röst hörd under 
hela verksamhetsåret och inte bara vid årsmötet. Bered-
ningskommitténs (BK) uppdrag är att stödja medlemmar 
som har idéer eller förslag, utan att vara ett filter eller en 
broms, och att hjälpa medlemmar med idéer att gasa.

TA HJÄLP AV BK!
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 an-
nat om hur Amnesty är organiserat, helt enkelt vem gör vad 
inom organisationen, men även inom föreningsliv i allmänhet. 
Vi har också kunskaper i svenska språket och är vana att for-
mulera formella texter. 

UTBILDNING I MOTIONSSKRIVNING OCH PÅVERKAN
Vi vill uppmuntra era idéer och tankar och hjälpa er att för-
vandla dem till handling genom att genomföra två digitala ut-
bildningsinsatser i januari. Lördag 16 januari 14.00 och ons-
dag den 20 januari 18.30 kommer prata om intern påverkan, 
demokratiska processer och hur man skriver en motion som 

har potential att röstas igenom på årsmötet i maj. Ni anmäler 
er på aktivism.amnesty.se/utbildning

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

SKICKA IN MOTIONER TILL ÅRSMÖTET!
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 preliminärt den 7 
februari. För att BK ska ha möjlighet att ha en god och gyn-
nande dialog med motionären så är deadline för att skicka 
in till oss den 31 januari. Vår deadline är nödvändig för att 
styrelsen och Årsmötet ska få genomarbetade motioner att ta 
ställning till. Mer info hittar ni på medlemssidorna, medlem.
amnesty.se under årsmöteshandlingar “Har du en bra idé?”.
Ni är välkomna att kontakta oss på bk@amnesty.se, kanske 
innan du ens har börjat skriva. 

SAVE THE DATE
AMNESTY SVERIGES ÅRSMÖTE      

DEN 3-9 MAJ 2021!

Den 3-9 maj hålls Amnesty Sveriges 
andra digitala årsmöte! Årsmötet inleds 
den 3 maj av sektionens nya ordförande 
Parul Sharma som berättar om året som 
gått. De tre följande kvällarna (tisdag - 
torsdag) genomförs motionsberedning 
och kandidatutfrågning där vi får ställa 
frågor till kandidater som ställer upp till 
förtroendeuppdrag. Årsmötet avslutas 
söndagen den 9 maj med val, beslut 
och internationell gäst! 

Mer information kommer i nästa nummer av AP.

BEREDNINGSKOMMITTÉN
ÅSA, SOFIA, ANNA OCH ANDERS

BK@AMNESTY.SE

http:// aktivism.amnesty.se/utbildning
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KANDIDATER TILL VALBEREDNINGEN SÖKES! 

ANMÄL DIG TILL AMNESTY A, 
EN DIGITAL GRUNDUTBILDNING!

Nu är det dags att skicka in dina förslag på kandidater till Am-
nesty Sveriges valberedning! Som medlem i Valberedningen 
är du med och väljer fram kandidater till Amnesty Sveriges 
sektionsstyrelse, Amnestyfondens styrelse, Beredningskom-
mittén och Granskningskommittén. 

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att söka till Valberedning-
en, utan endast motivation att tillsammans med de andra fem 
medlemmarna ta dig an denna viktiga och roliga uppgift! Sprid 

detta till era vänner, och om ni vet någon annan som ni tror 
skulle kunna passa, kan ni såklart nominera den personen! 

Skicka in din(a) nominering(ar) till e-post: vv@amnesty.se 
Deadline: 5 februari 2021!  

Vi kommer inte genomföra några fysiska utbildningstillfällen 
under vintern som ett resultat av COVID-19 pandemin och 
erbjuder istället två digitalt utbildningstillfälle för er som vill gå 
vår grundutbildning “Amnesty A”. Utbildningen ges på både 
engelska och svenska vid olika tillfällen - du kan välja det da-
tum som passar dig bäst. Grundutbildningen riktar sig primärt 
till nya aktivister i Amnesty, eller till de som är på väg in i vår 
verksamhet. I den första delen går vi igenom Amnestys vision, 
vilka frågor vi arbetar med och vilka metoder vi använder i vårt 
arbete. Säg till alla nya eller kom själv och fräscha upp dina 
kunskaper!

AMNESTYS GRUNDUTBILDNING PÅ SVENSKA: 
Datum: den 3 december Tid: 18.15 - 20.30
Plats: digitalt

Vi ger också en grundutbildning på engelska 10 december 
kl 18:15-20.30. Anmäl dig på aktivism.amnesty.se/abc

FARTUN ANDERSSON   
VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD 

 040-96 66 30 

FARTUN.ANDERSSON@AMNESTY.SE   

VALBEREDNINGENS VALBEREDNING
 VV@AMNESTY.SE

SÖKES - NYA AKTIVISTER TILL UNGDOMSRÅDET!
Känner du för att engagera dig lite extra, och jobba med an-
dra inom Amnesty utöver din egna grupp? Vill du tycka till 
om kampanjer? skriva motioner till styrelsen? Eller vill du vara 
med och planera de nationella och regionala ungdomsträf-
farna? 

Då är en roll inom ungdomsrådet perfekt för dig! 
Just nu söker vi nya u-rådare, då samtliga av våra fantastiska 
aktivister som utgör ungdomsrådet idag, tar studenten till 

sommaren och därmed behöver lämna över facklan. 

Är du intresserad? Maila då mig!

SARA BESSA
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNG AKTIVISM

SARA.BESSA@AMNESTY.SE

0723 07 70 31

http://aktivism.amnesty.se/abc
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BEHÖVER NI FORMGIVNING? KONTAKTA OSS!

KOLLEKTIV SORG HAR BLIVIT MED GRUPP! 

När ni ska ta fram eget material till er Amnestygrupp är det 
mycket att tänka på gällande typsnitt, färger, loggan etc. För 
att underlätta arbetet finns en särskild formgivningsgrupp 
som kan hjälpa er med just detta! 

Formgivningsgruppen består av aktivister som alla till vardags 
jobbar med grafisk design, motion och digital design och som 
har extra bra koll på Amnestys grafiska profil. Vi fungerar som 
en egen liten designbyrå för Amnestygrupper helt enkelt!

I och med att vi inom gruppen har expertis inom olika områ-
den kan vi hjälpa er att ta fram flera typer av material: digitala 
och/eller tryckta affischer, flygblad, skyltar, utställningsmate-

rial, sociala media kampanjer, en kort animerad film, klippa 
ihop filmat material eller vad mer ni kan tänkas behöva. Vi 
finns här som ett bollplank om du har en idé eller tanke du vill 
ta steget längre.

Ni når oss på formgivningsgruppen@amnesty.se eller via 
aktivism.amnesty.se/formgivningsgruppen. 

För ungefär ett år sedan kunde ungdomar runt om i hela Sve-
rige söka till projektet “Digital disruptors” för att utbildas av 
Amnesty i hur man skapar en digital kampanj. 

Ur det föddes “Kollektiv Sorg” som under nationaldagen i år, 
lanserades med ett öppet brev av Sakariya Hirsi, 23 och Josef 
Farhan, 22. Läs gärna brever på amnesty.se/kollektivsorg

Efter en intensiv sommar av kampanjande med en fråga som 
står de båda nära hjärtat, har vi nu kommit fram till att ett bra 
nästa steg för att jobba vidare med frågan kring gatuvåld och 
psykisk ohälsa; Är att skapa en Amnestygrupp med fokus på 
Kollektiv sorg. 

Den är idag registrerad som en nationell arbetsgrupp vilket 

innebär att den är öppen för alla aktivister, unga som gamla, 
runt om i Sverige att engagera sig i. 

Märker vi att det finns stort intresse så blir nästa steg att starta 
lokala grupper. 

Skulle du vilja gå med i gruppen eller bidra på annat sätt?  
Anmäl då intresse till kollektivsorg@gmail.com eller kolla in 
aktivism.amnesty.se/kollektivsorg

FORMGIVNINGSGRUPPEN
 CECILIA TUREMARK, JANET TANG OCH 

 FANNY WACKLIN NILSSON

SARA BESSA
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNG AKTIVISM

SARA.BESSA@AMNESTY.SE

0723 07 70 31

http://formgivningsgruppen@amnesty.se
http:// aktivism.amnesty.se/formgivningsgruppen
http://amnesty.se/kollektivsorg
http://aktivism.amnesty.se/kollektivsorg
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SPRID ÅRETS 
GÅVOKORT!

DEN SOM VÄNTAR 
PÅ NÅGOT GOTT...
AKTIVISTSEMINARIET 
ÄR UPPSKJUTET!

Den 16 november lanserade vi årets gåvokort på temat ytt-
randefrihet. På grund av rådande restriktioner har vi förlorat 
många möjligheter att sälja gåvokortet inför högtiderna. 

Därför behöver vi er hjälp för att sprida årets bästa present 
bland vänner, bekanta och familj. Vi har en superfin video 
och bilder att dela på sociala kanaler, er hjälp skulle göra all 
skillnad! Om ni är intresserade av att hjälpa till att sprida gå-
vokortet, antingen digitalt eller på andra sätt, så kontakta kim.
gynnerstedt@amnesty.se för information, texter och bilder, ni 
hittar också korten på amnesty.se/kort.

Många av oss har redan sörjt att årets aktivistseminarium 
sköts upp till februari. Eftersom det fortfarande råder stora 
osäkerheter kring möjligheten att samla oss kommer vi satsa 
på att ses och fira aktivistseminarium och återförening nästa 
höst. Håll ut!

KIM GYNNERSTEDT
INSAMLINGSANSVARIG

Den talangfulla illustratören Nathalie Ruejas Jonson 

tolkade Allas rätt till yttrandefrihet och har illustrerat 

bilden på gåvokortet.

KAROLINA PONTÉN
SAMORDNARE MOBILISERING 

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

073 310 15 21

http://amnesty.se/kort.
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ANSLAGSTAVLA

SOLIDARITETSAKTIONER FÖR 
ABORTRÄTTEN I POLEN!
De senaste veckorna har Amnestygrupper gjort digitala 
solidaritetshälsningar till aborträttsaktivister i Polen. Initiativet 
startade via studentgruppen i Lund, som skickat utmaningen 
vidare till kvinnorättsgrupperna i Lund, Stockholm och Uppsala. 

Spana in gruppernas konton på Instagram och hör av er till dem 
om ni också vill vara med och agera!

                             
@amnestystudentgrouplund 
@krg.amnestystockholm 
@amnestyuppsalakrg 
@womensrightsgrouplund 

På Shillerska kampanjades det för Gui Minhai 

Deltagare på student- och ungdomsträffen genomförde en solidaritetsaktion digitalt till stöd för de turkiska 

studenter som riskerar fängelse för att ha protesterat mot ett beslut att stoppa en pride-parad.


