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25-26 JANUARI 
Grundutbildning i asylrätt, Malmö

8 FEBRUARI 
Nomineringsstopp förtroendevalda

14 FEBRUARI 
Motionsstopp

15 FEBRUARI 
Sista dagen att rapportera 2019

1 MARS 
Workshop om våra nya strategiska mål

8 MARS 
Aktionsdag internationella kvinnodagen

14-15 MARS
Lobbyutbildning Stockholm

APRIL 
Aktionsdag mot dödsstraffet

25-26 APRIL 
Grundutbildning i asylrätt, Göteborg

9-10 MAJ 
Årsmöte i Stockholm

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.
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Decenniets sista skriv för frihet är över. Det har varit 
en enorm aktivitet över hela landet och ungefär 100 
grupper har deltagit. Som många av er vet innebar 
namninsamlingen för våra fall i Skriv för frihet 
också en möjlighet att tävla. Syftet var att få in fler 
namnunderskrifter och pepp för dem som tycker att 
tävlingar bidrar till det. Nu kan vi äntligen meddela vem/
vilka som samlade in flest namnunderskrifter! 

VINNARE I ÅRETS TÄVLING ÄR samarbetet mellan 
grupperna U96, U64, U30, U42, U13, U85, U55, 167, 26, 
330, 06, 130 och 140 som kampanjade på Medborgarplatsen 
i Stockholm (under nästan en vecka) och på julmarknaden 
Schysst Jul på ABF i Stockholm- totalt samlade de in 2951 
namn för frihet och rättvisa! Vilken succé!

Men vi måste också lyfta årets näst bästa grupp, U94 i 
Skara som visade en oerhörd kampanj-styrka och sann 
aktivism genom att som ensam grupp samla in 688 
namnunderskrifter på Katedralskolan! En stor eloge till dem! 

VINNANDE SAMARBETSSKOLA FINNS I SUNDSVALL!
Hedberska skolan, som är en del av Sundsvalls gymnasium, 
kan titulera sig vinnare i tävlingen för Skriv för frihet. Skolan 
samlade in hela 2 602 namnunderskrifter till vår globala 
kampanj 2019. Stort tack & grattis!

SKRIV FÖR FRIHET 2019 - DET SOM ALLA UNDRAR ÄR:

VEM VANN TÄVLINGEN?

U94 kampanjar på Katedralskolan

Ett stort antal grupper deltog i ett samarbete på bland annat Medborgarplatsen.

MIMMI STAHL
KAMPANJPRAKTIKANT

MIMMI.STAHL@AMNESTY.SE
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INTERNATIONELLA 
KVINNODAGEN 8/3 -
UPPMÄRKSAMMA 
DEN I AMNESTYS 
NAMN!

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET:  
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ETT NYTT ÅRTIONDE

Internationella kvinnodagen närmar sig med stormsteg och 
det är dags att börja planera kampanjaktiviteter. Runt om i 
världen ser vi hur kvinnors rättigheter fortfarande inskränks. 
I vissa fall känns det som om utvecklingen till och med går 
BAKÅT. Så kan vi inte ha det! Därför kommer vi som vanligt 
möjliggöra för er att agera i Amnestys namn den 8e mars. 

Mer utförlig information kommer i nästa nummer av Insats 
och ni hittar den också snart på aktivism.amnesty.se/
timeforchange. Har ni frågor, vill ansöka om aktivitetsbidrag 
för era aktiviteter eller bolla idéer - hör av er!

Jag hoppas att ni har haft en välbehövlig ledighet. Jag har 
haft en fin tid med familjen, inte minst tid att spela spel. Det 
har också varit fantastiskt skönt att läsa, gå promenader, 
träna och sova länge. 

Årsskiftet möjliggjorde tid för reflektion. Och jag konstaterar 
att det skedde en hel del förändringar förra årtiondet - både 
till det bättre och till det sämre.
* Flera icke-demokratiska ledare kom till makten, ledare 
som ifrågasätter bl.a de kanske allra mest omfattande 
överenskommelser som gjorts globalt - de om våra mänskliga 
rättigheter.
* Flera tunga aktörer erkänner och lyfter numera fram 
att ojämlikhet är en av vår tids största problem och att de 
system vi har idag inte fungerar optimalt. 
* Den tekniska utvecklingen skapar möjligheter och 
utmaningar. Digitala lösningar och artificiell intelligens 
påverkar val, en verklighet som inte fanns för tio år sedan.
* Sist men inte minst så handlar det förstås om klimatkrisen 
där bl.a Förenta nationernas klimatpanel (IPCC) och Greta 
Thunbergs insats har inneburit att det som forskare vetat i 
många år om förändringar i klimatet nu också har nått ut 

till en betydligt bredare allmänhet. Tiden är kort för oss att 
faktiskt påverka, vilket gör det än viktigare att agera snabbt.

Det finns förstås mycket annat som också har hänt. Min 
poäng är att det sker stora förändringar och att de sker i 
stor skala. Och förändringarna påverkar förstås människors 
rättigheter. Jag tror att Amnesty kan spela en roll för alla 
människor som vill engagera sig för mänskliga rättigheter och 
för vår vision om en bättre värld. Både för att säkerställa att 
ramverket kring mänskliga rättigheter finns kvar, men också 
för att vi är unika som global demokratisk organisation med 
möjlighet att mobilisera miljontals människor. 

Vi har kunskapen och kraften. Vi står upp och kämpar 
mot kränkningar av mänskliga rättigheter, vi mobiliserar till 
handling och hopp. Vi skapar vår framtid.

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

070 - 987 04 63

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE AMNESTY SVERIGE

ANNA.LINDENFORS@AMNESTY.SE 

 Aktivister i Malmö kampanjar mot våldtäkt. 
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Kan du föreställa dig att vittna mot några av världens 
största, rikaste och tyngsta aktörer inom fossilindustrin? 

Det är exakt vad Marinel gör. I till exempel september 2018 
åkte hon till New York för att ge vittnesmål till en utredning 
om klimatförändringar och hur fossilindustrin bidrar till dem. 

”Jag är inte bara ... klimatstatistik,” sa hon till en fullsatt 
samlingssal. ”Min berättelse är bara en av många, och 
jag är här för att tala för de sårbara och marginaliserade 
samhällena - låt våra röster höras.” 

Marinel Sumook Ubaldo på klimatkonferens i New York 2018, 
organiserat av den Filippinska Kommissionen för Mänskliga 

Rättigheter.

Den 13 november 2013 överlevde Marinel tyfonen Yolanda 
- en av de dödligaste tyfonerna hittills, och har agerat för 
klimaträttvisa sedan dess. Tyfonen förstörde hennes by på 
den filippinska ön Samar och bara i Filippinerna dog över 
6 000 personer och miljoner människor förlorade sina hem. 

Den filippinska regeringen har misslyckats med att bistå 
de drabbade med tillräckliga, temporära skydd och basala 
nödvändigheter som vatten och el. Många av de drabbade 
i östra Samar, och framförallt i Marinels egen by Matarinao 
i Salcedo, flyttade därför tillbaka till sina förstörda hem, 
till områden som fortfarande var i riskzonen för ytterligare 
katastrofer och där arbetsmöjligheterna var få.

Stötta Marinel i hennes kamp för klimaträttvisa och krav 
på adekvat levnadsstandard, och kräv av Filippinerna 
att de omgående implementerar ett rättighetsbaserat 
tillvägagångssätt i sitt arbete vid krishantering!

AMNESTY KRÄVER ATT:
• De filippinska myndigheterna vidtar åtgärder i de utsatta 

områdena så att de drabbade får tillgång till vatten, 
elektricitet, säkra och tillfredsställande boende och 
försörjningsmöjligheter, i samråd och i samtycke med 
dem det berör.

Redan nu går det att beställa material för Marinel på 
aktivism.amnesty.se/brave. Ni kommer att kunna kampanja 
med info-blad, affischer och petitionslistor som kräver 
ansvarstagande från Filippinerna. Det finns även en 
kampanj-lathund att skriva ut. Ni som tillhör ungdoms- och 
studentgrupper behöver inte beställa, utan kommer få 
materialet skickat till er (via gruppsekreteraren) i januari, ett 
ypperligt tillfälle att rekrytera! Så kickstarta terminen med att 
agera för Marinel och, såklart, klimaträttvisa! 

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE IAR

070 860 86 28

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE

MARINEL SUMOOK UBALDO KÄMPAR 
FÖR KLIMATRÄTTVISA, STARTA DET NYA 
DECENNIET MED ATT AGERA FÖR HENNE.
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AMANDA JACKSON
ORDFÖRANDE AMNESTY SVERIGE

SOM JAG SER DET...
Vår ordförande Amanda inleder året med att reflektera kring 
hur mänskliga rättigheter och klimaträttvisa hänger ihop.

Allt hänger ihop. På samma sätt som att de mänskliga 
rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra 
ser jag ett beroende och samband mellan miljö- och 
klimatfrågor och mänskliga rättigheter.

När jag för många år sedan arbetade i ett projekt i 
Centralamerika hade jag förmånen att träffa människor som 
arbetade med mänskliga rättigheter. Det slog mig hur nära 
sammansvetsade människorättsfrågorna och klimat- och 
miljöfrågorna var i deras arbete. Det fanns en direkt koppling 
mellan en välmående natur och människors grundläggande 
rättigheter. Miljöpåverkan och människors rättigheter var 
beroende av varandra.

Vår miljö spelar en avgörande roll för allt liv på jorden. All 
mänsklig verksamhet är beroende av ekosystemtjänster 
som tillgång till ren luft, rent vatten, insekter för pollinering 
av växter till mat, ren matjord och skogar som stabiliserar 
klimatet. Konsekvenserna av klimatförändringarna, 
överutnyttjandet av naturresurser, och föroreningar är därför 
starkt sammanlänkade med grundläggande rättigheter så 
som rätten till liv, mat och rent vatten.

Vi lever i en tid där många samhällen präglas av social, 
politisk och ekonomisk ojämlikhet. Samtidigt står vi inför 
en av vår tids största utmaningar – klimatförändringarna, 
som riskerar att förstärka ojämlikheterna och underminera 
de mänskliga rättigheterna. Om jordens genomsnittliga 
temperatur ökar mer än 2 grader beräknas 1 billion 
människor drabbas av en väsentligt reducerad tillgång till 
vatten.

Klimatförändringarnas konsekvenser som extremväder, 
torka, översvämningar och höjda havsnivåer har ofta större 
påverkan på människor som lever i fattigdom. Undermåliga 
bostäder som inte kan stå emot väderförändringar, ett 
direkt beroende av naturresurser och ekosystemstjänster 
för sin försörjning samt begränsade möjligheter att hitta 
alternativa inkomstkällor gör att människor som lever i 
fattigdom drabbas extra hårt av klimatförändringarna. Det 
innebär att människor drabbas av brist på mat, vatten och 
försörjning, och därmed kan tvingas lämna sina hem. För 
mig är det därför uppenbart att klimatet är en fråga där 
människorättsförsvarare har en viktig roll.

Det är därför viktigt att vi, en av världens största 
människorättsorganisationer, utvecklar vårt arbete i takt 
med hur världen förändras. Därför ser jag extra mycket fram 
emot diskussionerna kring vår globala strategiska plan som 
kommer till sektionerna i februari. Där länkas klimatkrisen, 
teknologisk utveckling och företags ansvar ihop med frågor 
kring jämlikhet och yttrandefrihet.

LJUS Att Amnesty International tilldelat miljörörelsen 
“Fridays for future” ”Ambassador of conscience 
award” och därmed satt ljus på att klimat och MR 
hänger ihop.

TAGGTRÅD

Ökade halter av växthusgaser i atmosfären.

HÖG TID ATT RAPPORTERA 2019! 
Alla grupper och distrikt inom Amnesty ska varje år rapportera om sin verksamhet och sin ekonomi. 

Ni har fått instruktioner som gäller er grupp på mail från er verksamhetutvecklare och information finns 
också i Insats december 2019. Sista datum för rapportering är 15 februari.
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VAR MED OCH PÅVERKA AMNESTYS FRAMTID!

NYTT ÅR, NYA MEDLEMSFOLDRAR!

BOKA IN VÅRENS AMNESTY ABC-UTBILDNING!

I juli antas nya strategiska mål för den globala 
Amnestyrörelsens kommande åtta år! Under våren bjuds 
sektioner och strukturer in för att tycka till om det utkast som 
kommer i februari 2020. 

Just nu finns ett förslag om att Amnesty ska fokusera på 
yttrandefrihet, diskriminering och jämlikhet, klimatkrisen, 
företagens ansvar för mänskliga rättigheter samt teknologi 
och mänskliga rättigheter. Tycker du att det är rätt väg att gå? 
Kom och diskutera Amnestys framtid på en workshop den 
1 mars, kl 12-17 på Amnestys sekretariat i Stockholm, 

antalet platser är begränsat men det kommer också att 
finnas möjlighet att delta i processen på andra sätt. Mer 
information och anmälan hittar ni på aktivistportalen, 
aktivism.amnesty.se/amnestysriktning

Januari betyder nyårslöftenas tid, och det är inte bara 
gymmen som fylls till bredden med nya människor. Många 
söker efter nya sätt att engagera sig och göra skillnad, och 
det är med andra ord ett ypperligt tillfälle för er att rekrytera 
fler medlemmar till era grupper!

Det bästa sättet att hitta fler engagerade är att synas. Gör en 
aktion, en peitionsinsamling, rör er på stan och prata med 
folk! Till er hjälp har ni Amnestys signaturprodukter som 
ni kan beställa kostnadsfritt på aktivistportalen. Uppdatera 
västförrådet, stick ut med en gatupratare, eller varför inte 
blåsa upp ett gäng Amnestyballonger och bjuda på kaffe?

Till er hjälp har ni även en splitterny medlemsfolder med 
information om Amnesty. Den går att skriva ut själv och vika 
ihop, och är bifogad med detta nummer av Insats. Framåt 
februari kommer vi även ha tryckta exemplar på sekretariatet 
som ni kan beställa, men foldern är skapad för att ni enkelt 
ska kunna trycka upp önskat antal lokalt. 

För aktivister som är nya i Amnesty rekommenderas att gå 
en Amnesty ABC-utbildning - en grundutbildning i Amnesty 
som organisation. Utbildningarna hålls av duktiga aktivister 
och pågår mellan ett par timmar och en halv dag - en del 
utbildningar är redan spikade och andra kan ni beställa 
efter behov.

Håll utkik efter aktuella utbildningar på din ort! I januari 
väntas både Jönköping, Växjö och Malmö anordna ABC-
utbildningar. Information om kommande utbildningar läggs 
upp på aktivistportalen. 

Eller, planera in en Amnesty ABC-utbildning till din 
grupp och skicka en förfrågan med förslag på datum via 

aktivistportalen, så ordnar vi så att en av våra grymma 
utbildare kan komma till er ort! På aktivistportalen hittar ni 
mer information om innehållet i de olika modulerna och 
instruktioner kring hur ni kan göra en förfrågan om att 
arrangera en utbildning efter era behov. 

För frågor om utbildningen kontakta mig eller gå in på 
aktivism.amnesty.se/abc.

ELISABETH LUNDGREN
FÖRÄNDRINGSLEDARE

ELISABETH.LUNDGREN@AMNESTY.SE

MATS ENGMAN
VERKSAMHETUTVECKLARE NORDÖST

08 - 729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

EMMA LEY
VERKSAMHETUTVECKLARE SYD

079 914 41 52

EMMA.LEY@AMNESTY.SE
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INFÖR ÅRSMÖTET 2020
Den 31 januari går kallelsen ut till alla medlemmar 
och anmälningen öppnar för sektionens årsmöte 2020! 
Årsmötet kommer att hållas mellan 9-10 maj.  

Under årsmötet träffar du likasinnade, lär dig mer om det 
som är aktuellt i sektionen och du är med och fattar beslut 
om framtiden! Viktiga frågor som kommer att diskuteras på 
årsmötet utöver motioner, är till exempel vad hela Amnesty 
ska jobba med de kommande fyra, fem åren och sektionens 
jämlikhetsarbete. 

Årsmötet 2020 kommer att skilja sig från årsmötena 2018 
och 2019: vi kommer tillsammans med aktivister planera 
årsmötet så att innehållet är anpassat till vad rörelsen 
behöver; och mer fokus kommer att läggas på styrning och 
organisationsfrågor. Det kommer vara en inspirerande helg 
för dig som är engagerad i Amnesty! 

BAKGRUND
De två senaste åren har extra resurser lagts på årsmötet för 
att se vilka effekter det kunde ha på antalet deltagare. När 
utvärderingarna analyserats tillsammans med siffrorna för 
hur många som kom till årsmötet har det blivit tydligt att de 
extra resurserna inte gett tillräckligt stora effekter att det är 
motiverat att fortsätta arrangera årsmöten på det sättet.

I den information som samlats in från medlemmar inom 
ramen för demokratiöversynen är det tydligt att majoriteten 
är mer intresserade av utbildningar, workshoppar och 

seminarier (kampanj/aktivismfrågor) än av styrning eller 
organisationsfrågor. Genom att skala ner årsmötet och 
tydligare fokusera på styrning frigörs resurser som kan 
användas till det som flest medlemmar är intresserade av 
och årsmötet blir på så sätt mer fokuserat. 

VIKTIGA DATUM ATT HA KOLL PÅ FÖR ÅRSMÖTET
• Nomineringar och intresseanmälningar för 

förtroendeuppdrag till valberedningen  
(valberedningen@amnesty.se): 8 februari

• Motionsstopp (skicka gärna in motionerna innan till 
beredningskommitén på bk@amnesty.se): 14 februari

• Sista datum att bli medlem via:    
 - Autogiro 13 april     
 - Helårsbetalning 20 april

VAR MED I PLANERINGEN OCH GENOMFÖRANDET 
AV ÅRETS ÅRSMÖTE! 
Vi hoppas ändå kunna inkludera MR-innehåll och 
kampanjfrågor men detta utifrån vad aktivister vill och 
tänker att årsmötet behöver innehålla. Har du idéer eller 
tankar kring viktigt och engagerande innehåll till årsmötet 
som rörelsen inte kan vara utan? Kontakta då mig via 
kontaktinformationen nedan. 

KARIN LEDIN DA ROSA
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

070 987 04 65
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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

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats

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

Ni vet väl att testamentsgåvor är en betydelsefull del av 
våra intäkter och vissa år har det varit en väldigt stor del. 
Gåvorna kan exempelvis bestå av en fast summa eller så är 
det en viss procent och i vissa fall är det all kvarlåtenskap 
som går till Amnesty. Det är inte heller ovanligt att 
testamentsgåvan delas mellan flera organisationer. 

Vi börjar nu annonsera för att sprida information om att en 
kan inkludera Amnesty i sitt testamente. Samtidigt så har vi 
även uppdaterat foldern som kan beställas. Där ger vi lite råd 
om hur ett testamente ska se ut och lite frågor och svar.

Vi ger allmänna råd och påminner om möjligheten att 
fortsätta vara med i kampen för att mänskliga rättigheter ska 
gälla alla, nu och i framtiden.

Om du har frågor om testamenten eller vår kommunikation 
är du varmt välkommen att kontakta mig.

      TESTAMENTSGÅVOR 2011-2019

2011 13 709 000 kr
2012 4 263 000 kr
2013 3 290 000 kr
2014 3 489 158 kr
2015 51 113 505 kr
2016 5 020 702 kr
2017 39 473 815 kr
2018 5 306 596 kr
2019* 8 000 000 kr

  *prognos

TESTAMENTSGÅVOR TILL AMNESTY 

SARA ÅNGSTRÖM
FUNDRAISINGANSVARIG TESTAMENTEN OCH FÖRETAG

SARA.ANGSTROM@AMNESTY.SE 

Vi söker dig som vill utveckla ditt engagemang och som 
vill göra något effektivt (och lagom läskigt) för mänskliga 
rättigheter. Vi ser gärna att du varit engagerad ett tag 
och vill påverka svenska politiker i en eller flera av våra 
prioriterade frågor. 

Inför år 2020 ser Amnesty ett behov av att prata om våra 
frågor med svenska politiker - lokalt, regionalt och nationellt. 
Vi behöver vara ett gäng, vi behöver organisera oss och vi 
behöver finnas på platser där mänskliga rättigheter förbises.

Därför utbildar vi lobbyister 14-15 mars på sekretariatet i 
Stockholm. Utbildning, resa och mat är kostnadsfritt. Sista 
anmälningsdatum 1 mars. Mer info finns på  
aktivism.amnesty.se/lobbyutbildning

BLI LOBBYIST - NYTT UTBILDNINGSDATUM 

KAROLINA PONTÉN
SAMORDNARE MOBILISERING 

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

073 310 15 21


