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Hej Anna Johansson, tillförordnad Generalsekreterare 
på Amnesty Sverige!
Hur startade ditt engagemang för mänskliga rättigheter? 
Mina föräldrar var politiskt engagerade när jag växte upp och 
jag själv engagerade mig tidigt i Svenska kyrkans unga. Så 
runt köksbordet förde vi ofta samtal om solidaritet, orättvisor 
och människors lika värde och rättigheter. Efter gymnasiet 
längtade jag själv efter att bidra på något sätt. Jag flyttade 
därför till London som 19-åring och började arbeta ideellt 
med sociala rättvisefrågor, frågor som rörde barnfattigdom, 
hemlöshet och segregation. Sedan dess har jag arbetat med 
många olika frågor både i Storbritannien och i Sverige - de 
senaste 15 åren i olika chefs- och ledarroller - men den röda 
tråden har hela tiden varit mitt engagemang för människors 
lika värde och lika rättigheter. 

När kom du först i kontakt med Amnesty? 
Under en period i London, arbetade jag för en kvinnorätts-
organisation. Tillsammans med flera andra civilsamhällesor-
ganisationer uppvaktade vi politiker och media för att förmå 
den dåvarande brittiska regeringen att anta internationella 
ramverk för att motverka människohandel. Då kom jag att 
arbeta nära Amnesty UK och blev imponerad av organisatio-
nens sätt att kombinera sakkunskap med olika kampanjme-
toder. Jag blev då medlem i Amnesty UK och sedan, när jag 
flyttade tillbaka till Sverige, medlem även här. I mars 2019 
fick jag själv chansen att jobba för Amnesty, med ansvar för 
opinionsbildnings- och påverkansfrågor. Och det har jag inte 
ångrat!

Vad blir fokus för Amnesty Sverige under 2021? 
Vi är en gräsrotsorganisation - det är när vi gemensamt be-
vakar och agerar på människorättssituationen i Sverige och i 
världen som vi blir framgångsrika. Så det pågående arbetet 
med att utveckla vår aktivism, och möjliggöra att vi blir fler 
som engagerar oss, blir medlemmar, givare och tar gemen-
samt ansvar, står självklart i fokus.

I oktober antog styrelsen övergripande mål och delmål för 
Amnesty Sverige 2021. I vårt globala arbete för mänskliga 

rättigheter kommer vi bland annat att fokusera på att stärka 
yttrande-, mötes- och föreningsfriheten globalt och att stärka 
ansvarsutkrävandet av aktörer som kränker mänskliga rättig-
heter. I Sverige fokuserar vi på att stärka jämlikhet och mot-
verka diskriminering, samt att främja och skydda flyktingars 
och migranters rättigheter. 

Vi har också fastställt mål för att öka möjligheten för inflytan-
de för medlemmar och aktivister och att säkerställa att vårt 
arbete med rekrytering, mobilisering och organisering främjar 
jämlikhet. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete för att bli 
en mer inkluderande och trygg organisation för alla, oavsett 
social identitet.

Samtidigt har Amnesty Sverige just nu en ansträngd eko-
nomi. Det innebär att vi ska försöka uppnå ambitiösa mål, 
samtidigt som vi behöver våra återhållsamma med våra utgif-
ter. För sekretariatets del, innebär det vi under 2021 planerar 
att organisera om oss i syfte att spara pengar. Sammantaget 
försvinner sex tjänster under 2021 och ytterligare två under 
2022. 

Till sist - vad inspirerar dig just nu? 
Jag läser så mycket och ofta jag hinner. Jag har precis 
avslutat “En stund är vi vackra på jorden” av Ocean Vuong, 
en ömsom vacker och ömsom smärtsam skildring av utanför-
skap, rasism, homofobi och missbruk i USA. Inspirerad 
av senaste ungdomsträffen håller jag just nu på med “Det 
ohyggliga arvet” av Christian Catomeris.

Och så inspireras jag, liksom alltid, av möten och samtal 
med människor. Det är i ömsesidigheten, i nyfikenheten och 
i solidariteten som jag lär mig som bäst. Tack för det!

GENERALSEKRETERARENS HÖRNA

ANNA JOHANSSON 
TF GENERALSEKRETERARE

ANNA.JOHANSSON@AMNESTY.SE

08 7290 274
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AGERA FÖR DEMONSTRANTERNA I THAILAND!
Demonstrationerna i Thailand har sedan oktober fått en allt 
mer våldsam utveckling. 220 personer, däribland 6 barn, 
riskerar nu att straffas för deras deltagande i de pro-de-
mokratiska protesterna. Genom att uppmärksamma thai-
ländska makthavare om att världen ser på och kräva att 
aktivisterna genast frias kan vi bidra till att inga fler barn, 
studenter eller andra demonstranter straffas för att fredligt 
krävt demokratisk reform. Vi gör detta genom att agera för 
fyra individer, och du och din grupp kan vara med! 

Vi agerar för 16-åriga Benjamaporn ‘Ploy’ Nivas, en ungdoms-
aktivist från gruppen “Bad student”, sociologistudenten och 
ledare för Student Union of Thailand (Thailands nationella 
studentkår), Panusaya ‘Rung’ Sittijirawattanaku, Tattep ‘Ford’ 
Ruangprapaikitseree, en 23-årig HBTQI- och demokratiakti-
vist samt Pai Boonpattararaksa, en jurist, människorättsför-
svarare och tidigare samvetsfånge. De fyra representerar olika 
delar av den thailändska rörelsen som förespråkar bland an-

nat demokratisering, en ny konstitution och stärkta rättigheter 
för HBTQI-personer och kvinnor. 

Anklagelserna mot dem är ett tydligt försök att tysta opposi-
tionen i Thailand. Vi vänder oss nu till premiärministern med 
krav om att lägga ned anklagelserna mot dessa fyra och alla 
andra demonstranter. Vi kräver att alla åtgärder som används 
för att tysta kritik eller stoppa fredliga protester omedelbart 
avslutas. Du kan stötta demonstranterna i Thailand genom att 
visa premiärministern att världen tittar. Agera nu!

Ni kan agera genom brevskrivning eller sociala medier fram 
till sista februari - mejla mig för ytterligare instruktioner!

Övre raden: Benjamaporn ‘Ploy’ Nivas, Pai Boonpattararaksa

Nedre raden: Panusaya ‘Rung’ Sittijirawattanaku, Tattep ‘Ford’ Ruangprapaikitseree

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE INDIVIDUALS AT RISK  

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 
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TYCKTE NI OM SKRIV FÖR FRIHET?
… FORTSÄTT ATT ARBETA FÖR INDIVIDER 
- TA ER AN ETT AKTIONSFALL!

Under november och december har vi varit många som agerat 
för de sex fallen i Skriv för frihet. Men arbetet med att skriva till 
makthavare för individer som utsatts för människorättskränk-
ningar pågår året runt! Att ta sig an ett aktionsfall innebär att 
er grupp åtar er att arbeta för en individ eller en grupp kon-
tinuerligt för att kräva rättvisa. Ni kan samarbeta med andra 
grupper eller arbeta själva, och bara fantasin sätter gränserna 
för hur ni kan agera och uppmärksamma ert fall! Kanske kan 
ett aktionsfall vara vägen framåt för din grupps engagemang?

Från Skriv för frihet är framförallt Khaled Drareni - den fängs-
lade algeriske journalisten - och Gustavo Gatica - studenten 
som förlorade sin syn i protesterna i Chile - fortsatt aktuella att 
arbeta för. Vill du och din grupp fortsätta arbeta för en av dem? 
Hör av er till mig!

Även Andrea Sahouri och Derrick “Dwreck” Ingram är fortsatt 
aktuella att agera för i början av året, då vi räknar med att 
deras rättegångar kommer ske under våren. För att agera för 
dem följer ni samma instruktioner som ni gjort under Skriv för 
frihet. Hör av er om ni har några frågor!

Är ni nyfikna på att arbeta för något annat fall? I sektionen job-
bar vi i dagsläget med 41 aktionsfall från hela världen. Kon-
takta mig och berätta vad ni vill arbeta för så hittar vi ett fall 
som passar just er grupps intressen.

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE INDIVIDUALS AT RISK  

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 
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SOM JAG SER DET...

2021 - ETT ÅR ATT UPPMÄRKSAMMA SVENSKAR SOM SITTER FÄNGSLADE UTOMLANDS

När Peter Benenson startade Amnesty var det med de 
”glömda fångarna” i åtanke; människor som satt fängslade 
för sina åsikters skull och som aldrig hade använt eller 
förespråkat våld. Brevskrivning var initialt Amnestys främsta 
verktyg. Sedan dess har Amnesty vuxit och förändrats enormt. 
Många av oss, däribland min grupp som startades på 70-talet, 
fortsätter dock att skriva vädjandebrev för enskilda fångfall. 
Många av dem vi har vädjat för har frigetts, men inte alla. 

Det fall vi arbetat längst med är Dawit Isaak, den svensk-
eritreanska journalisten som fängslades hösten 2001 i 
Eritrea i samband med nedstängning av den fria pressen och 
massarresteringar av journalister och politiker som verkat för 
demokrati.  
  
Dawit, som var en välkänd och framstående pjäsförfattare och 
poet i sitt hemland, hade flyttat till Sverige när det politiska läget 
i Eritrea försämrades under 90-talet. Dawit bosatte sig i 
Göteborg och strax därefter kom även hans fru och barn hit. 

Dawit blev svensk medborgare men valde ändå att återvända 
till Eritrea när det politiska klimatet förbättrades i landet och 
han erbjöds jobb som redaktör för en tidning.

Hösten 2001 slog Eritreas president till och stängde hela 
den fria pressen. Många journalister och flera politiker som 
var medlemmar i G-15 gruppen som agerat för demokrati och 
åsiktsfrihet fängslades. De flesta dog i fängelset efter år av 
undernäring och misär. Idag är det bara Dawit och tre andra 
av det tjugotal journalister som fängslades 2001 som tros 
vara vid liv. De senaste nyheterna talade för att Dawit flyttats 
till ett sjukhus från det ökända Eiraeiro-fängelset, där han 
hållits fången i över 15 år. Enligt uppgifterna från en förrymd 
fångvakt 2014 var Dawits tillstånd redan då mycket dåligt. Vi 
vet mycket lite om var han befinner sig nu och vilken vård 
han får, men hoppet om att hans familj får återse honom igen 
finns kvar.
 
I år fyller Dawit 57 år. Han har då suttit fängslad i 20 år. Nästan 
lika länge har min grupp arbetat för att sprida information om 
honom genom olika aktiviteter och engagemang. Grunden i 
vårt arbete har dock alltid varit brev, brev och återigen brev. 
Utan alla brevaktioner och uppmärksamhet av andra slag 
skulle Dawit kanske inte varit vid liv idag. Visst hjälper det 
med brevaktioner – och visst hade Peter Benenson rätt i att 
det lönar sig när folk går samman och protesterar!

LJUS

Unga aktivister

TAGGTRÅD

Sveriges fortsatt deltagande i 
vapenindustrin

CARRY COOPER
GRUPP 195, GÖTEBORG

I år har Dawit Isaak suttit 
frihetsberövad i 20 år. 
Dawit greps tillsammans 
med andra journalister och 
oppositionspolitiker i Eritrea 2001 
- sedan dess har ingen av dem 
synts till. 
Motsvarande hände också 
för 13 oppositionspolitiker i 
Bahrain, men för tio år sedan. 
Bland dem fanns bland andra 
svensk-bahrainiern Mohammad 
Habib al-Miqdad. Under året 
vill vi uppmärksamma båda 
dessa händelser stort. Flera 

grupper arbetar med Dawit och oppositionspolitikerna som 
aktionsfall, och planeringen är redan igång! Vill du eller din 
grupp veta mer om hur ni kan delta i kampanjplaneringen? 
Hör av er till mig!

De bahrainska aktivisternas årsdag infaller i månadsskiftet 
mars-april. Årsdagen av Dawits gripande infaller i september 
- men vi hoppas att hans fall uppmärksammas kontinuerligt 
under året. 

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE INDIVIDUALS AT RISK  

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 
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MR-RÅDET FÖR KVINNORS 
RÄTTIGHETER - NYSTARTAT!
VILKA ÄR VI?
MR-rådet är en nystartad grupp bestående av aktiva medlem-
mar med stort intresse för kvinnors rättigheter!  Rådet syftar till 
att på djupare nivå organisera och utveckla Amnestys kvinno-
rättsarbete. Därför är vårt mål att ta fram material, information 
och utbildningar inom området under kampanjtider samt att 
organisera kvinnorättsaktivismen! Det fungerar också som ett 
nationellt nätverk för lokalgrupperna eftersom vi har medlem-
mar representerade från de olika regionerna. Just nu finns 
vi representerade i Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund och 
Malmö.

VILL DU BLI AKTIV I MR-RÅDET?
Vill du som aktivist ta steget vidare inom Amnesty? 
Är din passion kvinnors rättigheter?

Just nu söker MR-rådet aktivister från Uppsala och Stock-
holm! Är du intresserad så hör av dig till oss genom att mejla 
till amnesty.mrradet.krg@gmail.com så berättar vi mer.

Du hittar också mer information om oss på aktivism.amnesty.
se/kvinnorsrattigheter

MR-RÅDET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER
AMNESTY.MRRADET.KRG@GMAIL.COM 

Lovisa Damström (Sthlm), Emma Stenbacka (Uppsala), Alexandra Leroi (Malmö), Amanda Valsson (gbg), 

Nicole DeLay (Gbg), Katarina Rosberg (Lund), Emilia Hallström (Malmö) och Yuser Al-Alaq (Lund)

http://aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter 
http://aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter 
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8 MARS – STÅ UPP FÖR KVINNORS 
RÄTTIGHETER OCH RÄTTEN ATT PROTESTERA!

INFÖR ÅRSMÖTET 2021

Internationella kvinnodagen är en dag då vi vanligtvis sam-
las på gator och torg för att stå upp för kvinnors rättigheter 
världen över. Även om vi kanske inte kan samlas till stora 
demonstrationer i år, ska vi ändå stå upp tillsammans, för 
att vi aldrig får ta kampen för kvinnors rättigheter för given!

Kvinnorättsförsvarare världen över har det tufft just nu. Det är 
svårare att organisera sig och många kvinnorättsorganisatio-
ner har påverkats ekonomiskt på grund av pandemin. Trots 
det har den senaste tiden varit en enda lång kvinnorättsde-
monstration på många håll i världen. I Polen har demonstra-
tioner för aborträtten pågått i månader. I Mexiko har protester 
mot femicides (att kvinnor mördas på grund av sitt kön) mötts 
av polisvåld.  

Omkring 8e mars i år kommer vi på olika sätt lyfta kvinnorätts-
försvarare och rätten att protestera. Att samlas i demonstra-
tioner är ju en av våra egna absolut viktigaste metoder för att 
uppnå förändring. Och det har också varit en av kvinnorättsrö-

relsens viktigaste metoder för förändring genom tiderna. 

Vill ni vara med och agera ska ni anmäla er till en av de regio-
nala kampanjträffarna i början av februari. På träffarna berät-
tar MR-rådet för kvinnors rättigheter mer om årets kampanj-
tema och om hur ni kan engagera er! 

KAMPANJTRÄFFARNA SKER VIA ZOOM FÖLJANDE DATUM:
Syd: Måndag 8/2 kl 18:00-19:30
Nordöst: Måndag 8/2 kl 18:00-19:30
Nordväst: Tisdag 9/2 kl 18:00-19:30

Mer information och anmälningsformulär hittar ni på 
aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter

Precis som föregående år kommer årets årsmöte för 
allas säkerhet och tillgänglighet att hållas digitalt. Den 
25 januari går kallelsen går ut till alla medlemmar och 
anmälan för sektionens årsmöte 2021 öppnar! Årsmötet 
kommer att hållas digitalt 3-9 maj. 

Sektionens årsmöte kommer att pågå under flera dagar 
med start måndagen den 3 maj då årsmötet öppnas, 
verksamhetsåret 2020 gås igenom och nominerade till 
förtroendeuppdrag presenteras. Därefter följer dagar 
med motionsberedning och utfrågning av kandidaterna 
till förtroendeposter. Årsmötet avslutas söndagen den 9 
maj med val, beslut och en spännande talare! I år hop-
pas vi kunna skapa fler ytor för medlemmar att mötas 
och diskutera under årsmötet även om mötet hålls di-
gitalt. Det kommer också att genomföras en workshop 
kring medlemsdemokrati. Fullständigt schema kommer 
längre fram under våren. Det kommer bli en inspire-
rande vecka för dig som är engagerad i Amnesty! 

Har du frågor om årsmötet eller medskick gällande pla-
neringen av sektionens årsmöte? Kontakta gärna mig!

VIKTIGA DATUM ATT HA KOLL PÅ FÖR ÅRSMÖTET
• 25 Jan: Kallelsen går ut och en kan anmäla sig 

till årsmötet
• 31 Jan: Sista datum att skicka in sin motion till 

Beredningskommittén (bk@amnesty.se)
• 5 Feb: Nominerings- och förslagsstopp till 

valberedningen (valberedningen@amnesty.se)
• 7 Feb: Motionsstopp (skicka gärna in 

motionerna innan till beredningskommittén, se 
ovan)

• 18 april: Sista anmälningsdag till årsmötet 
om du har behov av engelsk tolk eller andra 
hjälpmedel. 

MAKDA TESFAMICHAEL
KAMPANJLEDARE NORDÖST

MAKDA.TESFAMICHAEL@AMNESTY.SE 

KARIN LEDIN DA ROSA
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET

070 987 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

http://aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter
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SÖKES: AKTIVISTER TILL NYTT JÄMLIKHETSRÅD

AMNESTY ABC - SNART DAGS FÖR B OCH C!

Vill du vara med och stärka jämlikhetsarbetet inom rörel-
sen? Då är detta kanske något för dig! Jämlikhetsfrågan är 
ett prioriterat arbetsområde inom Amnesty och därför söker 
vi nu dig som vill vara med och slussa ut jämlikhetsarbetet 
till våra verksamheter och aktivister. 

UPPDRAG
Jämlikhetsrådet är en arbetsgrupp bestående av aktivister 
som syftar till att sjösätta, och längre fram även utvärdera och 
utveckla, vårt jämlikhetsarbete inom aktiviströrelsen. Som del 
av jämlikhetsrådet förväntas du delta på cirka ett möte i må-
naden samt fungera som ett bollplank för personal och andra 
aktivister. Uppdraget sträcker sig över ett år och omfattar ar-
betsuppgifter som till exempel: 

• Skapa en handlingsplan med fokus på aktiviströrelsen
• Utformning av ett utbildningsprogram
• Föra diskussioner med aktiva inom rörelsen

Du får utbildning i vår jämlikhetspolicy samt de metoder och 
verktyg som vi hittills tagit fram för att jobba med jämlikhet, så 
att du kan vara med och genomföra implementeringsfasen i 
våra verksamheter. Däremot ser vi gärna att du sedan tidigare 
har grundläggande kunskap eller engagemang för jämlikhets-
frågor och normkritik. 

Vi ser gärna att du som söker har kunskap i sakfrågor kring 
jämlikhet eller kunskap som kommer från personliga erfaren-
heter av tex funktionsvariationer, rasifieras som icke-vit eller 
är HBTQI-person. 

KRITERIER
• Personliga erfarenheter eller kunskap om jämlikhetsfrågor 
• Erfarenhet och kunskap om Amnesty. Vi ser gärna att du 

är aktiv i någon av våra verksamheter på lokal nivå 
• Förmåga att jobba självreflekterande och du känner dig 

bekväm med att ha samtal om makt, privilegier och 
normkritik 

Intresserad? Ansök då via detta formulär: 
http://aktivism.amnesty.se/forms/ansokan-till-jamlikhetsradet/
Vi vill ha din ansökan senast den 29 januari. 

Frågor? Kontakta mig! 

Under pandemin har vi anordnat tre digitala utbildningstillfäl-
len av vår grundutbildning Amnesty A för att förenkla vägen 
från ett nyfiket intresse till en mer tydlig bild av hur en kan 
engagera sig som aktivist i vår rörelse.  Inom kort kommer 
vi även arrangera utbildningstillfällen för fortbildningsdelarna 
Amnesty B och C – så håll utkik!   
 
Du som nyligen gått Amnesty A kommer få en direkt inbjudan 

till B- och C-tillfällena.  Mer info kommer inom kort! Håll utkik 
på aktivism.amnesty.se/abc

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO   
VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD 

0709 14 41 52 

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE  

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO   
VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD 

0709 14 41 52 

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE  

ENGAGEMANG UNDER PANDEMITIDER?
Hur ser egentligen engagemang ut mitt under en pandemi? 
Går det att rekrytera nya aktivister till våra verksamheter? 
Det är två frågor som vi som jobbar med aktivism har ställt 
oss under de senaste tio månaderna. Du som aktivist har 
säkert också funderat på hur engagemanget i just din grupp 
eller inom den ideella sektorn i stort påverkas av pandemin. 
 
Det här är ett ämne som det säkert kommer forskas på framö-
ver. De tendenser vi hittills sett inom vår egen rörelse är flerty-

diga. Samtidigt som det startats flera nya grupper har vi också 
sett exempel på motsatsen – grupper som upplevt att engage-
manget förändrats eller dalat och därför valt att lägga ned sin 
verksamhet helt och hållet. 

Hur kan en då gå tillväga om en vill nå nya aktivister under 
rådande restriktioner? En strategi är att digitalisera sin rekry-
teringsverksamhet och använda sig av sådana rekryteringska-
naler. Ett exempel är Volontärbyrån, en webbsida där en läg-

http://aktivism.amnesty.se/forms/ansokan-till-jamlikhetsradet/
http://aktivism.amnesty.se/abc 
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FARTUN ANDERSSON RAMNEMO   
VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD 

0709 14 41 52 

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE  

ger upp information om sin verksamhet/grupp, eller särskilda 
uppdrag som behöver tillsättas, för att på så sätt nå personer 
som är på jakt efter nya ideella sammanhang. Så här i början 
av det nya året är det många som söker nya ideella uppgifter 
och verksamheter.
 
Ett annat tips är att genomföra digitala föreläsningar för att dels 
utbilda och opinionsbilda men även  nå nya personer som skul-
le kunna vara intresserade av att engagera sig. Detta är ju en 
välbeprövad metod när det gäller rekrytering av nya aktivister. 
Enda skillnaden är att det görs digitalt och därför är det bra om 
en känner sig bekväm med att använda digitala verktyg som 
hjälpmedel. Flera events så som välkomstmässor, Hälsnings-
gillet och informationskvällar som arrangeras av högskolor och 
universitet och riktar sig till nya studenter genomförs nu digitalt. 
Ett tips är att hålla utkik efter om det kommer anordnas digitala 

events på din ort som skulle ge er möjlighet att sprida mer in-
formation om er verksamhet och grupp. 
 
Vill du veta mer om hur ni kan använda er av Volontärbyrån 
eller hur ni går tillväga för att delta i, eller anordna, en digital 
informationskväll? Tveka inte på att höra av dig till oss!
 
Det är en annorlunda tid vi befinner oss i, men det finns också 
människor som fått mer tid över och kanske till och med ett 
behov av att vara med och förändra världen till det bättre till-
sammans med oss! 

AKTIVISMSTRATEGIN - VAD ÄR PÅ GÅNG?
Vi behöver vara många för att kunna göra så stora föränd-
ringar som möjligt i vårt MR-arbete. För att bli större behöver 
vi bygga ett engagemang som håller över tid och som känns 
relevant för fler människor. En stark medlemsrörelse är en 
tydliga fråga om identitet, Amnesty är med sina medlemmar 
och aktivister en unik aktör bland människorättsorganisatio-
ner. Vår aktivism måste därför värnas och stärkas bland annat 
genom större ägandeskap och inflytande från våra gräsrötter.

Förra hösten antog vi i svenska sektionen den aktiviststrategi 
som styr hur vi vi bygger vår rörelse på allra bästa sätt fram 
till 2027. Ett strategidokument som ska levandegöras i all vår 
verksamhet. Vad har vi då hunnit med att göra detta första år?

Mycket kraft och energi har lagts på att kartlägga vår aktivism 
utifrån de grundläggande principer som genomsyrar strate-
gin. Ge svar på frågor om hur man som aktivist kommer in i 
organisationen och hur man utvecklar sitt engagemang. Vi har 
i den kartläggningen hittat var vi kan bli starkare och hur vi på 
ett bättre sätt möjliggör aktivisters organisering. Viktiga nycklar 
i det fortsatta arbetet. Kopplat till det arbetet har ett nytt CRM-
system tagits fram. CRM-systemet är ett verktyg som hjälper 
oss att skapa en överblick över alla våra aktiviststrukturer. Det 
ger oss en tydlig bild av engagemanget i rörelsen och behoven 
kopplat till stöd, utbildning och verktyg. Systemet har precis 
sjösatts och kommer vara ett jättelyft för vårt sätt att arbeta. 

Nya engagemangsformer är också en del av arbetet med 
strategin. Under 2020 har vi utvecklat en form som vi kall-
lar nätverk. Som medlem i ett nätverk prenumererar du på 
utskick via mejl med erbjudande om att agera inom ett visst 
människorättsområden. Idag finns nätverk inom kvinnors rät-
tigheter, HBTQI-personers rättigheter samt blixtaktioner. Ett 

viktigt tillskott i vad du som aktivist kan göra i organisationen. 

En annan engagemangsform är våra nya lokala organisatörs-
uppdrag - det är aktivister som leder rekryteringsarbetet och 
kampanjarbetet lokalt men också våra råd för individfall och 
kvinnors rättigheter som ligger i startgroparna och som på sikt 
kommer arbeta med att utveckla dessa områden lokalt till-
sammans med gruppaktiva.

Ett perspektiv som präglar strategin rör inflytande och del-
aktighet. Vi pratar om begreppet aktivt deltagande och hur 
Amnesty ska bli en rörelse där aktivister står i centrum och 
i mycket högre utsträckning än i idag är en del av de beslut 
som löpande tas i Amnestys verksamhet. En start i detta ar-
bete har varit att titta på hur vår verksamhetsplanering ser 
ut (men även andra viktiga processer som strategiarbete och 
utveckling av kampanjinnehåll) och hur vi säkrar upp ett re-
ellt inflytande. Vi har exempelvis tillsammans, aktivister och 
anställda på sekretariatet, under hösten jobbat med kom-
mande års verksamhetsplanering och gemensamt tagit fram 
kloka underlag för förslag. Ett arbete som självklart behöver 
utvecklas och filas på men som också givit massa inspiration 
för framtiden.   

Detta är exempel på några viktiga steg vi tagit i arbetet med 
att implementera vår aktiviststrategi under 2020. Nu tar vi nya 
steg mot målbilden 2027!

GUSTAF HEDMAN
TF AVDELNINGSCHEF OPINION OCH PÅVERKAN

GUSTAF.HEDMAN@AMNESTY.SE
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 Grupp U61 i Söderköping kampanjade för Yulia 

Tsvetkova och samlade in namnunderskrifter på 

Nyströmska skolan

Kampanjutskottet i Stockholm anordnade en digital 
julfika där de kampanjande för Khaled Drareni

http://ap@amnesty.se

