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29 JANUARI
 Nomineringsstopp förtroendeuppdrag

6 FEBRUARI
Nomineringsstopp nationell valberedning

7 FEBRUARI
Planeringsworkshop inför riksdagsvalet

9 FEBRUARI
Amnesty A

13 FEBRUARI
Motionsstopp nationella årsmötet

14 FEBRUARI
Sista dagen att skicka in verksamhetsrapportering

15 FEBRUARI
Kampanjmöte VM i Qatar

17 FEBRUARI
Regionala ungdomsträffar

8 MARS
Internationella kvinnodagen

24 MARS 
Playoff-match VM / Kampanjtopp VM i Qatar

26-27 MARS
Nationell ungdomsträff

27 MARS
Sista anmälningsdag till årsmötet om du 
har behov av tolk eller andra hjälpmedel

2 MAJ
Sista anmälningsdag till årsmötet

9-15 MAJ
Sektionens årsmöte

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 - julia.karlsson@amnesty.se. 
Information om utbildningar hittar ni på 
https://aktivism.amnesty.se/.

https://aktivism.amnesty.se/
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GOTT NYTT 
AKTIVISTÅR!

Nytt år, nya möjligheter… Låter klyschigt - men oj vad sant 
det är! Särskilt när en engagerar sig för mänskliga rättigheter 
inom en global rörelse som Amnesty. Alltid har vi nya 
utmaningar framför oss, nya lagförslag att protestera emot, 
människorättskränkningar att belysa, förändringar att uppnå. 
Och självklart ska vi fortsätta även detta år!

Den senaste tiden har varit annorlunda minst sagt, med en 
pandemi som gjort att vi behövt anpassa vår verksamhet 
och lära oss arbeta för mänskliga rättigheter mer på distans. 
Vår rörelse har visat på att det är fullt möjligt, för mänskliga 
rättigheter tar ju ingen paus. Och tänk vad vi har lärt oss på 
vägen! Nya påverkanstaktiker och digitala årsmöten, digital 
aktivism och allt det innebär. Vi har verkligen visat varandra 
vår flexibilitet, och vår förmåga att ställa om när omgivningen 
kräver det. Hur 2022 kommer se ut är omöjligt att säga. Men 
en sak är säker - vi är redo att kämpa för alla människors lika 
värde oavsett förutsättningar!

Så, vad har vi då att sätta tänderna i 2022? En av årets stora 
kampanjtoppar närmar sig, då internationella kvinnodagen 
står för dörren. I år vänder vi blickarna mot USA:s politiker och 
aborträtten. Svenska herrlandslaget i fotboll fortsätter också 
kvalandet till VM, vilket gör att vi fortsätter belysa kränkningar 
av migranters rättigheter i Qatar och FIFA:s ansvar.

Också intressant är ju att vi går mot valtider i Sverige. Det 
är dags att återigen gå till valurnorna och påverka Sveriges 
framtid de kommande fyra åren - och självklart ska vi i 
Amnesty med för att påminna om att mänskliga rättigheter 
inte är valbart. Håll utkik efter sätt att engagera dig på i vår 
kommande kampanj, och anmäl dig till workshopen för att 
vara med och sätta ramarna! 

Information om ovan nämnda kampanjer hittar du på 
aktivistportalen och i detta nummer av Insats. Håll er 
uppdaterade om fler aktioner i kommande nummer. Kom på 
workshops och gå på kampanjträffar, anmäl er till kampanjer 
och beställ aktivistmaterial. Gör en årsplanering med gruppen 
och bestäm redan nu hur ni lägger upp kommande månader. 
Anmäl er till nationella årsmötet 2022 och led Amnesty mot 
framtiden. Mänskliga rättigheter tar ingen paus - 2022, nu 
kör vi!

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

0709 87 04 65
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SOM JAG SER DET...
Hur använder du din röst? Ett sånt simpelt kommunikations-
medel som varje dag är en del av ditt liv. Du pratar med 
familj, vänner, kollegor, men vad mer gör du? En röst kan 
åstadkomma så otroligt mycket. En röst kan påverka, en röst 
kan frigöra, en röst kan inspirera, en röst kan rädda. Så jag 
frågar dig igen, hur använder du din röst? 

Martin Luther King Jr. höjde sin röst och ägnade sitt liv åt 
att kämpa för afroamerikaners rätt i USA och med sin röst 
medförde Kings arbete stiftandet av anti-diskrimineringslagar 
i USA. Utöver konkreta lagstiftningar fortsätter Kings röst att 
motivera aktivister än idag. “I have a dream”... Nästan 60 år 
senare ekar Kings röst kvar och inspirerar människor över 
hela planeten att höja sin röst och kämpa! 

Janna Jihad är en flicka på bara 15 år som höjt sin röst. 
Genom sin youtubekanal samt sina egna bilder och filmer 
dokumenterar hon den israeliska militärens övergrepp mot 
den palestinska civilbefolkningen. Hon använder sin röst för 
att sprida medvetenhet och information om hur det är att leva 
i ett område som styrs av en ockupationsmakt. 

Bara som 12 år gammal höjde Malala Yousafzai sin röst och 
berättade om sitt liv som ung flicka i Swat, Pakistan. Hon blev 
snabbt en röst för flickor och kvinnor som fått sina rättigheter 
kränkta av talibanrörelsen och hennes röst satte ett globalt 

arbete för utbildningen av barn och framförallt flickor i rörelse. 
Amnesty International höjer sin röst och arbetar för en värld 
där ALLA får utöva rättigheterna i FN:s allmänna förklaring om 
de mänskliga rättigheterna. Genom att utöva påtryckning mot 
makthavare, informera, utbilda, demonstrera och med höjda 
röster kräva förändring förhindrar och förebygger Amnesty 
kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Höj din röst du med! Det är din, min och våra röster 
tillsammans som gör skillnad. En av de viktigaste bitarna i 
Amnesty Internationals arbete är just våra röster. Med våra 
röster ser vi till att all information kommer fram till ljuset. Våra 
röster ser till att de som är skyldiga för brott ställs till svars och 
får ta konsekvenserna för sina handlingar. Med våra röster 
försvarar vi dem som fängslats utan rättegång för att de höjt 
sin röst och kämpat för demokratin såväl som friheten. 
Din röst är ditt starkaste medel för förändring. Använd den! 
Höj den, och när vi gör det tillsammans blir förändringen 
oundviklig.

LJUS
Aktivister som visar modet att riskera allt för 
yttrandefriheten.

TAGGTRÅD

Kränkningar av yttrandefriheten. OLIVIA LEWAN
U50 STOCKHOLM

AMNESTY FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS 
REKOMMENDATIONER

Då smittspridningen av covid-19 ökat markant har det löpande tillkommit nya 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi följer dessa rekommendationer vilket bl.a. 
innebär att sekretariatet är stängt då de flesta jobbar hemma och alla utbildningar och träffar 
vi planerar sker digitalt. Eftersom läget snabbt kan ändras eller rekommendationer tillkomma 
eller revideras är det viktigt att ni följer vad som gäller för er verksamhet just nu. Är ni osäkra, 

kontakta er verksamhetsutvecklare. 
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STÅ UPP FÖR ABORTRÄTTEN I USA! - ÅRETS 
TEMA FÖR INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
Det är dags att kavla upp ärmarna för kvinnors rättigheter, 
för nu är 8 mars - en av årets största kampanjtoppar - snart 
här! I år kommer vi med samlad kraft vara med och försvara 
aborträtten i USA, i en global aktion som genomförs runt om 
i världen inom amnestyrörelsen. 

VAD HÄNDER I USA?
Nyligen infördes ett extremt abortförbud i delstaten Texas. 
Lagen förbjuder abort redan efter sex veckors graviditet, 
innan de flesta ens vet om att de är gravida. Inga straffrättsliga 
påföljder har införts. Däremot riskerar alla som “hjälper eller 
stödjer” någon att göra abort efter vecka sex att hamna i 
kostsamma rättsliga tvister - med privatpersoner. Förbudet 
innebär att vem som helst kan stämma en person som de 
misstänker hjälper en kvinna att göra abort, för en belöning 
på 10 000 dollar.

Lagen har utformats så här för att kringgå aborträtten, såsom 
den sett ut i USA i ett halvt århundrade. Trots många försök 
har ingen domstol ännu blockerat lagen i Texas. De som 
behöver abort reser till andra delstater - om de har råd. Att 
förbjuda abort hindrar inte människor från att göra abort. Det 
gör bara aborterna farligare.

Högsta domstolens vägran att motarbeta detta lagförslag 
hindrar tiotusentals människors rätt till abortvård i Texas, 
samtidigt som det banar väg för andra delstater att 
implementera liknande lagar.

VARFÖR EN KAMPANJ?
Tillgång till abort är en mänsklig rättighet. Enligt internationell 
rätt har alla rätt till liv, rätt till hälsa och rätt till att inte utsättas 
för våld, diskriminering, tortyr och förnedrande behandling. 
Att tvinga någon att genomföra en graviditet mot deras vilja, 
oavsett anledning, är ett brott mot dessa rättigheter. Abort 
måste vara lagligt, säkert och tillgängligt för alla.  

VAD VILL VI UPPNÅ?
I september röstades Women’s Health Protection Act, WHPA, 
igenom i amerikanska kongressen. WHPA slår fast att flickor, 
kvinnor och andra som kan bli gravida har rätt till abort i 
hela USA. Lagen skulle stoppa de hinder för abort som finns 
i många delstater i dag och förhindra nya inskränkningar i 
framtiden. I vår ska lagen upp i senaten för omröstning, och vi 
växlar upp vårt globala kampanjande. Genom en global aktion 
sätter vi press på amerikanska politiker att säkerställa rätten 
till abort!

HUR VI SKAPAR FÖRÄNDRING
Vi kan redan nu börja samla in namnunderskrifter för vår 
petition, både genom fysiska namnlistor som petitionen 
på amnesty.se. Senast den 1 mars behöver samtilga 
underskrifter skickas in till sekretariatet. Under själva 
8 mars kan vi istället lägga fokus på utåtriktade aktiviteter, 

demonstrationer och att sprida kunskap på sociala medier.

MR-OMRÅDE: 
KVINNORS RÄTTIGHETER, 
SRHR OCH HBTQI-PERSONERS 
RÄTTIGHETER
Kontaktperson på sekretariatet: 
Julia Karlsson
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TIME FOR CHANGE!
I 10 regioner runt om i Sverige arbetar aktivister 
med kampanjen Time for Change och att politiker 
ska uppmärksamma frågan om vård och stöd för 
våldtäktsöverlevare. I vissa regioner planeras aktiviteter 
kring frågan inför 8 mars, och klart att du och din grupp 
ska vara med och stötta! Håll utkik efter inbjudan och 
mer information från aktivister som arbetar med din 
region.

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

0709 87 04 65

MATERIALET
På aktivistportalen ligger allt material för kampanjen uppe. 
Där hittar ni affischer, informationsblad, grundmaterial 
om aborträtten, petitionslista och lathunden. Läs igenom 
lathunden noga innan ni går ut och kampanjar. I den hittar 
ni bakgrundsinfo, förslag till aktiviteter och mycket mer! 
Ni kan också beställa tryckta affischer, vilket ni gör genom 
materialbeställningsformuläret här: https://aktivism.amnesty.
se/forms/affischbestallning-8-mars-abortratten-i-usa-1/

ANMÄL ER TILL KAMPANJEN!
För att vi ska veta hur många vi är som agerar inom kampanjen 
är det viktigt att varje grupp anmäler sitt engagemang. På 

så vis kan vi också på ett smidigt sätt nå er med eventuella 
uppdateringar, samt utvärdering när kampanjen avslutas! Ni 
anmäler er till kampanjen här: https://aktivism.amnesty.se/
forms/anmalan-till-8-mars-2022-abortratten-i-usa/
Har ni frågor kan ni höra av er till mig. Nu ser vi till att försvara 
aborträtten!

Som tidigare nämnt bygger vi just nu en plattform inför valet 
där de människorättsfrågor vi tycker borde fylla den politiska 
dagordningen finns med. Men bygget görs inte utan er alla 
som vill vara med och planera hur vi kan föra ut vårt viktiga 
budskap.

Varmt välkommen till en workshop där vi tillsammans lägger 
upp planen för vad grupper, aktivister och medlemmar kan 
arbeta med i vår och sommar för att få in mänskliga rättigheter 
i samtalen inför valet!

När: Måndag den 7 februari kl 17.00-19.30
Hur: Digital workshop

Låt oss få årets valrörelse att handla om de riktiga frågorna!
Vi ses den 7 februari!

Anmälan gör du här: aktivism.amnesty.se/forms/
planeringsmote-valplattform/

KOM PÅ PLANERINGSWORKSHOP 
INFÖR RIKSDAGSVALET 2022!

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

https://aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter/
https://aktivism.amnesty.se/forms/affischbestallning-8-mars-abortratten-i-usa-1/
https://aktivism.amnesty.se/forms/affischbestallning-8-mars-abortratten-i-usa-1/
https://aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-8-mars-2022-abortratten-i-usa/
https://aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-8-mars-2022-abortratten-i-usa/
http://aktivism.amnesty.se/forms/planeringsmote-valplattform/
http://aktivism.amnesty.se/forms/planeringsmote-valplattform/
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VM-ÅRET ÄR HÄR!

MR-OMRÅDE: 
FLYKTINGAR OCH MIGRANTERS 
RÄTTIGHETER
Kontaktperson på sekretariatet: 
Daniel Lundh

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE

070 914 46 81

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE

När vi nu gått in i 2022 innebär det att året för när fotbolls-
VM i Qatar ska gå av stapeln är här. Det betyder att vi nu 
växlar upp arbetet för att synliggöra de kränkningar av 
mänskliga rättigheter som mästerskapet är med och bidrar 
till. Som första fokus riktar vi in oss mot mars!

Som en del av er säkert har koll på blev inte det svenska 
landslaget direktkvalificerade till världsmästerskapet utan 
kommer att spela playoff 24 mars (samt 29 mars om vi 
vinner) 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. Fortsatt fokus under våren kommer 
vara att rikta vårt arbete gentemot FIFA för att genom dem 
driva igenom förändringar som gör skillnad på marken i Qatar.

KAMPANJMÖTE
Med anledning av detta arrangeras ett kampanjmöte om hur 
just ER grupp kan vara med i kampanjen och genomföra 
aktiviteter i samband med matchen/matcherna i mars. Under 
mötet kommer ni få veta vilken information vi vill sprida och 
hur det kan göras på era respektive orter.

När: 15 februari kl 18:30
Hur: Digitalt, möteslänk skickas ut till anmälda
Anmälan: Anmälningsformuläret hittar ni på 
aktivism.amnesty.se/qatar

http://aktivism.amnesty.se/qatar
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GENERALSEKRETERARENS HÖRNA

Amnesty International grundades för drygt 60 år sedan. 
Sedan dess har vi bedrivit en outtröttlig kamp för de 
mänskliga rättigheterna. Vi har kämpat, skrivit, protesterat, 
förändrat, agerat, demonstrerat, avbrutit, lyssnat, firat, 
omgrupperat och lärt oss massor. Längs vägen har vi uppnått 
många framgångar, men också stött på bakslag. Omvärlden 
har förändrats. Människorättskränkningarna har tagit nya 
former och människorättskriser likaså. Just den förändrade 
omvärlden och de förnyade behoven tar vi fasta på när vi tar ut 
riktning för organisationen och vår verksamhet fram till 2030. 

“Making Noise. Defending Lives.” Det är arbetsnamnet på 
det förslag till svensk verksamhetsstrategi för 2022-2030 som 
sektionsstyrelsen kommer att lägga fram till årsmötet i maj 
2022. Strategin är ett resultat av mångas arbete, engagemang 
och input. Den bygger på den globala strategin, som den 
internationella rörelsen fattade beslut om i september 2021 
på Global Assembly Meeting. Arbetet med att ta fram en 
svensk verksamhetsstrategi gick in i en intensiv fas under 
hösten genom dialog och konsultation med intresserade 
medlemmar och aktivister. Bland annat skickade vi ut en 
enkät, förde samtal på den digitala plattformen Basecamp 
och genomförde fokusgrupper, för att sätta prioriteringar och 
formulera det förslag som nu är framtaget.

Jag vill passa på att tacka alla som har engagerat sig. Tack 
till alla som svarade på enkäten, både enskilda medlemmar/
aktivister och grupper. Tack till alla som engagerade sig i den 
digitala plattformen Basecamp - och som också reagerade 
och agerade för ett inkluderande och jämlikt samtalsklimat. 
Och ett stort tack till alla deltagare i fokusgrupperna och 

speciellt till de ideella ledare som höll i merparten av de möten 
som genomfördes. Tillsammans bygger vi den ostoppbara 
människorättsrörelse som vi vill vara!

Under de kommande månaderna, så kommer vi att presentera 
förslaget mer ingående. Sektionsstyrelsen kommer att bjuda 
in till träffar för att presentera och diskutera förslaget och vill 
dessutom gärna medverka vid distriktens årsmöten. Planerar 
ni redan nu datum för distriktets årsmöte? Hör gärna av er till 
elisabeth.lundgren@amnesty.se. 

Ni kan redan nu ta del av förslaget på strategin på 
aktivistportalen: aktivism.amnesty.se/policy-riktlinjer/
verksamhetsstrategi-2022-2030/

Det slutgiltiga beslutet om verksamhetsstrategin fattas på 
årsmötet i maj. Därmed sätter vi punkt för en process som 
inleddes redan i januari 2019. Vi hoppas att detta sätt att 
arbeta, med bred delaktighet i medlemsorganisationen, i 
dialog med andra rättighetsorganisationer runt om i Sverige, 
med lyhördhet för förändrade behov i omvärlden och med 
hänsyn taget till samtidens människorättsutmaningar, rustar 
oss för att fortsätta vårt gemensamma arbete - internationellt 
och på hemmaplan. Och för att fatta beslut, i god demokratisk 
anda, som tar hänsyn till den gedigna process som vi nu har 
genomfört.

Jag ser fram emot vårens diskussioner tillsammans mer er.
Gott nytt människorättsår!

Hälsar, Anna

PS. Du har väl inte missat Amnestys filmklubb? Mer information 
hittar du här: https://www.amnesty.se/agerahub/amnestys-
filmklubb/. Själv har jag engagerat ett gäng grannar. Nästa 
helg väntar diskussioner om filmen “Clash”, som utspelar 
sig i Egypten något år efter arabiska våren och handlar om 
demonstranter från motsatta politiska och religiösa läger som 
stängs in i samma polisbuss. Men givet covid-restriktioner, så 
kommer samtalet att ske över en grillad korv i skogen. Inte 
fel, det heller.

ANNA JOHANSSON 
TF GENERALSEKRETERARE

ANNA.JOHANSSON@AMNESTY.SE

08 7290 274

mailto:elisabeth.lundgren%40amnesty.se?subject=
http://aktivism.amnesty.se/policy-riktlinjer/verksamhetsstrategi-2022-2030/
http://aktivism.amnesty.se/policy-riktlinjer/verksamhetsstrategi-2022-2030/
https://www.amnesty.se/agerahub/amnestys-filmklubb/
https://www.amnesty.se/agerahub/amnestys-filmklubb/
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Det börjar närma sig årsmöte! Detta år kommer vi ha ett 
särskilt fokus på Amnestys framtid, då vi ska ta beslut om 
Amnesty Sveriges riktning de kommande åren.

Även detta år sker årsmötet digitalt för att säkerställa allas 
säkerhet och tillgänglighet. Den 31 januari går kallelsen ut till 
alla medlemmar och anmälan för sektionens årsmöte 2022 
öppnar! Årsmötet kommer att hållas digitalt den 9-15 maj och 
bland annat besluta om verksamhetsstrategin 2022-2030. 
Processen bakom framtagandet av verksamhetsstrategin 
samt varför det är särskilt viktigt att delta på årsmötet i år kan 
ni läsa mer om i Generalsekreterarens hörna i detta nummer.

I marsnumret av Insats kommer ni kunna läsa mer om 
årsmötet och programmet. Håll också utkik efter kallelsen 
som kommer till samtliga medlemmar måndag 31 januari!

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

VIKTIGA DATUM ATT HA KOLL PÅ INFÖR ÅRSMÖTET
29 januari: Nominerings- och förslagsstopp till 
valberedningen (valberedningen@amnesty.se)

31 januari: Kallelsen går ut och en kan anmäla sig till 
årsmötet

4 februari: Sista datum att skicka in motioner till 
Beredningskommittén (bk@amnesty.se)

13 februari: Motionsstopp (skicka gärna in motionerna innan 
till beredningskommittén, se ovan)

27 mars: Sista anmälningsdag till årsmötet om du har behov 
av tolk eller andra hjälpmedel. 

2 maj: Sista anmälningsdag till årsmötet

28 april och 3 maj: Utbildningstillfällen i mötes- och 
beslutsverktygen.

9 maj: Årsmötet öppnas kl. 17.00

15 maj: Årsmötet avslutas kl.17.00

CHRISTOFFER WISBERG 
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET

CHRISTOFFER.WISBERG@AMNESTY.SE

©Amnesty International/Lauren Murphy

ÅRSMÖTET 2022 - SAVE THE DATE!
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VILL DU VARA MED OCH 
PÅVERKA MORGONDAGENS 
AMNESTY?
Amnesty International Sverige söker nya medlemmar till den 
nationella valberedningen för verksamhetsår 2022/2023.

UPPDRAG
Valberedningen fyller en avgörande roll i Amnestys arbete, 
lokalt såväl som nationellt. Valberedningen är länken mellan 
organisationens alla medlemmar och våra förtroendevalda
och är det organ som på många sätt lägger grunderna för 
organisationens framtida verksamhet. Valberedningen 
arbetar för föreningens utveckling och förnyelse genom 
att förbereda val av förtroendevalda till organisationens 
årsmöte. Valberedningen granskar och föreslår lämpliga 
kandidater till sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, 
granskningskommittén och beredningskommittén.

Både internationellt och i Sverige uppmärksammar Amnesty 
i allt högre utsträckning frågor som rör diskriminerande 
samhällsstrukturer och rasism. Detta inkluderar bland annat 
ett arbete med jämlikhet inom Amnesty Sveriges organisation. 
Enligt de riktlinjer för valberedningens arbete som antagits 
av Amnesty Sveriges årsmöte bedömer valberedningen varje 
år hur de förtroendevalda sköter sina uppdrag och fastställer 
kriterier för urval av de kandidater som ska tillsättas.

Den nationella valberedningen består idag av 6 personer och 
utses, liksom övriga förtroendevalda, på årsmötet.

VEM VI SÖKER
Vi söker dig med ett engagemang för jämlikhet och ett driv 
för positiv utveckling både internt i organisationen och i allas 
vårt externa arbete ut mot samhället. För detta uppdrag bör 
du ha viljan och möjligheten att söka kontakt med människor, 
fatta beslut och fullfölja de uppgifter du tar på dig. Om du 
har tidigare erfarenhet av rekrytering eller förtroendeuppdrag, 
som t.ex. en plats i en styrelse eller annan valberedning, är 
det en positiv merit men inte ett krav.

SÅ ANSÖKER DU
Alla är välkomna att anmäla sitt intresse och samtliga 
nomineringar kommer att följas upp på lika villkor. Känner du 
igen dig själv, eller någon i din omgivning, i denna beskrivning 
av personen vi söker? Tveka inte att skicka in en nominering 
och anmäl intresse via mail till: vv@amnesty.se 

Har du frågor eller funderingar kan du även höra av dig till 
valberedningens valberedning på samma mail som ovan; 
vv@amnesty.se 
Sista dagen att skicka in en nominering är den 6 februari 
2022.

/VALBEREDNINGENS VALBEREDNING: 
Catharina Holmgren, Isabella Sahlbom, Maria Lindgren

mailto:vv%40amnesty.se?subject=
mailto:vv%40amnesty.se?subject=
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Hösten 2021 påbörjade vi en större översikt av de bidrag 
amnestygrupper kan söka för att finansiera sin verksamhet: 
verksamhetsbidrag och aktivitetsbidrag. Till att börja med 
har vi utvärderat verksamhetsbidraget, bland annat genom 
en enkätundersökning för grupper som fått beviljat bidrag 
under de senaste åren. 

Utifrån denna utvärdering har vi tagit fram nya riktlinjer som 
gäller från och med 1 januari 2022. 

Grunderna för bidragen är fortfarande desamma: 
verksamhetsbidraget är ett årligt bidrag som syftar till 
att finansiera gruppers löpande verksamhet, medan 
aktivitetsbidraget ska gå till utåtriktade aktioner inom våra 
prioriterade områden. Medan aktivitetsbidraget kan sökas 
av alla grupper är det bara sektionsgrupper som kan ansöka 
om verksamhetsbidrag, detta då sektionsgrupper saknar 
möjlighet att bedriva insamling till egen verksamhet.  

I praktiken handlar det inte om några stora förändringar. Vi 
har framförallt förtydligat, och gjort några tillägg, i riktlinjerna 
för ansökan och redovisning av verksamhetsbidraget. All 
information om de nya riktlinjerna och hur du ansöker 
om bidraget finns på https://aktivism.amnesty.se/
verksamhetsbidrag/.
Frågor eller funderingar? Hör av dig till mig! 

Observera att dessa riktlinjer endast gäller 
verksamhetsbidraget. Under året kommer vi 
även se över rutinerna för aktivitetsbidraget. 
Uppdaterade sådana kommer presenteras senare. 
Tills vidare gäller de riktlinjer som står på aktivism.
amnesty.se/aktivitetsbidrag

Vi är redan inne i starten av 2022, men för att helt kunna 
stänga förra årets kapitel behöver alla grupper och distrikt 
sammanfatta sin verksamhet och lämna in den rapportering 
som efterfrågats. På så vis kan vi få en enhetlig bild av 2021 
och redovisa för allt människorättsarbete som bedrivits inom 
rörelsen. Sista dag att skicka er rapportering är 14 februari 
och ni skickar in till er lokala verksamhetsutvecklare. 
Ungdomsgrupper kommer få instruktioner om rapportering 
vid ett senare tillfälle.

Instruktioner för verksamhetsrapporteringen gick ut till 
gruppsekreterare i december. Har du och din grupp inte nåtts 
av informationen? Kontakta din verksamhetsutvecklare!

NYA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETSBIDRAGET!

GLÖM INTE VERKSAMHETSRAPPORTERA

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE

KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE 

070-197 44 77

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

0709 87 04 65

https://aktivism.amnesty.se/verksamhetsbidrag/
https://aktivism.amnesty.se/verksamhetsbidrag/
https://aktivism.amnesty.se/aktivitetsbidrag/
https://aktivism.amnesty.se/aktivitetsbidrag/
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ANMÄL DIG TILL VÅR DIGITALA 
GRUNDUTBILDNING - AMNESTY A

NYTT FORMULÄR FÖR ATT 
BESTÄLLA AKTIVISTMATERIAL!

Äntligen har vi bokat in ett nytt tillfälle för vår grundutbildning! 
Amnesty A är den första delen i vår utbildningsserie Amnesty 
ABC där vi ger en kort introduktion till Amnesty som 
organisation, mänskliga rättigheter och hur en kan engagera 
sig hos oss. Utbildningen riktar sig främst till de personer som 
redan är på väg in i verksamheten och de som är nyfikna på 
Amnesty och vad aktivism innebär för oss. 

Har er grupp nya medlemmar som ännu inte gått 
utbildningen? Eller känner du någon som du tror skulle vara 
intresserad av att bli aktivist? Glöm inte tipsa dem om att 
anmäla sig! 

Datum: den 9 februari 
Tid: 18.00 - ca. 20.00
Plats: Digitalt via Zoom
Språk: Svenska 

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

Nu har vi ett formulär för alla beställningar av aktivistmaterial! 
Detta innebär att istället för att skicka iväg ett mejl till 
distributionen på Amnesty, fyller ni i ett och samma formulär 
när ni vill beställla t.ex. t-shirts, banderoller, talkort och 
annat amnestymaterial som gör att er grupp syns lite extra. 
Beställning av särskilt kampanjmaterial görs fortsatt separat.

Formuläret hittar ni här: aktivism.amnesty.se/forms/bestall-
material/ och utbudet av material ligger som vanligt på 
aktivistportalen aktivistportalen. 

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE

KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE 

070-197 44 77

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

0709 87 04 65

https://forms.office.com/r/BtWnJDGPdQ
http://aktivism.amnesty.se/abc
https://aktivism.amnesty.se/forms/bestall-material/
https://aktivism.amnesty.se/forms/bestall-material/
https://aktivism.amnesty.se/skapa-bestall-material/bestall-material/
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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
REDAKTÖR FÖR INSATS: Julia Karlsson, julia.karlsson@amnesty.se

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

ANSLAGSTAVLA

BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 1!
Amnesty Press nummer 1 utkommer 25 februari. 

Kanske lämplig att ha med sig på eventuella aktiviteter 

under mars om coronaläget börjar lätta (nummer 

2/2022 kommer runt midsommar). Ta chansen 

att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet! 

Beställningar av extra exemplar av AP måste jag ha 

absolut senast onsdag 9 februari kl 12. Märk mejlet 

”AP-extra tidningar”. Alla grupper är välkomna att 

beställa tidningar utan kostnad. Glöm inte att skriva 

postadressen och skriv gärna ett mobilnummer då 

försändelserna troligen aviseras som paket och då 

skickar posten ett sms när det finns att hämta.

OBS! Försändelsen skickas direkt från tryckeriet V-tab, 

som alltså står som avsändare.

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS

AP@AMNESTY.SE

I december anordnade studentgruppen i Växjö en 

skrivarstuga för tre fall från årets Skriv för Frihet: 

Bernardo, Imoleayo och Rung.

Amnestyaktivister samlade också in namnunderskrifter 

för Bernardo under manifestationen Sätt ljuset på 

miljöförsvarare på Sergels torg 10 december.


