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Viktiga tips inför läsningen och förberedelser.

4-5 VALÅRET 2022
Lär er mer om Amnestys valfrågor.

14 AMNESTY A & B
Nu med ett nytt upplägg och målgrupp!

12 ÅRSMÖTE
Upplägg, talare och datum för årsmötet 2022.

Årsmötestema! I detta nummer fördjupar vi oss i förslaget till verksamhetsstrategi och får 
detaljer om det kommande årsmötet för 2022. Det är dags att blicka mot framtidens Amnesty!
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8 MARS
 Internationella kvinnodagen

9 MARS
Amnesty A

17 MARS
Första samtalstillfället om våra valfrågor: 

- Rättvisa och vård för överlevare 
av sexuellt våld

- Samers rättigheter och klimaträttvisa

22 MARS
Andra samtalstillfället om våra valfrågor:

- Social rättvisa och social trygghet
- Rätt till bostad

24 MARS
Playoff-match VM / Kampanjtopp VM i Qatar

28 MARS
Utbildning om mediahantering

13 APRIL
Amnesty A

18 APRIL
Sista dag att nominera till aktivistpriser

20 APRIL
Informationsmöte om förslaget till 
verksamhetsstrategi 2022-2030

20 APRIL
Valplattformen drar igång

9-15 MAJ
Sektionens årsmöte

17 MAJ
Amnesty A

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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SKYDDA CIVILA I UKRAINA!
Den väpnade konflikten mellan Ryssland och Ukraina 
eskalerade tidigt på torsdagsmorgonen den 24 februari då 
den ryska armén utsatte ukrainsk militär och flygbaser för 
kraftig beskjutning, artillerield och missilangrepp.

- Våra största farhågor har besannats. Efter flera veckors 
upptrappning har en rysk invasion nu inletts som med största 
sannolikhet kommer att leda till fruktansvärda konsekvenser 
för människors liv och mänskliga rättigheter, säger Amnesty 
Internationals generalsekreterare Agnès Callamard.

Amnesty kräver respekt för mänskliga rättigheter och den 
internationella humanitära rätten och folkrätten. Vi kommer 
noggrant att fortsätta bevaka utvecklingen och rapportera om 
samtliga parters brott mot internationell rätt. Civila liv, bostäder 
och infrastruktur måste skyddas, urskillningslösa attacker och 
användning av förbjudna vapen, som klustervapen, får inte 
ske. Vi upprepar också vår uppmaning om att ge tillstånd till 
och underlätta tillträde för humanitära organisationer för att 
att de ska kunna ge hjälp till civila som drabbats av striderna.

För att hålla er uppdaterade i Amnestys uttalanden och 
information, se till att följa Amnesty på sociala medier och gå 
in och läs på amnesty.se.

Om ni har frågor om situationen och vad Amnesty säger 
kring konflikten går det bra att kontakta madelaine.seidlitz@
amnesty.se som är talesperson i denna fråga.

AGERA FÖR SKYDDET AV CIVILA I UKRAINA!
Vill ni agera? Anmäl er då via formuläret på aktivistporta-
len för att nås av uppdateringar och kommande kampanj-
material: aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/ukraina/ 

På amnesty.se ligger nu en digital aktion ute med 
uppmaningen att skicka ett e-postmeddelande till Ryska 
federationens försvarsdepartement, med kravet att 
Ryssland upphör med det urskillningslösa våldet, skyddar 
civila och respekterar internationell rätt. 

Håll er uppdaterade kring vad som händer lokalt och delta 
på manifestationer på er ort, sprid aktionen på hemsidan, 
anmäl ert intresse i formuläret och uppmärksamma 
situationen! 
 
För frågor och stöd om hur ni kan agera, kontakta er 
lokala verksamhetsutvecklare.

mailto:madelaine.seidlitz%40amnesty.se%20?subject=
mailto:madelaine.seidlitz%40amnesty.se%20?subject=
https://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/ukraina/
https://www.amnesty.se/agerahub/skydda-civila-i-ukraina/
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SAMTAL OM SEXUELLT VÅLD, 
SAMERS RÄTTIGHETER OCH 
KLIMATRÄTTVISA
Vid det första samtalet diskuteras rättvisa och vård för 
överlevare av sexuellt våld samt samers rättigheter och 
klimaträttvisa tillsammans med våra sakkunniga Katarina 
Bergehed och Johanna Westeson. Kort introduktion till 
frågorna hittar ni nedan.

När: Torsdag, 17/3. 18:00 - 20:00.
Vad: Digitalt samtal
Hur: Anmälan hittar ni här: aktivism.amnesty.se/forms/
samtal-om-valplattformen-samtal-1/ 

RÄTTVISA OCH VÅRD FÖR ÖVERLEVARE AV SEXUELLT VÅLD
Varje år utsätts tiotusentals personer för våldtäkt i Sverige. 
Våldtäktsöverlevare har idag svårt att få upprättelse och 
endast en liten andel får se sina fall prövade i domstol. Brister 

inom vården gör att många inte får den vård de har rätt till 
och är i behov av, vilket kan leda till allvarliga trauman och 
psykologiska skador. Vi vill därför att polisen ska fortsätta 
prioritera dessa brott och se till att våldtäktsutredningar håller 
hög kvalitet samt att vården förbättras så att alla som utsatts 
för sexuellt våld får tillgång till den vård de har rätt till.

SAMERS RÄTTIGHETER OCH KLIMATRÄTTVISA
Samers urfolksrättsliga rättigheter kränks både som en följd 
av den globala uppvärmningen och som resultat av åtgärder 
i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Klimatförändringar 
både försämrar och gör samernas livsvillkor mer oförutsägbara 
samtidigt som vindkraft och gruvor byggs ut på samiska 
marker. Urfolksrättens principer och bindande verkan 
respekteras inte alltid i Sverige och många samer vittnar om 
att de kränkningar av markrättigheter som sker nu väcker 
plågsamma minnen till liv om tidigare, liknande övergrepp. 
För att rättvisa och försoning ska uppnås måste de historiska 
kränkningarna genomlysas och gottgörelse erbjudas. Ingen 
grön omställning blir hållbar och rättvis utan respekt för 
rättigheter hos diskriminerade grupper. 

KOM PÅ SAMTAL OM 
VÅRA VALFRÅGOR!

I höst är det dags för val och vi ska självklart vara med 
och kämpa för mänskliga rättigheter!  Vi vill se till att 
mänskliga rättigheter fortsätter vara en del av det politiska 
samtalet. Amnesty behöver synas i debatten och tydligt 
visa att rättigheter inte är förhandlingsbara i politiken - 
mänskliga rättigheter är universella. 

Nu bjuder vi in till två digitala samtal där vi diskuterar och 
samtalar kring Amnestys arbete med: 

• Rättvisa och vård för överlevare av sexuellt våld
• Samers rättigheter och klimaträttvisa
• Social rättvisa och social trygghet
• Rätt till bostad

VALÅR 2022 
Kontaktperson på sekretariatet: 
Marianne Gyllenpistol

http://aktivism.amnesty.se/forms/samtal-om-valplattformen-samtal-1/
http://aktivism.amnesty.se/forms/samtal-om-valplattformen-samtal-1/
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LÄR DIG MER OM MEDIAHANTERING!
En stor del av kampanjen handlar om att informera och 
skapa opinion kring valplattformens frågor. Ett effektivt 
tillvägagångssätt är att synas och höras i media, såväl 
i traditionell media som i sociala medier. Vill ni lära 
er mer om hur ni skriver debattartiklar och insändare 
som engagerar eller hur ni får större spridning av era 
inlägg i sociala medier? Den 28:e mars kommer vi 
att anordna ett utbildningstillfälle tillsammans med 
vår kommunikationsansvarige Joanna Backman och 
journalisten Nina Hjelmgren, där ni får möjlighet att lära 
er mer om hur en på ett effektivt och engagerande vis 
kommunicerar sina budskap. Intresserade av att delta? 
Anmäl ert intresse redan nu!

När? 28 mars kl 18:00-19:30
Vad? Digitalt samtal
Hur? Anmälan hittar ni https://aktivism.amnesty.se/
forms/intresseanmalan-medieutbildning/

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

MOLLY ADOLFSSON
PRAKTIKANT INOM VERKSAMHETSUTVECKLING MALMÖ

MOLLY.ADOLFSSON@AMNESTY.SE

SAMTAL OM SOCIAL 
RÄTTVISA, TRYGGHET OCH 
RÄTT TILL BOSTAD
Vid det andra samtalstillfället diskuteras social rättvisa 
och social trygghet samt rätt till bostad tillsammans med 
Nicolas Lunabba, från organisationen Hela Malmö, och Tove 
Samzelius, forskare vid Malmö universitet. Kort introduktion 
till frågorna kan läsas nedan.

När: Måndag, 22/3. 18:30 - 20:30.
Vad: Digitalt samtal
Hur: Anmälan hittar ni här: aktivism.amnesty.se/forms/
samtal-om-valplattformen-samtal-2/

SOCIAL RÄTTVISA OCH SOCIAL TRYGGHET
Debatten om utanförskap, segregation och social orättvisa 
domineras nu helt av en retorik som förespråkar “hårdare 
tag” och “ordning”. Både debatten och de politiska förslagen 
har tydliga övertoner av rasism och negativ stereotypisering. 
Det saknas ett rättighetsperspektiv och en förståelse för 
grundorsakerna till sociala problem, som utanförskap, 
diskriminering och fattigdom. Att enögt diskutera brottslighet 
utan att se den socioekonomiska kontexten är att undvika de 
större frågorna!

RÄTT TILL BOSTAD
Stor bostadskris råder i Sverige. Bostaden har i allt högre grad 
blivit en vara på en marknad snarare än en rättighet, trots 
att rätten till bostad är inskriven i de människorättsdokument 
Sverige åtagit sig att följa. Människor utan kapital och kontakter 
lever idag under ovärdiga bostadsförhållanden och osäkra 
hyresvillkor. Bostad måste börja betraktas som en rättighet, 
vilket bland annat innebär att goda bostäder måste finnas 
tillgängliga till en rimlig hyra och att skyddet för bostaden 
måste stärkas, i synnerhet för mindre kapitalstarka grupper. 

Frågor eller funderingar om valplattformen, samtalen eller 
frågorna? Kontakta marianne.gyllenpistol@amnesty.se
 

MARS

Förberedelse och 
utbildningstillfällen 
inför valplattformen

Valplattformen 
drar igång!

Kampanjperiod Valdagen

20 APRIL 11 SEP

https://aktivism.amnesty.se/forms/intresseanmalan-medieutbildning/ 
https://aktivism.amnesty.se/forms/intresseanmalan-medieutbildning/ 
http://aktivism.amnesty.se/forms/samtal-om-valplattformen-samtal-2/
http://aktivism.amnesty.se/forms/samtal-om-valplattformen-samtal-2/
mailto:marianne.gyllenpistol%40amnesty.se?subject=
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Äntligen börjar vi närma oss ett nytt fönster där vi har möjlighet 
att synliggöra de kränkningar som migrantarbetare utsätts för 
i Qatar, bland annat i samband med förberedelserna inför 
VM. Den 24:e mars ska svenska landslaget spela kvalmatch 
mot Tjeckien på hemmaplan, en match som kommer 
föregås av en massa fotbollsdiskussioner i såväl fikarum 
som tidningsredaktioner. Och däri ligger vår möjlighet - nyttja 
intresset till att också lyfta situationen i Qatar. Se till att hänga 
med!

VAD SKA VI GÖRA: Sprida information och opinionsbilda 
om situationen i Qatar samt FIFAs ansvar för att förbättra 
situationen för migrantarbetare i landet.

VILKA VILL VI NÅ: Den fotbollsintresserade allmänheten.

HUR GÖR VI DETTA: 
• Sprida matchprogrammet i samband med lokala fotbolls-

matcher i anslutning till 24:e mars.
• Lokala insändare (färdig mall kommer finnas att utgå 

ifrån) i anslutning till 24:e mars. 

Fundera över hur ni kan väcka uppmärksamhet i samband 
med spridningen av matchprogrammet. Kan ni addera ett 
“stunt” (t.ex. arrangera en fotbollsmatch) som gör att folk 
stannar och tittar på vad som pågår? Kan ni bygga något som 
fångar folks uppmärksamhet (t.ex. ett rött kort)?

KAMPANJA I SAMBAND 
MED PLAYOFF-MATCHEN 24:E MARS!

På bild: Chadi Toprak från 

studentgruppen i Stockholm under 

en aktion utanför Friends arena i 

samband med höstens kvalmatcher.

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE

070 914 46 81

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE

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

EXTRAMATERIAL KOPPLAT TILL SITUATIONEN I UKRAINA
Inom denna kampanj riktar vi oss gentemot FIFA och de har 
uppmärksammats en hel del sedan Rysslands invasion av 
Ukraina (då Ryssland är ett av de lagen som skulle spela 
playoff men nu har blivit avstängda). För de som vill erbjuds 
också material att ta med ut vid aktionen i form av en petition 
riktad till Rysslands försvarsminister.

Samtliga grupper som beställer material kommer dessutom 
få en Q&A rörande Ryssland och kriget i Ukraina då det med 
största sannolikhet kommer att komma frågor från personer 
om Amnestys syn på utvecklingen. 

ANMÄLAN
Ni hittar anmälan samt materialbeställningsformulär på 
aktivism.amnesty.se/qatar. Anmälan måste ske senast 17:e 
mars!

Frågor, tankar eller idéer som ni villa bolla? Tveka inte att 
kontakta mig. Nu kör vi!

http://aktivism.amnesty.se/qatar
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GLÖM INTE ANMÄLA ER TILL 8 MARS!
När detta nummer kommer ut är det inte ens en vecka kvar till 
en av årets största kampanjdagar, internationella kvinnodagen. 
Som utgick i förra numret kommer vi i år med samlad kraft 
vara med och försvara aborträtten i USA, i en global aktion 
som genomförs runt om i världen inom amnestyrörelsen.

UPPDATERING
Amnesty USA som leder denna globala aktion har förlängt 
aktionsperioden till 31 mars. Detta innebär att vi kan samla 
in namnunderskrifter även när vi är ute och kampanjar under 
själva 8 mars! Alla underskrifter behöver vara sekretariatet 
tillhanda senast den 31 mars, så glöm inte posta dem några 
dagar i förväg så de hinner nå fram.

ANMÄL ER TILL KAMPANJEN!
För att vi ska veta vilka grupper som agerar i kampanjen, se 
till att anmäla er grupp till kampanjen via aktivistportalen: 
aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-8-mars-2022-
abortratten-i-usa/. Då kan vi nå er med viktig information och 
utvärdering i efterhand. Materialet hittar ni på aktivistportalen, 
med bland annat lathund, affischer och petitionslista. Där 
finns också formuläret för er som vill beställa tryckta affischer. 

Planerar ni att agera - se till att anmäla er helt enkelt! Nu kör 
vi, för rätten att bestämma över sin egen kropp.

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

0709 87 04 65

RAPPORTSLÄPPET OM ISRAEL OCH PALESTINA: VAD HÄNDER NU?

Den första februari släppte Amnesty rapporten Israel’s 
Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination 
and Crime against Humanity. I samband med detta startades 
en digital aktion på amnesty.se som under en månad 
resulterat i nästan 9 000 namnunderskrifter. 

VILL NI LÄRA ER MER? 
För grupper och aktivister som vill fördjupa era kunskaper 
kommer här två tips:

• Digital kurs (90 min) som Amnestys internationella 
sekretariat tagit fram med fördjupning i vad apartheid 
innebär, hur förtrycket Israel utövar mot palestinier 
innebär apartheid, samt hur vi kan agera. Kursen hålls på 

engelska, skapa först ett inlogg för att kunna genomföra 
den. Ni hittar kursen här: academy.amnesty.org/learn/
course/external/view/elearning/239/apartheid-course 

• Informativ text på amnesty.se med frågor och svar: 
amnesty.se/aktuellt/israels-apartheid-mot-palestinier/ 

I år kommer deltagarna vid Nordic Youth Conference, som är en 
ungdomsträff för aktivister i de nordiska sektionerna, fördjupa 
sig i rapporten. Anmälan kommer ut på aktivistportalen längre 
fram i vår. 

Håll också utkik efter uppdateringar om situationen via 
Amnestys sociala medier och om möjligheter att agera via 
Insats.

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

0709 87 04 65

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

http://aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-8-mars-2022-abortratten-i-usa/
http://aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-8-mars-2022-abortratten-i-usa/
http://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/239/apartheid-course
http://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/239/apartheid-course
https://www.amnesty.se/aktuellt/israels-apartheid-mot-palestinier/
https://aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/ungdomstraffar/
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STYRELSEN INFORMERAR
AMNESTY OCH FRAMTIDEN
Året är 2030 och de globala målen har uppnåtts. Världen har 
äntligen tagit ansvar för klimatkrisen; vi ser allt fler demokratier 
i världen och de flesta väpnade konflikter är snart ett minne 
blott. Vem hade trott att detta var möjligt?

SÅ HÄR GJORDE VI FÖR ATT LYCKAS:
• Samhällskraft. Efter tuffa år med rasism och andra former 

av diskriminering, skapade vi en trygg, inkluderande, 
jämlik och antirasistisk organisation. Detta gav oss 
legitimitet och det gjorde oss starkare än någonsin. Därför 
kan vi idag med stolthet säga att vi tillsammans har byggt 
en organisation som är en samhällskraft som bygger på 
aktivism – och people power! Vi blev ostoppbara.

• Samarbete. Vi såg vikten av att samarbeta med andra 
organisationer; vi skapade allianser inom våra sakfrågor. 
Vi blev starkare tillsammans!

• Strategi. Vår verksamhetsstrategi 2022-2030 hjälpte oss 
att prioritera, vilket gjorde att vi kunde lägga ännu mer 
kraft bakom våra frågor. Strategin hjälpte oss också att 
jobba närmare den internationella rörelsen.

• Sverige. Våra prioriteringar visade att Amnesty har en viktig 
roll att spela i den svenska kontexten. Aldrig tidigare har 
vi varit så starka som idag.

Med en 60-årig resa i bagaget är vi idag en av världens största 
människorättsorganisationer. Vi tar ställning för antirasism, 
vi är med och bygger “people power”, vi förstärker andras 
röster och vi tar oss an nya människorättsfrågor kopplade till 
de utmaningar som världen står inför här och nu. Tillsammans 
har vi tagit oss igenom de kriser som uppstått, och tillsammans 
kommer vi också att ta oss igenom de kriser vi befinner oss 
i nu.

Amnesty har alltid varit en organisation i rörelse. Amnesty har 
kvar samma själ och hjärta som när vi startade 1961 men som 
organisation har vi genomgått stora förändringar. Amnestys 
utveckling har skett i takt med tiden. Det är vi stolta över.

En värld fri från fattigdom och orättvisa är möjlig. Det är inte 
en dröm - det är ett krav. Vi har resurserna; vi har kunskapen. 
För att lyckas måste vi jobba tillsammans - som medlemmar 
i Amnesty, som medborgare och väljare i ett land med 
demokratiska val - som en samhällskraft. Välkommen till 
framtiden!

/SEKTIONSSTYRELSEN

Ännu en gång har vi slutit oss samman i kampanjen Skriv 
För Frihet! Nu är samtliga brev, vykort och underskrifter från 
kampanjen 2021 sammanställda och här nedan kan ni ta del 
av när två av personerna som vi kampanjade för tog emot sina 
solidaritetsbrev!

I november och december 
har vi varit många 
som agerat för de fem 
personerna i kampanjen 
Skriv För Frihet. Genom 
aktioner både online och 
offline samlade vi in totalt 
66 963 underskrifter, vilket 
är hela 18 153 underskrifter 
fler än föregående år. I 
år kampanjade vi för fem 
personer som på något 
sätt straffats eller anklagats 
för att ha utövat sin rätt att 

fredligt protestera. Janna Jihad i Israel/OPT, Mikita Zalatrou 
i Belarus, Bernardo Caal Xol i Guatemala, Imoleayo Adeyeun 
Michael i Nigeria och Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul 
i Thailand har alla utövat sin yttrandefrihet och sin rätt 
att fredligt protestera. Läs mer om de fem personerna vi 
kampanjade med på aktivistportalen. Totalt var det 53 grupper 
och 40 samarbetsskolor som deltog i kampanjen. Många 
skrev solidaritetsbrev till de personer vi kampanjade för och 
totalt skickades det 1 693 brev där vi visade vårt stöd och slöt 
samman för rätten att fredligt protestera. 

Återigen har vi tillsammans stått upp mot människorätts-
kränkningar och krävt rättvisa för de personer vars mänskliga 
rättigheter kränkts! 

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 

070-914 41 52

UPPDATERING OM FALLEN I SKRIV FÖR FRIHET

Panusaya “Rung” 

Sithijirawattanakul som 

tar emot sina brev.

Här tar Imoleayo Adeyeun 

Michael också emot och 

läser sina brev.

https://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/sff/
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MAKING NOISE 
DEFENDING LIVES! 

AMNESTY SVERIGES VERKSAMHETSSTRATEGI 2022-2030
Nu är det snart dags att klubba Amnesty Sveriges 
verksamhetsstrategi 2022-2030 med arbetsnamnet Making 
Noise. Defending Lives. Ni har sett ett första förslag på 
strategi och inför årsmötet kommer det att skickas ut en något 
uppdaterad version, både på engelska och svenska. Den 
globala konsultationen inleddes våren 2019 och beslut om en 
internationell strategi fattades i september 2021. Den svenska 
processen med att ta fram verksamhetsstrategi inleddes 
våren 2021. Då bad vi om input från partners och företrädare 
för olika rättighetsbärare, organisationer som arbetar inom 
olika rättighetsområden och organisationer med olika 
former av specialistkompetens inom mänskliga rättigheter. 
Under hösten 2021 skedde vid flera tillfällen konsultation 
kring människorättsprioriteringarna med medlemmar och 
organiserade aktivister. Därför är förslaget på strategi som går 
till årsmötet ett resultat av mångas arbete, engagemang och 
input! Här kommer en guide i hur ni i gruppen kan läsa och 
använda er av strategin fram tills årsmötet 2022.

STRATEGIN BESTÅR AV TRE VERKSAMHETSOMRÅDEN: 

1. Agera för människors rättigheter. Det här området 
handlar om människorättsfrågorna som under perioden 
föreslås bli: 1) Yttrandefrihet och det offentliga rummet, 
2) Kvinnors rättigheter, 3) Flyktingars och migranters 
rättigheter, 4) Rätten till hälsa och bostad och 5) 
Klimaträttvisa. 

2. Bygga en ostoppbar rörelse. Det här handlar om oss 
som organisation och vår roll i Sverige idag. Här föreslås 
fokus vara: 1) Maktdelning och en jämlik, antirasistisk 
organisation, 2) Ledarskap, 3) Lokal organisering och 4) 
Förstärka andras röster.

3. Inspirera till engagemang och lojalitet. Här är det 
fundraising som är fokus. 

 
Det här är en kort sammanfattning. Läs gärna hela strategin! 
 
Vad är då nytt? Det korta svaret är “egentligen inte mycket”. 
Strategin bekräftar den förändring vi som organisation redan 
är inne i och har varit i sedan några år tillbaka. Samtidigt har 
förstås otroligt mycket förändrats om vi ser tillbaka i ett längre 

perspektiv. Amnesty har kvar samma själ och hjärta som när 
vi startade 1961 men som organisation har vi genomgått stora 
förändringar, precis som omvärlden har förändrats mycket. Vi 
har utmanat omvärlden, men den har också utmanat oss. Vi 
har varit med och flyttat normer, men andra har bidragit till att 
vi har behövt utmana de värderingar och normer som präglar 
oss. Eftersom vi vill fortsätta vara en progressiv organisation, 
utmana omvärlden och bidra till reell förändring vad gäller 
mänskliga rättigheter har vi behövt utvecklas och förändras. 

I denna strategi ser vi några frågor som är relativt nya, men 
som vi dock har jobbat med i några år. De handlar framförallt 
om klimaträttvisa och den teknologiska utvecklingen och 
utmaningarna vad rör mänskliga rättigheter. Vad gäller oss 
som organisation bekräftar strategin nya arbetssätt och 
metoder såsom att vi arbetar mot kränkningar i hela världen, 
inklusive i Sverige. Den bekräftar den förändring vi jobbat 
med för att bli en jämlik organisation men lyfter också vikten 
av att vara en tydlig antirasistisk organisation. 

Vår historia och var vi står idag är viktigt att ha med sig när vi 
fattar beslut på årsmötet! 

ÅRSMÖTET 2022
Kontaktperson på sekretariatet: 
Christoffer Wisberg
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Nyfiken på Amnesty Sveriges kommande strategiska 
period? Nu bjuder vi in till informationsmöte om förslaget 
på verksamhetsstrategi för perioden 2022-2030. Den 
20 april kan ni träffa Clara Gustafsson och Mehjar 
Azzouz från sektionsstyrelsen, samt Anna Johansson, tf 
generalsekreterare. De kommer att berätta om förslaget till 
strategi och erbjuda en möjlighet att prata om innehållet 
och förbereda sig inför beslut på årsmötet. 

Ni anmäler er här: aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-
infomote-om-verksamhetsstrategin/  Välkomna! 

 FÖRBERED ER I GRUPPEN!
Strategin ska gälla fram till och med 2030 och styr alltså vårt 
arbete under många år framåt. Det är viktigt att alla läser, 
funderar och kommer på årsmötet. 
 
Gör gärna så här för att förbereda er: 
1. Läs strategin! 

2. Reflektera tillsammans i gruppen. Vad är bra? Vad är 
mindre bra? Vilka förändringar vill ni se? 

3. Se de stora dragen. På årsmötet vill vi ha samtal kring de 
stora dragen i strategin och inte detaljer. Ser ni språkliga 
fel? Maila dem till gustaf.hedman@amnesty.se 

4. Kom på informationsmötet och prata med styrelsen och 
andra om förslaget på strategi (se inbjudan nedan)!

 
Kom ihåg! Amnesty Sverige är en del av den globala 
amnestyrörelsen där varje sektion har en röst på det högsta 
beslutande organet Global Assembly. Varje sektion har att 
följa de demokratiskt fattade besluten. Förslaget till strategi för 
Amnesty Sverige bygger på den internationella strategin som 
Global Assembly fattade beslut om i höstas. Den internationella 
strategin sätter tydliga ramar för vad som är möjligt att ändra i 
förslaget på strategi. Läs den gärna här: aktivism.amnesty.se/
policy-riktlinjer/verksamhetsstrategi-2022-2030/ 
 
Ett sista medskick är också att respektera processen! Ha gärna 
med i era diskussioner den gedigna konsultationsprocess 
med medlemmar och organiserade aktivister som ledde fram 
till förslaget till strategi. 

KONTAKT FRAMÅT
För egen del har jag haft den stora äran att hittills få leda 
denna process. Det har varit enormt roligt och utmanande 
att försöka hålla ihop en sån komplex process och leda den 
framåt. Under tiden har jag haft kontakt med många av er 
vilket har varit extremt givande. Amnesty består ju av en 
mängd kloka, kunniga och engagerade aktivister. Jag har en 
lång relation med Amnesty och har under perioder på nära 
håll sett utvecklingen sedan jag på 90-talet började som 
aktivist. Jag har alltid varit stolt över att vara en del av denna 
globala rörelse och jag tycker att vi ska vara oerhört stolta över 
Amnesty, både över vad organisationen en gång var, och över 
var vi står idag. Det är mycket som är annorlunda, men vi blir 
bara bättre och bättre. 
 
Nu är det andra som tar över processen då jag avslutar min 
anställning på Amnesty. Om ni har frågor om årsmötet är det 
christoffer.wisberg@amnesty.se ni mailar till. Har ni frågor 
om innehåll eller process hör ni av er till gustaf.hedman@
amnesty.se och andra frågor om denna process kan ni maila 
till ida.wistbacka@amnesty.se. 

Tack för mig!

ELISABETH LUNDGREN
FÖRÄNDRINGSLEDARE

INFORMATIONSMÖTE OM FÖRSLAGET 
TILL VERKSAMHETSSTRATEGI 2022-2030

CHRISTOFFER WISBERG
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET

CHRISTOFFER.WISBERG@AMNESTY.SE

070 987 04 63

http://aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-infomote-om-verksamhetsstrategin/
http://aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-infomote-om-verksamhetsstrategin/
https://aktivism.amnesty.se/policy-riktlinjer/verksamhetsstrategi-2022-2030/
https://aktivism.amnesty.se/policy-riktlinjer/verksamhetsstrategi-2022-2030/
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SOM JAG SER DET...
I detta nummers Som jag ser det tar vi del av en intervju 
med Marcus Karlén som var med och ledde samtal i 
fokusgrupperna under konsultationsprocessen inför 
förslaget till verksamhetsstrategi.

Varför ville du ta uppdraget som samtalsledare?
Min nyfikenhet, kunskap och intresse att leda workshopen 
gjorde valet enkelt. Möjligheten att vara med och forma ett 
bindande styrdokument som gäller under våra kommande 
åtta år gjorde uppdraget som samtalsledare både attraktivt och 
hedersamt. Inför workshopen som samtalsledare gavs flertalet 
tillfällen att kunna fördjupa sina kunskaper om både mötes- 
och samtalsteknik samt inom det enskilda sakområdet. 

Vad anser du om vikten av medlemmars inflytande i liknande 
processer?
Om du inte själv intresserade dig för processen med 
verksamhetsstrategin så är det samtidigt fel att klaga över 
resultatet. Jag sitter hellre vid förhandlingsbordet än att bli 
styrd av andras beslut. För när vi tillsammans får vara med 
i viktiga processer så känner vi ägandeskap, legitimitet och 
respekt för slutprodukten. Morgondagens Amnesty formar vi 
tillsammans.

Hur var det att delta i konsultationsprocessen?
Sektionens beslut att låta enskilda aktivister vara samtalsledare 
och pådrivande i processen är ytterst välkommet och 
tillvägagångssättet speglar önskan att aktivister formar den 
verksamhetsstrategi som aktivisterna kommer att följa. 

Förutom själva slutprodukten i form av verksamhetsstrategin 
så är min uppfattning att deltagarna dessutom fick med sig 
givande diskussioner, nätverkande med likasinnade och ökad 
kunskap om olika sakfrågor inom mänskliga rättigheter. Och 
störst av allt kan vara känslan att ens perspektiv, värderingar 
och konkreta förslag återfinns i den slutgiltiga versionen som 
vi vet kommer att påverka hela sektionen under åtta år. När 

jag fick läsa förslaget till ny verksamhetsstrategi så var det 
med en stor glädje jag noterade alla perspektiv, värderingar 
och sakfrågor som jag direkt kunde härleda till våra inledande 
samtal.

Varför tycker du att fler ska anmäla sig till årsmötet?
9–15 maj sker sektionens årsmöte och på dagordningen 
finns exempelvis motionsbehandling, utse sektionsstyrelse 
och att fastställa verksamhetsstrategin för 2022-2030. 
Besluten kommer att påverka ditt Amnestyengagemang 
under många år framöver och därför är det ytterst önskvärt 
att just du anmäler dig till årsmötet. Använd din demokratiska 
rättighet och delta gärna aktivt. En del i verksamhetsstrategin 
är att värna mötes- och föreningsfriheten och årsmötet är ett 
typexempel på demokrati i praktiken. 

Årsmötet är vårt högst beslutade organ och alla våra 
hundratusen medlemmar är inbjudna. Tillsammans kan vi 
göra årets årsmöte till årets höjdpunkt. En högtidsdag värd att 
fira, värna och enas kring. Tillsammans skapar vi framtidens 
Amnesty och den resan inleder vi tillsammans 9-15 maj.

LJUS
American Song Contest genomförs under våren 
och syftar till att förena ett djupt splittrat land.

TAGGTRÅD

Mänskliga rättigheter riskerar att äventyras redan 
efter riksdagsvalet i september.

MARCUS KARLÉN
SAMTALSLEDARE, ORDFÖRANDE I STOCKHOLMS-

DISTRIKTET OCH AKTIV I JÄMLIKHETSRÅDET.
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Framtidens utmaningar är här och din röst behövs för att 
forma hur vi tar oss an dem! Årsmötet 2022 sker digitalt 
i en peppig tappning med studiosänd öppningskväll och 
framåtblickande panelsamtal. Årsmötet behandlar också 
spännande motioner och förslag inklusive Amnesty Sveriges 
kommande verksamhetsstrategi 2022-2030! 

Likt tidigare år fördelas årsmötets delar under flera kvällar med 
öppning måndagen den 9 maj, kortare kvällar för sådant som 
workshops och motionsberedning tisdag, onsdag, torsdag och 
till sist val och beslutsdag på söndagen den 15 maj. Fredag 
och lördag är mötesfria dagar.

Nytt för denna gång är dessutom att Zoom kompletteras med 
ett separat beslutssystem. Detta för att underlätta beredning 
och beslut i det digitala rummet. Det innebär att det är extra 
viktigt för alla som deltar på årsmötet att gå på ett av de två 
utbildningstillfällena för en chans att testa verktyget och 
undvika eventuellt tekniskt strul.

Årsmötet är kostnadsfritt och öppet för alla medlemmar! Har 
du inte säkrat din plats än? Anmäl dig på amnesty.se/årsmöte

INTERNATIONELL GÄST 
Chiara Liguori, expert klimat 
& mänskliga rättigheter, 
internationella sekretariatet.

Chiara Liguori är Amnestys 
främsta expert på skärnings-
punkten mellan klimatet och 
mänskliga rättigheter. Tillsam-
mans har mänskliga rättig-
heter, klimatförändringar och 
klimat-omställningen en kom-
plicerad men nära relation, och 
för att bidra till en hållbar och rättvis 
lösning på klimatkrisen måste vi förstå 
alla tre delar. För detta och för att hitta vår rö-
relses position i klimatkrisen är Chiaras expertis helt central! 
Vi behöver både förstå de områden där Amnesty har mycket 
att bidra med i klimatrörelsen, och de där vi har mycket att 
lära från andra.

Hör mer om detta under Chiaras öppningstal till årsmötet! Hon 
kommer dessutom sitta med i en spännande paneldiskussion 
under mötets invigningsdag. Mer om det framöver!

ÅRSMÖTET 2022
ÅRSMÖTET 2022
Kontaktperson på sekretariatet: 
Christoffer Wisberg

ÅRSMÖTETS DAGAR OCH TIDER: 
TORSDAG 28 APRIL & TISDAG 3 MAJ 18.00 - ca 19.00
Utbildning i mötesverktygen

MÅNDAG 9 MAJ, 17.00 - 21.00
Årsmötet öppnas

Amnestyåret 2021

Panelsamtal med gäster

Presentation och frågor om verksamhetsstrategin

TISDAG 10 MAJ 18.00 - 19.30
Workshop med Granskningskommittén

Presentation och utfrågning av kandidater till 

förtroendeuppdrag

ONSDAG 11 MAJ 18.00 - 21.00
Motionsberedning

TORSDAG 12 MAJ 18.00 - 21.00
Motionsberedning

SÖNDAG 15 MAJ 13.00 - 17.00
Årsmötesbeslut

Val till förtroendeuppdrag

Avslutning och utdelning av aktivismpriser

CHRISTOFFER WISBERG
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET

CHRISTOFFER.WISBERG@AMNESTY.SE

070 987 04 63

http://amnesty.se/årsmöte 
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DAGS ATT NOMINERA 
TILL AKTIVISTPRISERNA!
Inför årsmötet 2016 instiftade sektionen tre priser 
till aktivister och grupper för att lyfta särskilt starkt 
människorättsengagemang. Nu närmar sig årsmötet igen 
och vi ska uppmärksamma tre nya vinnare, för deras starka 
engagemang under 2021! Se till att skicka in din nominering!

De priser som delas ut är:

STORA KREATIVITETSPRISET
Delas ut till arrangörer av 2021 års mest kreativa aktivitet inom 
någon av sektionens prioriterade människorättsfrågor. Priset 
ska uppmärksamma kreativa idéer att sprida inom rörelsen, 
för att inspirera till nytänkande och stark aktivism. Det stora 
kreativitetspriset gick förra året till Latinamerikagruppen, som 
under 2020 agerade för aborträtten genom att arrangera en 
hel kampanjvecka med olika inslag.

STORA AKTIVITETSPRISET
Delas ut till arrangörer av 2021 års bästa aktivitet inom 
någon av sektionens prioriterade människorättsfrågor. En bra 
aktivitet sätter fokus på påverkan, spridning och engagemang. 
Fjolårets vinnare var Amnesty Sápmi, för deras lyckade arbete 
att flytta fram Amnesty Internationals positioner vad gäller 
arbetet för samers rättigheter i Sverige.

STORA ENGAGEMANGSPRISET
Delas ut till en individ som lagt 
sin själ, sitt hjärta och sin tid i 
Amnesty. Priset begränsas inte 
till att omfatta 2021 utan är ett 
“lifetime award”. Detta pris gick 
förra året till Peter Nässén för 
sitt över 40-åriga, outtröttliga 
engagemang inom Amnesty och 
gedigna arbete för mänskliga 
rättigheter i Kina.

NOMINERA MERA!
Känner du till en aktivist, grupp eller aktivitet som är värd 
att uppmärksamma? Skicka då in din nominering! Alla 
nomineringar skickas till julia.karlsson@amnesty.se senast 
den 18 april. En nominering ska innehålla följande: 

• Namn på den grupp/aktivist du vill nominera.
• Beskrivning av aktiviteten och/eller personens 

engagemang.
• En kort motivering till varför du tycker att just denna 

aktivitet/aktivist/grupp bör tilldelas priset.

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

0709 87 04 65

ÅRSMÖTET 2022
Kontaktperson på sekretariatet: 
Christoffer Wisberg

VI SÖKER DISKRIMINERINGSOMBUD TILL SEKTIONENS ÅRSMÖTE
Inför årsmötet söker vi nu diskrimineringsombud. Uppdraget 
är att finnas på plats för att ta emot eventuella klagomål 
från årsmötesdeltagare som upplever sig diskriminerade, 
trakasserade eller på annat sätt kränkta. Ombudens roll är 
att främja ett mötesklimat som är fritt från diskriminering och 
kränkningar. 

Diskrimineringsombuden får inför årsmötet utbildning om 
uppdraget, och kommer ha en kontaktperson på plats som är 

behjälplig och stöttande inför, under och efter årsmötet. Är du 
intresserad av uppdraget, eller vill du veta mer? 

Hör av dig till mig!

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

0709 87 04 65
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NYA INTRODUKTIONSUTBILDNINGAR: 
AMNESTY A OCH AMNESTY B!
Jodå, ni läste rätt! Efter att ha introducerat otaliga nytillkomna 
aktivister till organisationen har vår utbildningsserie Amnesty 
ABC fått sig en välförtjänt, och rejäl, uppfräschning. Den har 
dessutom bytt namn till Amnesty A & B. 

Introduktionen är fortfarande uppdelad i två separata 
tillfällen, Amnesty A och Amnesty B, men stora delar av 
innehållet är nytt. Detta gör att utbildningarna inte längre 
bara riktar sig till nya aktivister utan även de som redan varit 
aktiva en längre tid. 

Vi har redan nu satt datum för en del av vårens utbildningar. 
Läs mer och anmäl dig via aktivism.amnesty.se/ab
Fler utbildningstillfällen tillkommer, så glöm inte hålla utkik i 
Insats och på aktivistportalen!

Har ni frågor om Amnesty A & B? Eller är kanske någon i 
gruppen intresserad av att själv utbilda andra? Hör då av er 
till mig! 

AMNESTY B går djupare in på de ämnen som nämnts 
under A-delen. Vi tittar till exempel närmare på 
organisationens åtagande, oberoende och arbetsmetoder, 
hur organisationens jämlikhetsarbete ser ut, vad den globala 
och den nationella verksamhetsstrategin säger och vad 
det innebär för svenska sektionens aktivism samt hur du 
som medlem kan påverka både den lokala, nationella och 
internationella verksamheten.

Syftet med den nya Amnesty B är att du som deltagare ska 
få all den kunskap och de verktyg du behöver för att kunna 
få ut det du vill av ditt engagemang. Vi ser därför att det är 
en utbildning alla aktiva medlemmar bör ha gått.  

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE

KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE 

070-197 44 77

FRITT FRAM ATT HÄNGA 
PÅ KONTOREN IGEN!

AMNESTY A är en första introduktion till Amnesty 
International och den svenska sektionen. Vi går bland 
annat igenom hur organisationen är uppbyggd, vilka 
frågor vi jobbar med och vad en kan göra som aktivist 
hos oss. Utbildningen riktar sig både till den som 
precis tagit steget in i organisationen, t.ex. i en grupp 
eller nätverk, och till den som bara är nyfikna på att 
veta mer om Amnesty och hur hen kan engagera sig. 

Välkomna tillbaka till kontoren hälsar vi till aktivister, grupper, 
distriktstyrelser, sekretariatspersonal och alla inom rörelsen! 
Efter Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering med 
besked om borttagandet av flertalet restriktioner som följd av 
covid-19, kan vi nu återigen se kontoret i Stockholm, Göteborg 
och Malmö som allas vår mötesplats. 

Boka in ert gruppmöte i lokalen! Sväng in och använd 
kontorsmaterialet för att skapa kampanjmaterial! Ta en kaffe 
och häng med fler som är på kontoret!

Vi ser med stor glädje fram emot att ses igen!

/VERKSAMHETSUTVECKLARNA

https://aktivism.amnesty.se/ab/
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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 ORGANISERADE AKTIVISTER
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats

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

ANSLAGSTAVLA

DISTRIKTSTYRELSEN I VÄSTERBOTTEN BJUDER IN TILL ETT DIGITALT FÖREDRAG! HÄR KOMMER EN HÄLSNING: I samband med vårt årsmöte 5 mars ska vi inleda 
dagen med ett zoom-föredrag som är öppet för samtliga 
Amnestys medlemmar (inte endast i Västerbotten). 
Föredraget kommer ske 5 mars 2022 kl. 11.00-12.00. 

Inbjuden föreläsare är Marie B. Hagsgård, jurist och 
ordförande för expertkommitté i Europarådet som 
övervakar mänskliga rättigheter för nationella minoriteter 
och urfolk. Föredraget kommer handla om samers rätt 

till sin kultur, som urfolk och nationell minoritet och vad 
den får för konsekvenser för exempelvis gruvnäring, 
skogsbruk, vindkraft och turism på mark som är viktig 
för samisk kultur. 

Anmälan görs via denna länk: 
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl82VCaPw78R88AEemmGaR8MCuOtd-tmBdpd0J23gHu45O8w/
viewform 

Ungdomsgruppen på 

Öckerö gymnasieskola 

hade gruppmöte och 

planerade deras projekt 

Kärleksveckan, för att på 

olika sätt uppmärksamma 

mänskliga rättigheter!

Amnesty har inlett samarbete 

med Sportbladet för att 

tillsammans sätta strålkastaren 

på sportswashing! Startskottet för 

samarbetet är vinter-OS i Kina. In 

och läs mer på amnesty.se!

Amnesty Sápmi anordnade 20:e februari en 

ljusmanifestation i Uppsala, då det var 100 år sedan 

rasbiologiska institutet öppnades. Manifestationen var 

utanför Gustavianum där kvarlevor fortfarande finns.

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl82VCaPw78R88AEemmGaR8MCuOtd-tmBdpd0J23gHu45O8w/viewform
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl82VCaPw78R88AEemmGaR8MCuOtd-tmBdpd0J23gHu45O8w/viewform
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl82VCaPw78R88AEemmGaR8MCuOtd-tmBdpd0J23gHu45O8w/viewform
https://www.amnesty.se/aktuellt/amnesty-och-sportbladet-satter-stralkastaren-pa-sportswashing/

