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2 MIN KROPP MINA RÄTTIGHETER
I Tunisien kan en våldtäktsman fortfarande 
undgå straff om han gifter sig med sitt offer. År 
2014 utlovade makthavarna att lagar som rör 
våld mot kvinnor ska skärpas men inget har 
hänt. Tunisien måste börja skydda brottsoffren 
och inte förövarna!

7 MOTIONERA TILL ÅRSMÖTET
Det är hög tid att börja fundera på era motioner 
till årsmötet! Senast den 19 februari måste de ha 
inkommit till årsmötessamordnaren. Här finner ni 
massor med goda tips som kan hjälpa er att skriva 
en bra motion.

#11

4 UNGDOMLIGT    5 SÄTT PRESS PÅ FÖRETAGEN!    9-10 AMNESTYÅRET 2016

På Rådhustorget i Umeå, internationella dagen för kvinnors rättigheter 2015. Snart är det dags igen!

#02
FEBRUARI 2016
INSATS



INSATS OKTOBER 2015          SIDA 4     AGERA!

DETTA KAN NI BESTÄLLA
• Affischutställning (A2), består av 4 infoaffischer (om ni 
redan har dessa behöver ni inte beställa nya)
• En ny allmän affisch ni kan använda i flera år framöver
• Petitionsmapp (plats för 200 namn per block). I denna 
mapp finns även information om kampanjen samt fallbeskriv-
ningar
• Tatueringar
• Lathund som skickas ut till alla grupper som anmäler sig

Bilder på materialet finns på aktivism.amnesty.se/mkmr Där 
kommer det även finnas ett tal som ni kan använda på utåt-
riktade aktiviteter eller på de manifestationer ni deltar på.

Hör av er till mig om ni har några frågor kring er beställning 
eller er aktion!
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TUNISIEN - SKYDDA BROTTSOFFREN!
På internationella dagen för kvinnors rättigheter fokuserar vi 
precis som förra året på Tunisien. Vi ger oss inte!

Våldet mot kvinnor i Tunisien är utbrett. Den enda studie som 
genomförst i landet visar att 47 % av alla kvinnor har utsatts 
för någon form av våld under sin levnad. Men lagarna skyd-
dar inte brottsoffren. Tvärtom. Fortfarande kan våldtäktsmän 
undgå straff om de gifter sig med sitt  offer om hon är minder-
årig. Våldtäkt inom äktenskapet är inte ett brott. Däremot är 
det straffbart att ha sex utanför äktenskapet. Detsamma gäller 
samkönat sex. Det gör att många flickor, kvinnor och HBTQI-
personer inte vågar anmäla våldtäkt av rädsla att själva åtalas.

VÅLDTAGEN - ANKLAGADES FÖR ”OANSTÄNDIGHET”
År 2012 blev 27-åriga Meriem Ben Mohamed, som egent-
ligen heter något annat, våldtagen av två polismän. Men 
i stället för att inleda en utredning anklagades Meriem för 
”oanständighet” när hon anmälde brotten. Polismännen 
påstod att Meriem hade erbjudit dem sexuella tjänster efter 
att hon hittats ensam med sin pojkvän i en bli. Fallet utlöste 
omfattande protester i Tunisien och till slut dömdes de båda 
polismännen till 15 års fängelse. 

Att gärningsmännen straffas är ovanligt. I övrigt är inte Me-
riems fall unikt. Flickor och kvinnor som anmäler sexuellt våld 
och misshandel stöter på en rad hinder. Det kan handla om 
en ovilja från polisens sida att ta emot en anmälan och göra 
noggranna utredningar. 

INGET HAR HÄNT...
2014 annonserade makthavarna att ett nytt och omfattande 
paket av lagar mot våld mot kvinnor skulle antas. Men än 
så länge har inget hänt. Den nya regeringen tycks prioriterar 
andra frågor. Därför fortsätter vi att trycka på makthavarna i 
Tunisien. Flickorna och kvinnorna i Tunisien har väntat länge 
nog. Det är hög tid att regeringen infriar sitt löfte och skyddar 
brottsoffren -   inte förövarna!

AMNESTY KRÄVER BLAND ANNAT ATT: 
• Ingen ska tvingas gifta sig med sin våldtäktsman.
• Våldtäkt inom äktenskapet ska erkännas som ett specifikt 
brott.
• Sexuella relationer mellan samtyckande personer ska inte 
straffas. Sex före eller utanför äktenskap och samkönade 
sexuella relationer ska avkriminaliseras.
• Definitionen av våldtäkt i lagen ska vara könsneutral. 
• Överlevare av sexuellt och könsbaserat våld ska ha tillgång 
till hälsoservice, rättvisa och upprättelse, utan att mötas av 
fördomar

AKTIONSDAG 5 MARS
Den 8 mars infaller i år en tisdag. Vi uppmanar därför alla 
som kan att göra något på lördagen den 5 mars. Kampanjen 
pågår dock hela månaden ut. Lycka till!

MIN KROPP MINA RÄTTIGHETER-TEAMET
MKMR@AMNESTY.SE

MIN KROPP 
MINA RÄTTIGHETER

Så här ser omslaget till petitionsmappen ut 

BESTÄLL ERT MATERIAL REDAN NU
Här gör ni er materialbeställning inför tunisienaktionen: 
aktivism.amnesty.se/mkmr  Vill ni ha material i tid till den 
nationella aktionsdagen lördagen den 5 mars så måste ni 
göra er beställning senast den 21 februari.   

I beställningsformuläret finns utrymme att beskriva er akti-
vitet. Fyll gärna i så detaljerat ni kan. Detta lägger jag sedan 
upp i kalendariet på www.amnesty.se.

ELLEN JOHANSSON
KAMPANJPRAKTIKANT

08-729 02 04

ELLEN.JOHANSSON@AMNESTY.SE
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SOM JAG SER DET...
Någon har sagt att ”Time flies, things change and end but the 
memories last forever” och det är mer eller mindre hur jag 
känner nu när jag ska sluta min tid på den svenska sektionen 
efter nästan 25 år. 

När jag började som flyktingpraktikant i juni 1991 kunde jag 
aldrig föreställa mig att jag skulle tillbringa den största delen av 
mitt arbetsliv som en handläggare på svenska Amnesty. Och 
ingen kan vara mer glad än jag att det blev så.

Det är så många minnen som jag kan se och höra (faktiskt!) 
när jag tänker på dessa år; många bra minnen, några som inte 
är så bra eller rentav sorgsna.

Det fanns gånger då jag kände att ingenting kan stoppa Am-
nesty från att skapa en bättre värld. De besök som jag har gjort 
på vårt internationella sekretariat i London under åren , då jag 
har träffat  Amnestyfolk från hela världen som visar ett sånt 
brinnande engagemang i de frågor som vi arbetar med – vilken 
kick man får!

Och sedan andra gånger då jag känt mig nästan uppgiven och 
att världen aldrig kommer att bli bättre. Stanley ”Tookie” Wil-
liams tillbringade 24 år i dödscell i delstaten Kalifornien. Tookie 
Williams var en av grundarna av det kriminella gänget Crips i 

Los Angeles och dömdes till döden 1981 för att ha rånmördat 
fyra personer. Efter flera år i fängelse vände han gänglivet 
ryggen och denna före detta gängledaren började skriva 
barnböcker och ägnade sitt liv åt att få ungdomar att hålla sig 
undan organiserad brottslighet och gängverksamhet. Men trots 
denna omvandling ansåg delstaten fortfarande att han förtjä-
nade att dö. Den 13 december 2005 avrättades Tookie och jag 
undrar  vad mer måste man göra för att sona sina gärningar?

Jag antar att det vore konstigt att inte ha dessa känslor. Men 
när jag tänker på vad det var (eller är) som har fått mig att 
vilja stanna kvar här är det första jag kommer på mina kol-
leger, både här i Sverige och runt om i världen. Jag har ju sett 
många komma och gå under dessa 24 år, med alla tänkbara 
anställningar inom organisationen. Men det är en sak som de 
alla (eller de allra flesta) delar - en stark övertygelse om att vi, 
medlemmar och anställda tillsammans, ska se till att Amnestys 
vision om en värld där varje människa åtnjuter alla de rät-
tigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna, blir verklighet.

Jag har varit stolt över att kunna säga att ”jag arbetar för 
Amnesty”. Och eftersom ni alla aktivister 
är Amnesty och därmed också mina kol-
leger är jag stolt över att säga att jag har 
arbetat med er.

En stort tack till er alla!

LJUS
LJUSET
Det börjar bli ljusare varje dag.

TAGGTRÅD
FEBRUARI
Det är fortfarande februari.

BOB VELLUCCI
BLIXTAKTIONER

HBTQ-SOMMAR MED EXTRA ALLT
I år händer det! Igen! Fast med extra allt. Amnestys synlighet 
på pride-festivaler ökar för varje år och 2016 kommer inte att 
vara ett undantag. Sommarens hbtq-arbete drar igång med 
en kampanjutbildning i april och till sommaren tar vi fram ett 
lite raffigare material. 

Kampanjens fokus är att uppmärksamma kränkningar av 
hbtq-personers rättigheter och att i samband med det värva 
nya medlemmar och aktivister.

Alla ni som planerar att genomföra aktiviteter i samband 
med pride-festivaler eller annat utåtriktat arbete i sommar 
är välkomna att delta på kampanjutbildning 16-17 april på 
sekretariatet i Stockholm. Mer information kommer i nästa 
Insats och inom kort på aktivism.amnesty.se/hbtq

(Bob slutar på Amnesty i maj. Då axlar Andrea Bodekull arbetet med 

blixtaktioner.)

Amnesty Göteborg, sommaren 2015 

MALIN ÖSTERBERG
AKTIVISTSAMORDNARE

070- 744 16 70

MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE
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Snart är det dags för terminens amnestyhöjdpunkt - den 
nationella ungdomsträffen!

Citat louise Näfverstam, ungdomsrådet:
“En nationell ungdomsträff är en helg då ungdomar från 
hela Sveriges samlas för att utbyta idéer och lära sig mer om 
Amnestys arbete och kampanjer. Helgen innehåller oftast en 
blandning av workshops, gruppdiskussioner, lekar och föreläs-
ningar. Det är en chans att träffa nya engagerade människor 
och tillsammans inspirera varandra. De nationella ungdoms-
träffarna organiseras av ungdomsrådet och vi välkomnar alla 
att delta på vårens träff den 15-17 april. “

Vårens träff kommer 
bland annat att ta upp 
vår och sommarkam-
panjen som har fokus 
på hbtqi-rättigheter 
och att engagera fler i 
Amnesty. 

Träffen är för dig som är 
ung och med i en amnestygrupp. Anmälan görs på http://akti-
vism.amnesty.se/ga-pa-moten-utbildningar/ungdomstraffar/.
Anmälan är bindande. Ni är anmälda till träffen när ni fått ett 
bekräftelsemejl. Max två personer från en grupp kan åka. 

Sista anmälningsdag torsdagen den 31 mars.

NATIONELL UNGDOMSTRÄFF 15-17 APRIL

Nu är det dags att ladda inför sommarens nordiska ungdoms-
möte som i år kommer att vara strax utanför Helsingfors.
Under träffen kommer ni lära er mer om Amnestys arbete, 
aktuella kampanjer, aktivism och ledarskap. 

Träffen är för dig som kommer att 
vara engagerad i Amnesty även 
efter sommaren. Vi har möjlighet 
att skicka tio aktivister från svenska 
sektionen som under härliga dagar 
inspireras och umgås med aktivis-
ter från hela norden. 

Ansökan kan göras inom kort på: http://aktivism.amnesty.se/
ga-pa-moten-utbildningar/ungdomstraffar/. 

Sista anmälningsdatum är i slutet på april.

NORDISK UNGDOMSTRÄFF, NYC, 1-4 AUGUSTI

Det är Ungdomsrådet som planerar träffen!

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

 NYC i Danmark 2015 

Solidaritetsaktion för Zunar 

 NYC i Stockholm 2015 
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VARFÖR HAR DE INTE KOLL PÅ KOBOLT?
Den 19:e januari släppte Amnesty tillsammans med Afrewatch 
en rapport som spårar försäljningen av kobolt, en metall som 
används i litium-jonbatterier. Kobolten bryts i gruvor där vuxna 
och barn, en del så unga som sju år, arbetar under farliga och 
skadliga förhållanden. Amnesty upptäckte att välkända mär-
ken som Apple, Samsung och Sony inte gör några grundläg-
gande kontroller för att säkerställa att kobolt som bryts av barn 
inte återfinns i deras produkter. 

FÖRETAGEN MÅSTE SKAFFA SIG BÄTTRE KONTROLL
Rapporten “This is what we die for: Human rights abuses 
in the Democratic Republic of the Congo power the global 
trade in cobalt”, dokumenterar hur handlare köper kobolt 
från områden där barnarbete är utbrett och säljer det vidare 
till kinesiska företag som bearbetar kobolten, innan de säljer 
det vidare till tre tillverkare av batterikomponenter i Kina och 
Sydkorea. Dessa bolag säljer i sin tur till batteritillverkare som 
hävdar att de levererar till teknikföretag som Apple, Microsoft, 
Samsung, Sony, samt biltillverkare som Daimler och Volkswa-
gen.

Amnesty kontaktade dessa och ytterligare 10 multinationella 
företag som listades som kunder till de här batteritillverkarna. 

Majoriteten kunde varken bekräfta eller dementera att de 
köpte kobolt från Demokratiska republiken Kongo eller Hu-
ayou Cobalt. 

Företag som redovisar globala vinster på 125 miljarder USD är 
inte trovärdiga när de påstår att de inte kan kontrollera varifrån 
huvudmineralerna till deras produkter kommer ifrån. Amnesty 
och Afrewatch ställer självfallet krav på alla inblandade stater, 
men vi uppmanar även multinationella företag som använder 
litium-jonbatterier i sina produkter att genomföra en mänskliga 
rättigheters ”due diligence” - det vill säga att undersöka om 
kobolten utvinns under farliga förhållanden eller med hjälp 
av barnarbete, och att vara mer transparenta angående vilka 
leverantörer de använder.

SKRIV DIREKT TILL FÖRETAGEN
Hjälp till att öka pressen på dessa företag! Vi uppmanar alla att 
skriva till företagen och ställa frågor om deras leverantörsled. 
Syftet är att visa att konsumenter och medborgare kräver att 
de aktivt arbetar mot kränkningar av mänskliga rättigheter i 
sina leverantörsled och att sätta ökad press på dem att faktiskt 
skaffa sig koll. 

På aktivistportalen, aktivism.amnesty.se, under ”delta i en 
kampanj” och ”pågående aktioner” finns det både brev som 
ni kan skicka till företagen och en adresslita. Skriv gärna själva 
eller i grupp, ni kan även använda brevet för att samla in 
namn. Får ni svar från företagen får ni gärna skicka vidare till 
oss. 

Lycka till och hör av er om ni har frågor!

KATHLEEN MCCAUGHEY
SAKKUNNIG FÖRETAGSANSVAR

072 - 967 86 03 

KATTHLEEN.MCCAUGHEY@AMNESTY.SE

PÅVERKA AMNESTYS KAMPANJARBETE 
Kampanjrådet består av fem-sex medlemmar som konsulteras 
och rådfrågas inför större kampanjer och aktivitetsdagar. Att 
vara med i rådet innebär att man deltar i ett eller två möten per 
år (de brukar hållas i anslutning till exempelvis årsmötet eller 
aktivistseminariet), att man deltar i några telefonmöten och har 
viss mejlkontakt med sekretariatet och de andra i rådet.

För att vara med i kampanjrådet måste man ha erfarenhet av 
utåtriktade aktiviteter. Under mötena diskuterar vi avslutade 
och kommande kampanjer, hur vårt material har fungerat och 
hur vi vill utveckla det i framtida kampanjer. Vi tittar också 
närmare på kampanjkoncept, kampanjernas utvärderingar och 
diskuterar deras resultat för att kontinuerligt kunna förbättra 
vårt material.

Vi har nu dragit igång arbetet med ett helt nytt kampanjråd 
med medlemmar från Karlstad, Göteborg, Linköping och 
Umeå. 

Eftersom vi eftersträvar mångfald ser vi gärna sökanden från 
andra delar av landet samt manliga sökanden då alla i rådet för 
närvarande är kvinnor. Tycker du detta låter kul så hör av dig 
till mig under februari med din anmälan eller med frågor. 

IDA WISTBACKA
PROJEKTSAMORDNARE

08-729 02 49

IDA.WISTBACKA@AMNESTY.SE

 Barnarbetare sorterar och krossar kobolt i Kasulo, 
 Demokratiska Republiken Kongo 



NYA UTBILDNINGAR I HÖST
På efterfrågan kommer sekretariatet att ta fram ett nytt utbild-
ningsmaterial som ersätter A som i Amnesty. Utbildningen 
kommer att vara kortare och möjlig att genomföra på en kväll 
eller över ett par kvällar. 

Syftet är att göra det enklare att erbjuda utbildningar på lokal 
nivå och att fler ska kunna delta. I samband med detta behö-
ver vi också utbildare, aktivister som utbildar andra aktivister 
- hör av dig redan nu om du vill utbilda andra! 

Mer information om detta kommer framöver. 
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A SOM I AMNESTY
Har ni många nya medlemmar i gruppen? Har ert distrikt nya 
grupper? Eller behöver ni en uppfräschning om vad Amnesty 
jobbar för? 

Som distrikt eller grupp kan ni beställa grundkursen A som i 
Amnesty. Kursen ger deltagarna en genomgång av Amnestys 
historia, arbete och ståndpunkter. Den innehåller också en 
introduktion till mänskliga rättigheter, och de internationella 
dokument som Amnestys arbete vilar på. 

Kursen är lämplig för nya gruppmedlemmar eller aktivister 
som behöver fräscha upp sina Amnestykunskaper. Den är 
perfekt att arrangera efter ett rekryteringstillfälle, eller om ni 
har en nystartad grupp i distriktet. 

Kursen kan beställas kostnadsfritt, minst en månad i förväg 
innan ni har tänkt att kursen ska hållas. För att den ska bli av 
krävs att minst 10 deltagare anmäler sig. För mer information, 
hör av er till mig!  

AMNESTYKUNSKAP FÖR AKTIVISTER

Grupp 133 i Göteborg har funnits i nio år och har dödstraf-
fet som sitt fokus. De har deltagit i den persiska Eldfesten 
(Chaharshanbeh Soori) under 3-4 år. Eldfesten firas inför det 
persiska nyåret och infaller i år den 17 mars. 
Nazak Haghighat i grupp 133 tipsar:

Vad händer under eldfesten?
Det är en fest där olika privatpersoner och restauranger lagar 
mat och säljer. Vi är den enda organisationen där vilket gör att 
vi får bra uppmärksamhet och ingen konkurrens. Vi samar-
betar tillsammans med en annan amnestygrupp och säljer 
en god persisk soppa som är populär och brukar ätas under 
slutet av vintern. Vi säljer också kaffe och te och informerar 
om Amnesty och vår grupp.

GRUPPEN TIPSAR
Varför deltar ni på eldfesten?
Det är flera syften som uppfylls för oss på eldfesten: Vi 
representerar Amnesty och informerar, vi har med oss ett fall 
att agera för och vi tjänar pengar på att sälja soppan. Vi är 
en redovisningsgrupp och samlar in bra med pengar under 
eldfesten.

Många iranier samlas under festen och Iran är ett land 
som ligger högt på listan över länder som använder sig av 
dödstraffet. Det är många iranier som är emot det och vi 
vill berätta om Amnesty och att vi arbetar för att avskaffa 
dödstraffet. 

Vi har också märkt att det är lättare att få folk intresserade 
och motiverade vid ett sådant här festtillfälle än när vi tex är 
ute på stan och samlar namnunderskrifter. Folk är glada, 
vilket gör dem mer motiverade! 

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

 Reningsrit på eldfest i Nederländerna. 
 Bild: Pejman Akbarzadeh (Wikipedia)  
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Är du intresserad av flykting- och migrationsfrågor? Då är du 
välkommen att gå Amnesty utbildning ”Asylrätt och Amnestys 
arbete med flyktingar och migranter”. Utbildningen, som är 
två dagar lång, hålls på helger ett par gånger per termin på 
olika orter i Sverige. 

Vi går igenom:
• flyktingsituationen i världen
• den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga  
dokument 
• Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. 
• EU och det gemensamma europeiska asylsystemet i vilket 
bland annat Dublinförordningen ingår
• asylprocessen och  vad som händer när man söker asyl i 
Sverige presenteras steg för steg
• klagomål till internationell fora
• hur Amnesty International arbetar med flyktingar och mig-
ranter, internationellt och i den svenska sektionen.

Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som 
funderar på att söka uppdrag som förvarsgruppsbesökare 
eller flykting-och migrationssamordnade. 

Utbildningen är kostnadsfri och kaffe/te samt lunch serveras 
båda dagarna. Du får själv stå för eventuell resa och uppe-
hälle.

Håll utkik för mer detaljer och hur du anmäler dig i 
Kalendariet. Om du har några frågor är du givetvis välkom-
men att kontakta mig!

UTBILDNING I FLYKTING OCH MIGRATION

KOMMANDE UTBILDNINGAR 
Plats och datum: Umeå 12-13 mars och Stockholm 
28-29 maj
Tid: Start klockan 11.00 på lördagen, och avslut 
klockan 15:00 på söndagen.

KARIN LAINE
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION0

08 - 729 02 53

KARIN.LAINE@AMNESTY.SE

Svenska Amnesty arbetar med att ta fram en långsiktig inrikt-
ning för att stärka vårt arbete för mänskliga rättigheter. Vi ser 
att långsiktighet skapar goda resultat och gör oss starkare 
som rörelse. I dessa dagar krävs en stark Amnestyröst. Am-
nesty 2027 ska svara på långsiktiga strategiska frågor om oss 
som organisation. 

Vi har kommit en bit på vägen, workshops har genomförts på 
årsmötet, en stor enkät har gått ut till våra medlemmar och 
aktiva, en referensgrupp bestående av medlemmar har tillsats 
och genomfört två träffar och alla grupper har haft möjlighet 
att besvara diskussionsfrågor. 

Nästa steg i processen är att styrelsen ska presentera ett 
färdigt förslag som distrikten har möjlighet att kommentera. 
Detta förslag kommer att finnas tillgängligt den 8 februari 

och kommentarerna ska vara inne senast den 28 februari. 
Har ni möjhlighet att ha distriktsmöte/årsmöte under denna 
tidsperiod är detta ett jättebra tillfälle att diskutera Amnestys 
långsiktiga riktning. 

Det går bra att samla distriktets tankar och åsikter på annat 
sätt men se till att redan nu planera in för detta i februari!

Har du har frågor eller funderingar kontakta gärna mig.

AMNESTY 2027 - DEN LÅNGSIKTIGA INRIKTNINGEN

JOHANNA AZAR
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORDNARE GÖTEBORG

031-711 21 03

JOHANNA.AZAR@AMNESTY.SE

Årsmötet
8-10 maj

Referensgruppsmöte 1
30 augusti

Verksamhetsmöte
3-4 oktober

Aktivists-
seminarium
3-4 oktober

2015 2016

Underlag skickas ut
11 september

Enkät 
10/5 – 8/6

Referensgruppsmöte 2
24 oktober

Utkast på riktning
till styrelsen
15 januari
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Nu på fredag den 5 februari lägger vi upp kallelsen till årsmötet 
på amnesty.se/arsmotet - så håll utkik! Glöm inte att anmäla 
dig och läsa om allt praktiskt du behöver veta. I år hålls årsmö-
tet på Gullbrannagården utanför Halmstad den 13-15 maj. 

Givetvis vill vi gärna att ni kommer och lyssnar på spännande 
föreläsare, äter en trevlig middag och är med i gemenskapen 
på plats utanför Halmstad. Precis som förra året kommer alla 
medlemmar att kunna rösta på våra förtroendevalda online via 
amnesty.voteit.se. Som vanligt kommer deltagare på distans 
också kunna följa delar av årsmötet via livesändningen på 
hemsidan.

ATT SKRIVA MOTIONER
Ju fler, bra motioner ni skickar in, desto mer spännande och 
givande diskussioner får vi på årsmötet och fler intressanta 
beslut kommer att kunna fattas. Men hur då? 

1) Fundera först om årsmötet är rätt forum för ditt förslag. 
Vissa rent operativa frågor kan du ta upp direkt med sekretari-
atet och vissa mindre principiella beslut kan fatas av styrelsen.

2) Börja motionen med en bakgrundstext d är du beskri-
ver vad du vill förändra och varför. Var så tydlig som möjligt för 
att övertyga så många som möjligt. 

3) Efter bakgrunden skriver du: “Jag/vi föreslår årsmötet 
besluta:” följt av en eller flera så kallade “att-satser” som du vill 
att årsmötet ska ta ställning till. 

4) Dina “att-satser” ska inkludera VEM/VILKA som ska göra 
VAD och NÄR, samt HUR åtgärderna ska redovisas. Att-satser-
na är rena beslutsformuleringar och ska inte innehålla någon 
argumentation. 

5) Förankra din idé bland andra medlemmar. Ju fler namn, 
grupper och distrikt som står som avsändare på motionen, 
desto mer tyngd får den. 

6) Skicka din motion till arsmote@amnesty.se eller via post till 
Amnesty International, Natasja Persson, Box 4719, 
116 92 Stockholm senast den 19 februari. Alla motioner 
besvaras sedan av styrelsen och skickas till alla årsmötesdel-
tagare ungefär en månad före årsmötet. De läggs även upp 
på medlem.amnesty.se, det digitala system där vi kommer att 
genomföra onlinevalen (amnesty.voteit.se) och på medlemsfo-
rum.amnesty.se.

7) Fortsätt sedan att lobba för din idé, och kom till årsmötet 
och tala för motionen! 

NATASJA PERSSON
ÅRSMÖTESSAMORDNARE

070 - 860 41 39

NATASJA.PERSSON@AMNESTY.SE

NOMINERA NÅGON! 
Glöm inte att nominera någon du känner - eller varför 
inte dig själv? Valberedningen tar gärna emot tips till 
sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse och gransk-
ningskommittén. 

Skicka dem till valberedningen@amnesty.se senast 4 
mars! Valberedningens valberedning välkomnar även 
tips på personer till valberedningen. Skriv till 
asafahlbeck@hotmail.com. 

PÅVERKA AMNESTY BÅDE HÄR OCH DÄR
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Vi har ett spännande Amnestyår framför oss då vi både kommer 
avsluta två globala kampanjer och inleda en ny global kampanj!

Den internationella kvinnodagen, 8 mars innebär början på slu-
tet för kampanjen ”Min kropp mina rättigheter”. Även kampan-
jen ”Stoppa tortyren” kommer att avslutas under våren. I mitten 
av september drar den första av de två kommande globala kam-
panjerna igång. Kampanjen handlar om människor på flykt. Det 
exakta innehållet är ännu inte klart utan kommer att planeras i 
vår och sommar. Den andra globala kampanjen fokuserar på att 
skydda och stötta mänskliga rättighetsförsvarare och att skydda 
förenings- mötes och yttrandefriheten. Den kampanjen börjar i 
januari 2017.

Vi fortsätter naturligtvis att arbeta för en mängd andra viktiga 
frågor som romers rättigheter, att sätta press på ekonomiska 
aktörer, att avskaffa dödsstraffet och självklart är vi med i Skriv 
för frihet också i år.

VI SKA ÖKA AKTIVISMEN
Som många av er vet har vi under det senaste året upplevt en 
oroväckande nedläggning av lokala grupper. Eftersom ni i grup-
perna utför mycket av Amnestys påverkansarbete och dessutom 
bidrar till synlighet på lokal nivå är arbetet att bilda nya grupper 
och att stävja minskningen högsta prioritet för området aktivism. 
Vi har redan nu startat ett projekt som syftar till att öka aktivis-

men genom att bland annat starta studentgrupper och hitta nya 
målgrupper. Vårt hbtq-arbete kommer användas för att locka till 
oss nya världsförbättrare och vi kommer arbeta aktivt med att 
utveckla vårt arbete med att hjälpa in nya aktivister i organisa-
tionen.

VI UTBILDAR PÅ BREDDEN OCH TVÄREN
Förutom att ta fram en ny utbildning för nya aktivister och 
utbilda utbildare i denna kommer en gammal goding som 
gruppsekreterarutbildningen tillbaka. Vi håller som vanligt 
regelbundet utbildningar i asylrätt och flyktingars och migranters 
rättigheter för medlemmar. Vi erbjuder utvecklande ungdoms-
träffar på lokal, nationell och nordisk nivå. I oktober genomför 
vi, efter 2015 års positiva erfarenhet återigen en superhelg men 
aktivistseminarium, samordnarträff, möte för distriktsaktiva OCH 
ungdomsträff - allt i ett!

På nästa sida hittar ni en kalender med årets alla än så länge 
kända händelser!

SIST MEN INTE MINST: AMNESTYÅRET 2016 

KAROLINA PONTÉN
PROJEKTSAMORDNARE

031-41 94 13

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

8 mars aktivitet, utställning eller semmelfest med namninsam-
ling? Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryck-
eriet! Nummer 1/2016 utkommer runt 4 mars. Beställningar 
av extra exemplar av AP måste jag ha absolut senast tisdag 
16 februari kl 22. Märk mejlet ”AP extra tidningar”. 

BESTÄLL AMNESTY PRESS NR 1!
Alla grupper är välkomna att beställa tidningar utan kostnad. 
Glöm inte att skriva postadressen! Försändelsen skickas 
sedan från tryckeriet V-TAB. 

ULF B ANDERSSON 
REDAKTÖR AMNESTY PRESS / AP@AMNESTY.SE

Här kommer högtidligen årets sista dos av tjat om verksam-
hetsberättelser och ekonomiska rapporter. Håll tillgodo!

• Fyll i er verksamhetsberättelse för 2015 i rapportformuläret 
på aktivistportalen senast den 15 februari (gäller samtliga 
grupper, ungdomsgrupper och distrikt):
http://aktivism.amnesty.se/rapport 
Ni får mer än gärna komplettera rapportformuläret med en 
mer specifik och nyanserad verksamhetsberättelse, som i så 
fall ska skickas till mig.
• Gör en ekonomisk årsrapport i enlighet med instruktionerna 
som gick ut i december-Insats. Redovisningsgrupper skickar 
sina rapporter till sekretariatet senast den 15 februari. Sek-
tionsgrupper redovisar sin ekonomi internt.
• Skicka in en uppdaterad medlemsförteckning! 

GLÖM INTE ERA RAPPORTER...

• Ansök om verksamhetsbidrag för 2016 (gäller endast 
sektionsgrupper). Formulär hittar ni på aktivistportalen under 
fliken Mallar. Om något skulle vara oklart, hör av er till mig.

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE / 08-729 02 66 / MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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AMNESTY INTERNATIONAL
ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11) 
TELEFON: 08-729 02 00 FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se 
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se, inloggning krävs
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

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

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

APRIL MAJ JUNI

• 30-31 januari - grundutbildning i 
asylrätt, Malmö

• Regionala rekryteringsmöten
• 6-7 februari - återträff tidigare med-
lemmar på ledarskapsprogrammet
• 6-7 februari - träff 3 pågående 
ledarskapsprogram
• 15 februari - deadline rapportinläm-
ning (se Insats december)

• 8 mars - Aktionsdag Tunisien
• 12-13 mars - grundutbildning i 
asyrätt, Umeå

• 15-17 april - nationell ungdomsträff
• 16-17 april - kampanjutbildning 
HBTQ
• Upptrappning för kampanj kring 
åtgärdspaketet (regeringens förslag 
om en ny, restriktiv flyktingpolitik)

• De globala kampanjerna Stoppa 
tortyr och Min kropp mina rättigheter 
avslutas
• Pride/regnbågsfestivaler
• 13-15 maj - årsmöte i Halmstad
• 28-29 maj - grundutbildning i 
asylrätt

• Pride/regnbågsfestivaler

VIKTIGA DATUM 2016
- (SK)RIV UT OCH SÄTT UPP

JULI AUGUSTI SEPTEMBER

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

• Pride/regnbågsfestivaler • Pride/regnbågsfestivaler
• 1-4 augusti - Nordic Youth Confe-
rence, Helsingfors

• Ny global kampanj drar igång!
• Regionala rekryteringsmöten
• 3-4 september - kampanjutbildning, 
människor på flykt
• 22-25 september - bokmässan, 
Göteborg

•10 oktober - internationella dagen 
mot dödsstraff
•13-14 oktober - aktivistseminariet, 
nationell ungdomsträff, samordnarträff 
och distriktsombudsträff

• Gruppsekreterarutbildning (datum 
kommer)
• 17-19 november - MR-dagarna, 
Malmö

• Skriv för frihet


