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Kampanjgruppen i Malmö i en aktion mot dödsstraffet. Läs mer om det gångna året på sidan 2!

4 DAGS ATT RAPPORTERA 2016

Efter årsskiftet är det som vanligt dags för er att
rapportera om vad er grupp gjort under det gågna
året. På sidan 4 hittar ni alla instruktioner som ni
behöver kring rapportering.

2 KAMPANJÅRET

8 OMORGANISERING

Sedan i början på hösten har Amnestys sekretariat
stått under en omorganisering. På sidan 8 får ni
mer information om hur den nya omorganiseringen ser ut gällande aktivism och kampanj och vilka
ni kontaktar i de olika distrikten.

6 KOBOLT - NÄR JÄTTAR RÖR PÅ SIG

BILAGOR
• Ekonomisk årsrapport
• Rapport för arbete med aktionsfall

8 ÅRSMÖTE I MAJ

U24 i Jönköping illustrerar att en våldtäktsman i Tunisien kan undgå straff
om han gifter sig med sitt offer.

KAMPANJÅRET SOM GICK - EN SUMMERING
8 MARS - TUNISIEN
Den 8 mars, internationella kvinnodagen, riktade vi ljuset mot
Tunisien. Fler än 100 grupper engagerade sig för att förändra
situationen för i synnerhet kvinnor och HBTQI-personer i
Tunisien, där lagarna inte skyddar brottsoffren. Tvärtom.
Fortfarande kan en våldtäktsman till exempel undgå straff om
han gifter sig med sitt offer (om hon är minderårig).
Över 19 000 underskrifter från både grupper och från nätet
kunde sedan skickas till premiärminister Habib Essid.

SOS SVERIGE
Den 21 juni röstade riksdagen om en ny tillfällig
lag som skulle komma
att innebära en mycket
restriktiv flyktingpolitik.
Inför denna omröstning
Även på Sekretariatet skrevs det
drog Amnesty igång ett
brev - ett till var och en
upprop för att försöka
av riksdagsledarmöterna.
förhindra att Sverige lägger sig på den absoluta miniminivån för vad som är tillåtet
enligt EU-rätten när det gäller flyktingar.
Mängder av fysiska brev och över 12 000 e-post skickades
till riksdagsledarmöter. Det vill säga, inte ”bara” underskrifter
utan egna personliga e-post komponerade utefter ett mallförslag och som sedan skickades ett i taget till utvald riksdagsledarmot. Lagen röstades ändå igenom men det engagemang
som såväl amnestyaktivister och allmänheten visade i denna
aktion ger hopp om framtiden!

HUMAN RIGHTS ARE MY PRIDE
2016 var året som vi
testade något helt nytt att samla namn endast
via sms! Ett av Amnestys
globala mål är att vi ska
växa och för att göra det
behöver vi bli bättre på att
integrera fundraising i vårt
kampanjarbete. Läs mer Ingen marknad utan superhjälta!
om detta hur detta gick på Här grupp 169, som driver second
hand-butiken ”Byring och Bråte”.
nästa sida.

Klara Bengtsson från kampanjgruppen i Malmö i aktion
mot dödsstraff.

DÖDSSTRAFFET
Ingen höst utan fokus på dödsstraffet. På årets internationella
dag mot dödsstraff, den 10 oktober, riktade vi blicken mot
Kevin Cooper i Kalifornien. Trots starka tvivel om hans skuld
och trots allvarliga brister i utredningen och rättsprocessen,
dömdes han 1985 till döden för mord på fyra personer.
Omkring 55 grupper samlade namn för Cooper, och dessa
underskrifter tillsammans med de som samlades på nätet
resulterade i över 10 000 namnunderskrifter som nu är
skickade till Kalifornias guvenör.

SKRIV FÖR FRIHET
Just nu pågår
kampanjen Skriv för
frihet. Närmare 100
grupper är anmälda
och ni kommer få
läsa mer om allt som
hänt i nästa
nummer av Insats. En
lite extra rolig sak i år är att en mängd kända personer stöttar
vår kampanj! Här i bilden kan ni se några av dem.

NÄSTA ÅR
Nytt år, nya tag. År 2017 lanseras såväl flyktingkampanjen
som kampanjen för människorättsförsvarare. Arbetet mot
diskriminering fortsätter precis som vårt arbete för enskilda
individer och mycket mer som ni kan läsa om i nästa nummer av Insats.

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJARE
08 -729 02 69
SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE
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HBTQI-SOMMAR
I början av året började svenska sektionen att planera för
att genomföra sommarens kampanj med HBTQI-fokus. Vi
stod inför många val och möjligheter kring utformandet av
kampanjen och dess innehåll. Tillsammans arbetades ett
relativt nytt koncept för kampanjen fram och många delar var
annorlunda och testades för första gången inom sektionen. Vi
samlade namnunderskrifter via sms mot den diskriminerande
lagstiftningen mot HBTQI personer i Tunisien.
Runt om i landet deltog grupper på pride och andra stadsfestivaler och vi kommunicerade ut vårt budskap “Human rights
are my pride”. Parallellt med det arbete som aktivister bedrev
med att samla namnunderskrifter och arrangera seminarier
annonserade vi också för att skriva under vår petition på tunnelbanan i Stockholm. Kampanjen samlade endast in namnunderskrifter via sms och totalt har vi nu 14 099 signaturer
som kommer skickas över till myndigheterna i Tunisien. Av
dessa 14 099 underskrifter har också vår telefundraising ringt
över 5 500 personer för att få fler engagerade i Amnesty och
detta har i sin tur genererat över 200 nya betalande medlemmar, vilket givetvis också är ett fantastiskt resultat.

Chasmin Ekström på Karlstad Pride

MALIN ÖSTERBERG
KAMPANJSAMORDNARE
070- 744 16 70
MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE

SOM JAG SER DET...
Amnesty - en organisation med röda veganer som står med
knytnäven vid barrikaderna? Ja, det var bilden jag hade av
Amnesty och dess medlemmar innan jag började arbeta här
i augusti i år. Jag har haft flertalet olika uppdrag inom ideell
sektor i andra organisationer. Jag har aktivt valt bort Amnesty
för att jag inte har känt mig mogen att vara den som står
med den där knytnäven vid barrikaderna. Blodiga galgar för
att uppmärksamma abortförbud i El Salvador, människor i
heltäckande overaller som städar en shellmack eller aktivister
med bundna händer och övertejpande munnar som belyser
tvångsgifte i Burkina Faso.
Men nu, vid dryga trettio och lite mer livserfarenhet kände jag
mig mogen, redo att stå pall, vara uppkäftig och upprörande i
offentligheten mot makthavare som bryter mot mänskliga rättigheter. Och jag är så glad att jag vågade.
Så, hur mätte sig verkligheten då, mot mina fördomar mot
alla er som läser detta just nu? Verkligheten är så mycket
bättre! Ingen ont om vänster veganer med knutna nävar, men
Amnesty är så mycket mer nyanserad än vad jag trott. Vi är

LJUS

MOSES AKATUGBAS BESÖK I SVERIGE

Så enormt peppande och rörande!

alla tänkbara kön, alla tänkbara åldrar, alla tänkbara färger
och vi bär alla med oss en oändlig variation av erfarenheter,
kunskaper, kompetenser. Bilden av de knytna nävarna finns
kvar. Vi är modiga, vi vågar stå upp för det vi tycker är rätt och
vi uppmärksammar brott mot mänskliga rättigheter på alla
möjliga tänkbara sätt.
I mitt jobb som projektledare för Amnesty i skolan möter jag
lärare som brinner för mänskliga rättigheter som inkluderar
frågorna i sin undervisning och som arbetar för att skapa en
kultur på skolan där mänskliga rättigheter står i fokus. Elever
som engagerar sig, driver Skriv för frihet på sina skolor och
samlar in namnunderskrifter - inte bara på sin gymnasieskolan,
utan även på andra skolor på orten, på närmsta bibliotek, på
skolans öppna hus. Jag möter kollegor med otroligt mycket
kompetens, erfarenhet och stake. Även om jag inte jobbar med
aktivister i grupperna betraktar jag ert fantastiska engagemang
och de aktiviteter ni genomför på avstånd.
Tack för att jag får vara en del av denna skara av modiga
människor som står upp för varje människas rättigheter. Med
knytna nävar, på barrikaderna, men också på skolan i Gävle,
på torget i Arvika eller varför inte på
Stockholms central. Keep up the good
work - tillsammans bidrar vi till en
bättre värld.

TAGGTRÅD
TRUMP
måste nämna det - Trump for president

LISA LYCKBORN
SKOLA FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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DAGS ATT RAPPORTERA OM 2016!
Efter årsskiftet är det som vanligt dags för er att rapportera om
vad er grupp gjort under det gångna året. Här är alla instruktioner ni behöver!

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
(grupper och ungdomsgrupper)
Som vanligt ska samtliga grupper/ungdomsgrupper rapportera
om vad ni gjort under året. Sedan 2014 har vi bett er fylla i
ett webbformulär med några snabba frågor om ert arbete.
Frågorna handlar exempelvis om hur många ni är i gruppen,
hur många möten ni haft, och hur många aktiviteter ni anordnat. Det innehåller även en frivillig avslutande del med mer
generella frågor om ert arbete under året. Ni hittar formuläret
på aktivistportalen: aktivism.amnesty.se/rapport
Alternativ 1: Fyll i både den obligatoriska och den valfria delen
av webbformuläret. Därmed är er verksamhetsberättelse klar.
Alternativ 2: Fyll endast i den obligatoriska delen av webbformuläret och skriv en separat verksamhetsberättelse. Lämpliga
frågor att inkludera är exempelvis vilka kampanjer/aktioner ni
arbetat med, vad ni gjort kring ert aktionsfall, hur ni arbetat
med information/opinionsbildning, vilken insamling ni har bedrivit, vilka utbildningar/möten era medlemmar deltagit i och hur
läget är i gruppen. Vi rekommenderar särskilt det här alternativet till grupper som har egna bidragsgivare, då verksamhetsberättelsen är ett utmärkt sätt att visa vad de har bidragit till.
Verksamhetsberättelsen ska skickas till er aktivistsamordnare
(se denna sida och sidan 8).

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
(distrikt, specialgrupper, samordnare)
Alla dessa strukturer/funktioner ska fylla i den obligatoriska delen av webbformuläret på aktivism.amnesty.se/rapport, men vi
vill även ha skriftliga verksamhetsberättelser från er. Ni kommer
alla få separata instruktioner om detta via e-post.

EKONOMISK ÅRSRAPPORT
Senast den 15 februari ska alla grupper/ungdomsgrupper och
distrikt ha sammanställt en ekonomisk rapport över de intäkter
och utgifter ni haft under 2016. Redovisningsgrupper och
distrikt ska skicka in sina rapporter till sekretariatet. Sektionsgrupper följer samma instruktioner, men redovisar enbart sin
ekonomi internt inom gruppen och behöver alltså inte skicka in
sin rapport.
Den ekonomiska årsrapporten ska innehålla:
• Ingående balans, hur mycket pengar gruppen hade vid
2016 års början. (Se till att denna siffra överensstämmer
med gruppens utgående balans 2015)
• Intäkter under året, grupperat efter intäktskälla
• Kostnader under året, grupperat efter kostnadsslag
• Årets resultat (intäkter - kostnader = årets resultat)
• Utgående balans, hur mycket pengar gruppen hade vid
2016 års slut (ingående balans + årets resultat = utgående
balans)

När ni bokför era intäkter ska ni gruppera dem enligt följande:
• Intäkter
• Bössinsamlingar
• Fasta bössor
• Bidragsgivare
• Försäljning
• Evenemang
• Gruppavgifter och gåvor
• Verksamhetsbidrag (endast sektionsgrupper)
• Övrigt
Kostnader
• Kampanjer och aktiviteter
• Vädjandebrev
• Evenemang
• Utbildningar/möten
• Egna gruppmöten
• Avgifter och gåvor till sektionen
• Avgifter och gåvor till distriktet
• Lokalkostnader
• Insamlingskostnader
• Övrigt
Om ni använder Amnestys kassabok (se sid 5) så klickar ni
bara på ”Skriv ut rapport” och så är er ekonomiska rapport
klar. Lätt som en plätt! Om ni inte använder kassaboken
rekommenderar vi att ni använder den bifogade blanketten
Ekonomisk årsrapport.
Notera att era ekonomiska rapporter inte behöver ha godkänts
av era revisorer innan ni skickar dem till oss. Enligt våra standardstadgar har ni till den 31 mars på er att hålla era årsmöten
och det är först då revisionen måste vara klar. Skulle er ekonomiska rapport förändras efter granskningen från er revisor ber
vi er att kontakta oss.

SISTA DATUM: 15 FEBRUARI
Er verksamhetsberättelse och den ekonomiska årsrapporten
ska skickas till oss senast den 15 februari.
Mats Engman, aktivistsamordnare NORDÖST
mats.engman@amnesty.se
Amnesty International, Mats Engman, Box 4719, 116 92
Stockholm
Aktivistsamordnare NORDVÄST
goteborg@amnesty.se
Amnesty International, Chalmers Tvärgata 8, 412 58 Göteborg
Fartun Andersson, aktivistsamordnare SYD
fartun.andersson@amnesty.se
Amnesty International, Fartun Andersson, Kamrersgatan 21,
211 56 Malmö

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE / 08 - 729 02 66 / MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

				

SIDA 5			

INSATS DECEMBER 2016

RAPPORTERING AKTIONSFALL
Så är det dags för rapporteringen om arbetet för ert/era
aktionsfall. Rapporteringen för 2016 blir den sista som görs på
årsbasis. Från och med 2017 sker rapportering halvårsvis (janjuni / juli – dec), men mer om det när det blir aktuellt nästa år.

Observera att ni ska INTE skicka in loggen, den är till för er i
gruppen – utan fylla i rapportformuläret som finns bifogat.

Rapporterna är viktiga för oss för att följa arbetet med fallen
och kunna återrapportera aktiviteter till London. Utan återkopplingen till London är det svårt för utredarna att utvärdera
effekterna av vårt gemensamma arbete för fallen. Försök vara
så detaljerade ni kan under framförallt punkterna 1 och 2 (Se
bilaga).

Jag ser helst att ni skickar rapporten via mejl – det underlättar
mitt arbete. Adressen är andrea.bodekull@amnesty.se

Ni har också möjligheter att ge synpunkter på servicen från oss
och i förekommande fall landsamordning. Det är endast genom
respons från er som vi har möjlighet att förbättra vårt arbete.
När ni fick fallet fick ni också en logg som är tänkt att vara till
stöd för rapporteringen. Har ni fyllt i den kontinuerligt, eller på
annat sätt dokumenterat vad ni gjort under perioden, bör det
inte vara några större problem för er att fylla i rapporten.

Rapporter vill jag ha in senast den 10 februari 2017.

Om ni skickar per brev gör ni det till:
Andrea Bodekull
Amnesty International
Box 4719
116 92 Stockholm

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL
08 -729 02 36
ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE

KASSABOK OCH AMNESTYKONTO
För er som tycker det är knepigt med bokföring och hantering
av pengar har vi två stödfunktioner som vi uppmuntrar er att
använda - kassaboken och Amnestykonto. Ytterligare
information som rör insamling, ekonomi och bokföring hittar ni
på aktivism.amnesty.se > Jobba i en grupp eller ett distrikt >
Regler och formalia > Hantering av pengar.

KASSABOKEN
Amnestys kassabok kan användas av samtliga grupper/
ungdomsgrupper/distrikt. Det är ett enkelt bokföringsverktyg
anpassat för Amnestys verksamhet, där ni kontinuerligt registrerar era intäkter och kostnader (kvitton/verifikationer för varje
transaktion sparar ni i en separat pärm). Vid årets slut trycker
ni på “Skriv ut rapport” och därefter är er ekonomiska rapport
klar. I anslutning till kassaboken finns en handledning som bör
räta ut eventuella frågetecken. Skulle ni ändå vara osäkra på
något får ni dessutom gärna höra av er till mig.
Vill ni börja använda kassaboken så skickar ni gruppnummer,
samt e-postadress till gruppens kassör/kassaansvarig, till
kassaboken@amnesty.se. Er grupp registreras då som användare, ni får ett lösenord, och sedan kan ni börja använda den.

OBS: Notera att det endast är redovisningsgrupper som kan
ha egna konton, eftersom detta kräver att gruppen är en så
kallad “juridisk person”, alltså att gruppen har antagit stadgar
och utsett en firmatecknare. Sektionsgrupper hanterar sin
ekonomi via den i gruppen som utsetts till kassaansvarig.

AMNESTYKONTO (ENDAST REDOVISNINGSRUPPER)
Vi uppmanar alla grupper som har konton att byta till vårt Amnestykonto i Swedbank. Kontot är avgiftsfritt och ni sköter det
enkelt via internet med hjälp av en säkerhetsdosa. All hjälp ni
behöver som rör era konton får ni via oss på sekretariatet. För
att öppna ett nytt konto, gå till aktivism.amnesty.se/mallar och
fyll i formuläret “Öppna nytt Amnestykonto”.

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE
08-729 02 66
MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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KOBOLT - NÄR JÄTTAR RÖR PÅ SIG
Arbetsvillkor i kobaltutvinningen: två stora teknikföretag lovar
förbättring

Cobalt Initiative” för att försöka komma åt problemet. Amnesty
kan ta åt sig lite av äran eftersom våra kollegor från internationella sekretariatet har fört en dialog med alla dessa aktörer.

I januari 2016 släppte Amnesty tillsammans med Afrewatch
en rapport som spårar försäljningen av kobolt, en metall som
används i litium-jon batterier, från gruvor där vuxna och barn,
en del så unga som sju år, arbetar under farliga och skadliga
förhållanden utan skyddskläder eller utrustning. Amnesty upptäckte att välkända märken som Apple, Samsung och Sony inte
gör några grundläggande kontroller för att säkerställa att kobolt
som bryts av barn inte återfinns i deras produkter.
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 Volkswagen.

Barn som sorterar koboltmalm i Kasulo, Kolwezi,
Demokratiska Republiken Kongo 2015.
I januari 2017 kommer vi släppa en ny rapport som följer upp
det som har hänt sedan vi släppte “This is what we die for” i
fjol, inte minst hur situationen ser ut i Demokratiska republiken
Kongo. Och vi fortsätter förstås att arbeta med frågan tills vi ser
förbättringar på marken. Det som har hänt må vara små steg.
Men det är steg i rätt riktning. Och när jättar rör på sig, kan det
få effekter i hela världen.

KOBOLT KLASSAS INTE SOM KONFLIKTMINERAL

Barn sitter och sorterar och krossar koboltmalm i Kasulo,
Kolwezi, Demokratiska Republiken Kongo 2015.
Sedan i vintras har Amnesty i hela världen haft olika aktioner
för att kräva att dessa företag undersöker sitt leverantörsled,
förhindrar kränkningar av de mänskliga rättigheterna och att de
är transparenta angående vilka underleverantörer de använder.
Under året har många sektioner fokuserat främst på Apple och
Samsung då de är de största aktörerna och ändringar hos dem
kan påverka hela branschen. Och det har gett resultat. Både
Samsung och Apple har uttalat sig och lovat att ha bättre koll
på sitt leverantörsled (Samsung lovade redan i augusti och
Apple i oktober). Apple har även sagt att de från och med 2017
kommer att arbeta tillsammans med sina leverantörer för att
förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Dessutom lanserade OECD (Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling), CCCCMC (den kinesiska handelskammaren för importörer och exportörer av metall, mineraler
och kemikalier) och ett flertal bolag där även Apple och
Samsung ingår, ett initiativ i november som heter “Responsible

Den 22 november antogs en ny lag inom EU som kommer att tvinga vissa bolag att säkerställa att mineraler de
importerar in i EU inte bidrar till konflikter i världen. Det
finns bara fyra så kallade ”konfliktmineraler”: tenn, tantal,
volfram och guld. En konfliktmineral är en mineral vars försäljning finansierar fortsatta strider, till exempel genom att
beväpnade grupper handlar med dem. Lagstiftningen är ett
steg i rätt riktning men tyvärr kommer den att ha en väldigt
begränsad effekt eftersom den innefattar väldigt få företag,
och enbart de som importerar mineralerna, inte de som
importerar produkter som innehåller mineralerna. Oavsett
är det viktigt att särskilja dessa konfliktmineraler med kobolt. Delar av koboltutvinningen som den ser ut idag bidrar
till grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna men
kobolt klassas inte som en konfliktmineral och innefattas
alltså inte av lagen.

KATHLEEN MCCAUGHEY
SAKKUNNIG FÖRETAGSANSVAR
072 - 967 86 03
KATTHLEEN.MCCAUGHEY@AMNESTY.SE

				
						
SIDA
SIDA77		

INSATS
INSATSDECEMBER
OKTOBER 2014
2016

GRUPPEN TIPSAR
Grupp U50 på Kungsholmens
gymnasium i Stockholm är troligen
en av svenska sektionens äldsta
ungdomsgrupper. Just nu består de
av en styrelse med sex personer och
cirka tjugo personer som är aktiva.
Emilia Sullivan, U50 Emilia Sullivans roll i gruppen är
att ha hand om PR och marknadsföring, här tipsar hon
om aktiviteter man kan göra som grupp mellan kampanjtopparna.
Vad brukar ni hitta på när det inte är en stor aktion på
gång?
Vi försöker vara kreativa med mindre petitioner, det kan var
att vi gör petitionslistor av en aktion som vi tar från
amnesty.se eller att vi visar vårt stöd från pågående fall som
Amnesty lyfter i sociala medier. På våffeldagen så delade vi ut
våfflor och folk fick agera för ett fall.

Har du några tips om man enkelt vill dra ihop en aktion?
När jag och de andra i gruppen startade så var det mycket
petitionsinsamlingar i kafeterian, vi vill att folka ska lägga
märke till oss och veta att vi finns på skolan. Så vi gör ofta
lite mer än att “bara” stå och samla in underskrifter, det kan
vara något enkelt som att vara kreativ med det material vi
har, till exempel sätta upp Amnestyaffischer, pynta eller sätta
på musik så att det märks att vi är där. Det är inte så mycket
som krävs. När det kommer nya medlemmar till gruppen så
frågar vi dom vad dom är intresserade av och vad dom vill
göra, så att vi vet vad vi har för resurser när vi ska ordna ihop
en aktion, samt får ny inspiration till nya sätt vi kan arbeta på.

Kampanjande för HBTQI-personers rättigheter i Tunisien

Vi samarbetar också en del med andra föreningar på skolan
till exempel One day Seyom som arbetar med frigivningen
av journalisten Seyoum Tsehaye som sitter fängslad i Eritrea
och med Zunar, en av fallen i förra årets Skriv för frihet,
samarbetade vi med skolans konstförening. Vi försöker också
samarbeta med skoltidningen och skriver artiklar inför petitioner. När vi inte riktigt har hittat något att agera på så har
vi arrangerat Amnesty workshops, det kan vara till exempel
på tema dödsstraff. I början av varje termin har vi också en
träff så att nya kan komma med i gruppen, vi brukar sitta och
prata, kanske pyssla med något och prata om vad vi vill göra
under terminen.

AMNESTY ABC

Ett annat tips är att vi märkt att det lätt blir så att vi hela tiden
tar upp nya fall och nya kränkningar av mänskliga rättigheter,
vi började förra året med att följa upp fall som eleverna har
agerat på och i slutet av året brukar vi ge exempel på områden där vi nått framgång, för att visa på att det faktiskt går att
påverka, jag tror att vi behöver vara lite mer positiva!

ÄR NI SYSSLOLÖSA?
Här hittar ni aktioner att agera på om ni skulle vara sysslolösa i gruppen:
•
www.amnesty.se/engagera-dig/agera/
•
aktivism.amnesty.se under pågående kampanjer
•
Eller hör av er till sekretariatet för pågående aktioner

EMMA BROSSNER SKAWONIUS

08 - 729 02 43 / EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

BLI UTBILDARE

BESTÄLL EN UTBILDNING

Vill du bidra för en djupare förståelse för vårt arbete och gillar
att hålla i presentationer så finns det ett aktivistuppdrag för dig.
I början av hösten utbildade vi ett gäng aktivister i att utbilda i
vår nya grundutbilding Amnesty ABC. Nu finns det en möjlighet
att ansöka om att bli utbildare inför våren 2017. Att vara utbildare innebär att hålla i vår grundutbildning för nya aktivister,
grupper eller distrikt. Lördagen den 28 januari på sekretariatet
kommer det att vara en utbildning för nya och gamla utbildare
med genomgång av passen samt tekniker som man kan använda sig av som föreläsare.
Du ansöker om att bli utbildare på aktivism.amnesty.se (Gå på
möten och utbildningar/grundkurs). Vi behöver din ansökan
senast 12 januari.

Inför vårens planer på rekryteringsmöten och grundutbildningar
så kan ni redan nu beställa Amnesty ABC, det är en grundutbildning i tre delar. Där den första kan hållas helt separat. Dom
andra två delarna hålls med fördel vid samma tillfälle eller vid
närliggande tillfällen. Ni som vill ha utbildningen står för lokal,
eventuell fika, teknisk utrustning. Ni bokar genom att kontakta
AmnestyABC@amnesty.se

EMMA BROSSNER SKAWONIUS

08 - 729 02 43 / EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE
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OMORGANISERA MERA
SÅ BLIR VI FLERA OCH GÖR MERA
Sedan början av hösten har vi på Amnestys sekretariat ändrat
vår organisation. I november började detta avspeglas i stödet
till er aktivister och från och med januari är förändringen helt
klar. Geografiskt är Sverige uppdelat i tre större områden eller
regioner med 5-7 distrikt i varje. Varje område har två anställda
med uppdrag att stödja och utveckla aktivismen i området - en
aktivistsamordnare och en kampanjsamordnare.
Aktivistsamordnaren har i uppdrag att utveckla och ge stöd till
de långsiktiga strukturerna som grupper och distrikt. Till aktivistsamordnaren vänder man sig i frågor som rör grundkurser,
rekrytering, distriktsmöten, verksamhetsbidrag, rapportering,
ledarskap och föreningsformalia.
Kampanjsamordnaren har i uppdrag att få igång aktivitet
inom sektionens kampanjarbete i det område hen arbetar
gentemot, kampanjsamordnaren projektleder också aktioner.
Till kampanjsamordnaren vänder ni er i frågor som rör aktuella
kampanjer och aktioner, aktivitetsbidrag, kampanjutbildningar
och aktivistseminariet.
Genom att fördela arbetet på detta sätt kan vi både fokusera
på en hållbar och kampanjstark organisation. Relationen till er
aktivister blir inte heller avhängig en anställd utan ni kommer
att ha två tjänstepersoner i hälarna.
Vi har fortfarande en nationell ungdomssamordnare som
arbetar tillsammans med ungdomsgrupper, studentgrupper,
ungdomsråd och studentnätverk. Emma Brossner-Skawonius
jobbar på vårt kontor i Stockholm men under hennes föräldraledighet under våren vikarierar Phiona Batuuka för henne.

VILKA ÄR VI DÅ?

I Syd ingår distrikten Skåne-Blekinge, Kalmar-Kronoberg,
Halland, Jönköping och Gotland arbetar tillsammans med
Marianne Gyllenpistol (kampanj) och från och med 1 januari
Fartun Andersson (aktivism). Marianne och Fartun arbetar på
vårt kontor i Malmö.
Marianne.gyllenpistol@amnesty.se 040-96 66 30
Fartun.andersson@amnesty.se / 040-96 66 30
I Nordväst ingår distrikten Göteborg, Älvsborg-Bohuslän, Skaraborg, Värmland-Dalsland, Örebro och Norrbotten arbetar tillsammans med Malin Österberg (kampanj) och Daniel Lundh
(aktivism). Malin och Daniel arbetar på vårt kontor i Göteborg.
Malin kommer att ha andra arbetsuppgifter under större delen
av 2017 och Daniel går på föräldraledighet i mitten av december. Malin Mattsson kommer att vikariera för Malin Österberg
och börjar den 1 januari 2017. Vem som ersätter Daniel under
denna till återkommer vi till.
Daniel.lundh@amnesty.se / 031-711 21 03
goteborg@amnesty.se
I Nordöst ingår distrikten Stockholm, Uppsala, GästriklandDalarna, Södra Norrland, Västerbotten, Mälardalen och
Östergötland-Södra Sörmland arbetar tillsammans med Caroline Selander (kampanj) och Mats Engman (aktivism). Caroline
och Mats arbetar på vårt sekretariat i Stockholm.
Caroline.selander@amnesty.se / 08 - 729 02 32
Mats.engman@amnesty.se / 08 - 729 02 66

KAROLINA PONTÉN
GRUPPCHEF AKTIVISM
031-41 94 13
KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE
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VILL DU GÖRA MER?
KANDIDERA TILL NATIONELLA RÖRELSEN...
Nu söker valberedningen kandidater som vill engagera sig i
svenska sektionens styrelse, Amnestyfondens styrelse och
granskningskommittén.

Nomineringsstopp: 15 februari
Läs mer på amnesty.se/kandidat eller skicka mejl till
valberedningen@amnesty.se

...KANDIDERA TILL INTERNATIONELLA RÖRELSEN...
Styrelsen söker kandidater till förtroendeposter i den
internationella rörelsen
Är du eller någon du känner intresserad av att kandidera till
någon av de internationella förtroendeposterna inom Amnesty?
I så fall är det dags nu! På det internationella rådsmötet
11-15 augusti 2017 kommer följande val att göras
•
•
•
•
•
•

4 members of the International Board (Board)
1 member of the Finance and Audit Committee (FAC)
5 members of the Membership Appeals Committee (MAC)
2 members of the International Nominations Committee
(INC)
the Chair of the International Council in 2019
the Alternate Chair of the International Council in 2019

Det är styrelsen som skickar in sektionens förslag på kandidater till den internationella valberedningen. Vill du uppmärksamma styrelsen på ditt eget eller någon annans intresse för
någon av förtroendeposterna mejla till Lars Gäfvert som är
sammankallande i styrelsens internationella utskott.

Alla kandidater behöver ha goda kunskaper i engelska, ha god
kännedom om den internationella rörelsen och specifika kunskaper beroende av vilken post personen vill kandidera till. På
medlemssidorna kan du läsa mer om vad de olika uppdragen
innebär under fliken ”Internationellt”, http://medlem.amnesty.
se/internationellt.
Styrelsen behöver veta namn och kontaktuppgifter till personen
som vill kandidera samt vilka erfarenheter och kunskaper
personen har som gör hen lämplig för uppdraget.
Mejla till: lars.gafvert@amnesty.se
Deadline: 20 februari 2017

LINA JAKOBSSON
STYRELSESEKRETERARE
08 -729 02 33
LINA.JAKOBSSONS@AMNESTY.SE

...ELLER ”PRAOA” SOM ÅRSMÖTESORDFÖRANDE
I år finns det möjlighet att anmäla intresse för att bisitta årsmötesordförandena under årsmötet. Rollen är lämplig för dig
som inte nödvändigtvis har så mycket tidigare erfarenhet av
uppdraget, men som vill lära dig och förhoppningsvis axla mer
ansvar ett annat år.

Förberedelser och genomförandet av ordförandeuppdraget sker
tillsammans med övriga två årsmötesordförande, med stöd av
sekretariatet. Om du är intresserad av uppdraget kontakta mig
på mejl.

LINA JAKOBSSON
STYRELSESEKRETERARE / LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE

UNGDOMSRÅDET SÖKER NYA MEDLEMMAR

Är du med i en ungdomsgrupp och vill du engagera dig
nationellt för att göra ungdomsaktivismen ännu bättre inom
Amnesty? Tycker du om att ha kontakt med människor och vill
du lära dig mer om mänskliga rättigheter och om hur organisationen fungerar ?
Nu söker vi nya medlemmar till ungdomsrådet, vi söker medlemmar främst från Skåne och utanför storstäderna. Hör av dig
till mig så kan jag berätta mer om vad uppdraget går ut på!
Välkommen att gå med i ungdomsrådet!
Arabella, Nicole, louise, Samuel, Karin, Medina och Mehjar
(Charlotte saknas på bild)

EMMA BROSSNER SKAWONIUS

08 - 729 02 43 / EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE
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FOTOUTSTÄLLNING FÖR UTLÅNING
Fin fotoutställning om anhöriga till fängslade människorrättsaktivister – Nu för utlåning till samtliga Amnesty-grupper.
Tillsammans med Nargis Hamrabaeva på Bureau om Human
Rights in Tajikistan har Grupp 118 med stöd av Svenska Amnesty International sekretariat producerat en mycket fin utställning om 9 bilder på anhöriga till fängslade människorättsaktivister i Tajikistan. Bildserien berättar historier om olika familjer
i Centralasien. De porträtterar anhöriga som förlorat sina kära
genom tortyr, felaktig behandling eller orättvisa rättegångar.
En av de 9 bilderna i utställningen
Utställningen har visats flera gånger under förra hösten och i
våras på flera bibliotek i Göteborg. Den finns för utlåning till alla
grupper som vill sprida utställningens information på sina orter.
Till var och en av de 9 bilderna finns bildtext som berättar om
familjernas situation. Fotona är i A2 format och i färg. Fotona
kan sändas per post eller hämtas hos gruppen i Göteborg.
PostNord tar max 200 kr för försändelsen.

Vid intresse kontakta grupp118@mail.amnesty.se eller
goteborg@amnesty.se

GRUPP 118, GÖTEBORG
GENOM AGNETA HÅLLÉN CARLSSON

KOM PÅ ÅRSMÖTE I STOCKHOLM 5-7 MAJ!
VI BEHÖVER DIN RÖST!

DIN CHANS ATT PÅVERKA

Ge av din tid för en bättre värld, när vi tillsammans arbetar för
samma sak uppstår en kraft som kan förändra världen.
Engagera dig, diskutera, argumentera, skratta, bli berörd, träffa
likasinnade men framförallt var med och arbetar för att
mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid!

Skicka din motion till
arsmotet@amnesty.se
MOTIONSSTOPP:
10 FEBRUARI 2017

ANMÄL DIG PÅ:
www.amnesty.se/arsmotet

LINA JAKOBSSON
STYRELSESEKRETERARE
08 -729 02 33
LINA.JAKOBSSONS@AMNESTY.SE

AMNESTY INTERNATIONAL

ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11)
TELEFON: 0771-AMNESTY, FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
medlem.amnesty.se/insats (kräver inloggning)

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

