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Amnesty på Stockholm Pride 2015. Till sommaren växlar vi upp arbetet med HBTQI-frågor!

4-5 HUMAN RIGHTS ARE MY PRIDE
Vi ska växa och bli större så vi kan jobba ännu
bättre för mänskliga rättigheter, och vi ska göra
det genom att lyfta de livsviktiga frågorna kring
HBTQI*-personers rättigheter. Utbildning och
nationell ungdomsträff i april! Kampanj hela
sommaren.

6-7 ÅRSMÖTET NÄRMAR SIG

Mängder av seminarier och anföranden, massor av viktiga diskussioner och beslut, mat och
musik, mingel och brobyggande. Missa inte
årsmötet! Anmäl er nu för garanterad plats.

2 8 MARS - INKLUSIVE TAL! 8 DISTRIKTSOMBUD TIPSAR 9-10 STYRELSEN INFORMERAR

*Homosexuell/Bisexuell/Transsexuell/Queer/Intersexuell
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8 MARS - NU KÖR VI!

Snart är det dags, 5 mars och vår aktionsdag närmar sig med
stormsteg! Förhoppningsvis har ni alla hunnit beställa och fått
ert material.
När jag suttit och läst igenom era beskrivningar av de aktiviteter
ni har planerat har jag blivit riktigt imponerad och peppad, det
här kommer bli jättebra.
Jag hoppas att ni alla har fått chans att läsa igenom lathunden
som ni fått. Om inte så finns den på Aktivistportalen, aktivism.
amnesty.se/mkrm, under fliken 8 mars. Där finns all information
som ni kan tänkas behöva inför de aktioner som ni planerar.
Här kan ni även skriva ut petitionsblad om ni skulle behöva fler
(hoppas, hoppas!) och affischer i A4.

GÖR GÄRNA NÅGOT PÅ NÄTET OCKSÅ
Jag vill passa på att trycka lite extra på sociala medier, där kan
vi verkligen synas! Lägg upp bilder och gör facebookevenemang
till era aktioner för att locka folk. Tar ni bilder (vilket jag hoppas
att ni gör) lägg upp dem själva och skicka dem sedan, så fort ni
kan, till socialamedier@amnesty.se så att vi kan putta ut dem i
cyberspace.

Om ni twittrar eller använder er
av instagram, använd gärna
#dealwithit. Detta är en global
hashtag som användes redan
förra året.
I år kommer ni att kunna
använda er av ett tal som vi i
Min kropp mina rättigheter-teamet
har satt ihop åt er. Detta är ett jättebra tillfälle att
synas, och särskilt i större sammanhang. Så ta chansen att säga
några väl valda ord! Ni hittar talet här nedanför och på Aktivistportalen.
I övrigt så hoppas jag att ni får jättehärliga kampanjdagar med
många härliga möten, namnunderskrifter i mängder och nya
engagerade medlemmar. Nu kör vi!

ELLEN JOHANSSON
KAMPANJPRAKTIKANT
08-729 02 04
ELLEN.JOHANSSON@AMNESTY.SE

TAL FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER
I dag, på internationella kvinnodagen firar vi. Vi firar alla de
framgångar som kvinnors kamp resulterat i. En kamp som på
många sätt är gränsöverskridande.
41 år har gått sedan FN 1975 införde den internationella
kvinnodagen. Ibland ställs frågan om en särskild kvinnodag
fortfarande behövs. Svaret är tveklöst: JA!
För internationella kvinnodagen är inte bara en dag att fira. Den
sätter fokus på ojämställdhet här hemma. Och den påminner
oss om hur flickor och kvinnor runt om i världen fortfarande
kämpar för sina mest grundläggande rättigheter.
• Omkring 39% av världens befolkning lever i länder där abort
antingen är totalförbjudet eller bara tillåts om kvinnans liv eller
hälsa är i fara.
• En av tre kvinnor som lever idag blev bortgift före sin 15-årsdag. När flickor tvingas in i äktenskap resulterar det ofta i att de
måste sluta gå i skolan och i stället föda barn.
• I många länder betraktas inte våldtäkt inom äktenskapet som
ett brott. Trots att feminister kämpade för ändrad lagstiftning
under större delen av förra århundradet, så ses sex fortfarande
som en äktenskaplig plikt. Det gäller exempelvis Tunisien. Där
kan dessutom våldtäktsmän gå fria om de gifter sig med sina
minderåriga brottsoffer.
• Kvinnor fängslas för att de fått dödfödda barn. Det sker i El
Salvador och Nicaragua och har även hänt i USA. Kvinnor som

gripits efter att ha fått missfall och andra komplikationer under
graviditeten har hållits fängslade i årtionden. Det kan bara ske i
stater där abort är olagligt och det leder till att kvinnor misstänkliggörs när något går fel - och de riskerar att anklagas för mord.
• Kvinnor som tvångssteriliserats väntar fortfarande på upprättelse och rättvisa. Att sterilisera människor mot deras vilja har
genom historien varit ett sätt att kontrollera befolkningen bland
de mest marginaliserade grupperna i många samhällen. I Peru
tvångssteriliserades över 200 000 kvinnor under 1990-talet,
framför allt kvinnor från urfolken och kvinnor som levde i fattigdom.
• I över 75 länder anses homosexuella handlingar vara ett
brott. Homofobiska attityder i samhället i stort återspeglas
även hos polisen – även i länder där samkönade relationer
inte är brottsliga. Diskriminering av transpersoner är utbredd.
I många av Europas stater tvingas transpersoner att genomgå
hormonbehandlingar, operationer, sterilisering och psykiatriska
utredningar innan de kan ändra sitt juridiska kön.
• Kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på offentliga platser.
Sexuella trakasserier är en del av många kvinnors vardig - oavsett var i världen de befinner sig.
Miljontals flickor och kvinnor nekas rätten till kontroll och
självbestämmande över sina kroppar och liv. Det kan vi inte acceptera. Kampen för kvinnors rättigheter är lika viktig idag som
någonsin tidigare. Därför måste du och jag fortsätta att agera!
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SKRIV FÖR FRIHET - VAD HAR HÄNT?

I pressmeddelandet anges att departementet har fått brev,
e-post och korrespondens från människor världen över som
uppmanat myndigheterna i Burkina Faso att sätta stopp för
barnäktenskap.
Inom kort kommer Amnesty på nytt agera för att hålla trycket
på myndigheterna uppe så att de lagar som förbjuder barnäktenskap ses över och genomförs i praktiken. Tack alla ni som
deltog!

Kampanjmaterial för Burkina Faso, skriv för frihet 2015
Amnesty kampanj Skriv för frihet har gett resultat men mer
återstår att göra. I slutet av februari fick vi nyheten att regeringen i Burkina Faso lovar att höja åldern för giftermål för
flickor till 18 år. Vidare kommer man att säkerställa att definitionen av tvångsäktenskap tydliggörs i strafflagen. Detta enligt
ett pressmeddelande från landets justitiedepartement, som
bekräftar regeringens engagemang för att bekämpa tidiga och
påtvingade äktenskap.

Vi har också fått information om att fler åtalspunkter lagts till
åtalet mot Phyoe Phyoe Aung och hon riskerar nu upp till 13
års fängelse. För mer information och instruktioner för hur ni
kan agera för att protestera mot detta se amnesty.se/blixtaktioner och uppdateringen som kom den 23 februari. Slutligen har
Zunar fått ett nytt rättegångsdatum den 9 mars. Vi återkommer
med mer information när vi får den.

IDA WISTBACKA
PROJEKTSAMORDNARE
08-729 02 49
IDA.WISTBACKA@AMNESTY.SE

SOM JAG SER DET...
Aleppo’s Kweik river, keeps washing up the bodies of men
and boys who have been shot in the head at close range. Så
skrev Donatella Rovera, Amnestys utredare för ganska exakt
tre år sedan och jag tänkte “dead man floating in the river”. De
orden nämndes på mitt allra första Amnestymöte i Örebro för
drygt 20 år sedan och är nästan det enda jag minns från mötet
(förutom att gruppsekreteraren hette Bodil och hade lockigt
hår). När jag såg de döda kropparna på bilder från Aleppo
tänkte jag “Jaha, världen har inte blivit bättre än så, människor
flyter fortfarande”.
I veckan som gick kom Amnestys årsrapport. De senaste
åren går det att se den på internet, en fyra och en halv minuts
redovisning av den årliga hälsoundersökningen av mänskliga
rättigheter. Det var en ganska oskön upplevelse. En genomrutten flyktingsituation, ett säkerhetsråd som bryr sig mer om
politik än rättigheter för de mest utsatta på planeten, yttrandefrihetskatastrofer, tortyr, angrepp mot MR-försvarare. De verkar
inte må så bra, de mänskliga rättigheterna.

LJUS
HOLOGRAMDEMONSTRATION
Amnesty Sydkoreas hologramdemonstration i veckan som
gick. Fräscht! (Googla: amnesty south korea.)

TAGGTRÅD
NÅGOT ÄR FRUKTANSVÄRT FEL
Barn på flykt - inte ok!

Jag tänker sällan på utbud och efterfrågan men då gjorde jag
det - hur i hela Hälsingland kan vi tappa aktivister när mänskliga rättigheter fortfarande mår dåligt?! Förra året minskade
antalet arbetsgrupper med 19* stycken. Här finns ett gigantiskt
“rädda världen-behov” - borde det då inte uppstå ett “räddavärlden-utbud”?! Visserligen har den akuta flyktingkrisen
bevisat att många människor har hjärtat på rätta stället och är
villiga att låta det pumpa några extra slag för att hjälpa till, men
Amnesty har inte avnjutit denna världsförbättraryra.
Så här ser alltså ekvationen ut som jag inte kan lösa:
Mänskliga rättigheter mår dåligt + människor vill förbättra
världen = grupper lägger ner. Borde det inte vara:
Mänskliga rättigheter mår dåligt + människor vill förbättra
världen = massaktivism?
Vi som jobbar med aktivism kommer att göra allt vi kan för
att hejda nedläggningen av och att starta nya grupper under
2016. Men vi behöver er hjälp. Ni som arbetar för mänskliga
rättigheter och finns på plats lokalt, som obetalt och engagerat
arbetar för en bättre värld. Ni är både de
som utför mycket av arbetet men som
också ger Amnesty legitimitet, genom er
frivillighet, ert engagemang och er kunskap. För att få ordning på den här världen
behöver vi vara jättemånga, jätteduktiga
och jätteengagerade - precis som nu, men
fler.

KAROLINA PONTÉN

PROJEKTSAMORDNARE
*Eftersom jag försöker göra en poäng av det minskade antalet grupper
nämner jag inte att antalet ungdomsgrupper ökade med 5.
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HUMAN RIGHTS ARE MY PRIDE
Visste ni att våren och sommaren (och till och med hösten!)
går i regnbågens färger? Årets sommarkampanj syftar till att få
fler människor in i organisationen antingen som medlemmar
eller aktivister, detta gör vi genom att lyfta HBTQI-personers
rättigheter (Homo/Bi/Trans/Queer/Intersexuell).
Förra årets armbandssuccé ”Human rights are my pride”
kommer även i år vara
en del av materialet
och ett sätt att nå nya
människor. Genom
att sälja dem gör vi
folk glada och samlar
samtidigt in kontaktuppgifter så vi kan
erbjuda dem olika sätt
att agera för mänskliga
rättigheter.
Inte bara ett armband även ett sätt att växa

NING 16-17 APRIL

KAMPANJUTBILD-

Mitt i vårmånaden april möts vi för att fördjupa våra kunskaper om HBTQI-personers rättigheter och hur vi ska få Amnesty i Sverige att växa sig ännu starkare genom kampanjen
“Human rights are my pride”.
Utbildningen äger rum på sekretariatet i Stockholm och håller
på från kl 11.00 på lördagen till kl 16.00 på söndagen.

Under helgen kommer vi bland annat möta Mina Gäredal
som utbildar i normkritik och bemötande av HBTQI-personer.
Vi kommer också få höra allas vår Amnesty Press-redaktör
Ulf B Andersson i ett samtal med Ulrika Westerlund, ordförande för RFSL, om situationen för HBTQI-personer i Europa.
Och så får vi möta medlemsvärvare från F2F som ger oss
verktyg och insikter i det perfekta samtalet på stan och värdet
av en värvad medlem.
I nästa nummer kommer vi att presentera det fulla programmet och ännu fler spännande gäster.
Anmälan hittar ni på Aktivistportalen, aktivism.amnesty.se,
under “Delta i en kampanj” och sedan “Human rights are my
pride”. Kom ihåg att anmäla er senast den 31 mars! Utbildningen är gratis (mat och boende) och reseersättning går att
få. Max tre personer per grupp kan anmäla sig.
Vid frågor gällande utbildningen kontakta mig gärna.
Hoppas vi ses!

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORDNARE SKÅNE/BLEKINGE
040-96 66 30
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

HBTQI-SOMMAREN 2015

John Jeanette, ett av Amnestys individfall, gick
med Amnesty på Stockholm Pride

West Pride i Göteborg

Europride i Riga
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Grupp U4 deltog på Värmlands Pride förra året. Vad vill er ungdomsgrupp göra i sommar? Kom på ungdomsträff och lär er
mer! (På bilden Alexandra Ohlsson och Alexandra Henry Schotte.)

ÄNTLIGEN NATIONELL UNGDOMSTRÄFF!
Nu i april är det nationell ungdomsträff, och tillfälle att träffa
härliga aktivister från andra delar av Sverige! Vi kommer delta
på kampanjutbildningen inför HBTQ-kampanjen, lära oss mer
om mänskliga rättigheter och ha fika förstås.

ANMÄL DIG NU
Om du är med i en ungdomsgrupp kan du anmäla dig på
aktivistportalen, under ”Möten och utbildningar”
(aktivism.amnesty.se/ga-pa-moten-utbildningar/ungdomstraffar/). Har du några frågor så maila gärna ungdomssamordnare Emma Brossner Skawoinus,
emma.brossner-skawoinus@amnesty.se.

Deltagare på höstens ungdomsträff
Sista anmälningsdag är 31 mars. Gammal eller ny i Amnesty
kommer du att lära dig nya saker, träffa underbara människor
och ha en härlig helg.
De nationella ungdomsträffarna arrangeras av ungdomsrådet
och sekretariatet två gånger per år, och nu i vår är den 15-17
april, i Stockholm.
Vi ser fram emot att träffa er!

KARIN GAREFELT
Ungdomsrådet är pepp!

MEDLEM I AMNESTYS UNGDOMSRÅD
MISS@GAREFELT.SE
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ÅRSMÖTET NÄRMAR SIG
Justine Ijeomah från Nigeria. Har du hört talas
om honom? Han är en
människorättsförsvarare
som driver organisationen HURSDEF (Human
Rights Social Development and Environmental Foundation) som har
Justine Ijeomah
fått stöd från Amnestyfonden för att kunna
bedriva sitt arbete för mänskliga rättigheter. Han mottog 2014
Per Anger-priset som “Forum för levande historia” delar ut till
personer som har gjort stora humanitära och demokratifrämjande insatser. Nu har du möjlighet att både höra honom tala
och att prata med honom på årsmötet strax utanför Halmstad
den 13-15 maj. Det är i alla fall något jag kommer att passa
på att göra.

Sedan kommer vi givetvis även ha möjlighet att diskutera
sexarbetspolicyn som kommer att bli klar under våren.

Detta är bara en av de många spännande och viktiga delarna
av seminarie- och anförandeprogrammet under årsmötet. Genom det får vi tillfälle att lära oss mer om hur saker fungerar,
både i vår organisation och i världen utanför. Människorättsförsvarare kommer att få komma till tals, frågan om människor på flykt och HBTQI-frågor kommer att lyftas. Hur ser vi
till att växa på både höjden och bredden (förtroendevalda,
aktivister, medlemmar, pengar) för att fortsätta vara så bra
som vi är?

...ELLER ÅK PÅ EGEN HAND.

Som du kunde läsa i förra numret av Insats har frågan om
den långsiktiga riktningen varit ute på en konsultationsrunda,
nu senast ute i distrikten. På årsmötet kommer vi tillsammans
att prata vidare om den innan vi slutligen tar beslut om den
på söndagen.
Sist men absolut inte minst kommer vi, precis som förra året,
att rösta fram våra förtroendevalda online. Det betyder att du
som inte har möjlighet att vara med på plats ändå kan vara
med och påverka på distans.

TA AMNESTYBUSSEN!
Kom ihåg att om du bor i någon av de tre storstadsregionerna
och närheten av Linköping kan du åka gratis både till och
från årsmötet med någon av Amnestybussarna!

Har du inte möjlighet att ta bussen kan du som vanligt i
första hand fråga din grupp eller distrikt om du kan få ekonomiskt stöd för att åka. Dessutom kan du, mot uppvisande av
kvitto, få ersättning för resekostnader som är högre än 500 kr
och upp till 1 500 kr (alltså max 1 000 kr).

På kvällarna kan du lyssna när kandidaterna till förtroendeposterna grillas under mer informella omständigheter, äta god
mat och prata till musiken i bakgrunden. Dessutom kommer
vi så klart att fira fantastiska Amnestyfondens 50-årsdag på
lördagskvällen!

MOTIONER OCH DISKUSSIONER
Precis som vi har hoppats har det trillat in en rad motioner
från er och förslag från styrelsen. Det innebär att vi kommer att ha mycket att diskutera på påverkanstorgen och i
pauserna. Motionerna handlar bland annat om HBTQI-frågor,
hur vi ska stärka distrikten, om dödsstraffet, representativ
demokrati, hur vi prioriterar inom Amnesty och vilka vi samarbetar med.

ÅRSMÖTET DIGITALT
Årsmötet på webben: amnesty.se/arsmotet
Livesändning: medlem.amnesty.se
Rösta i personvalen online: amnesty.voteit.se
Facebook: facebook.com/AmnestySverige/events
Instagram: @amnestysverige
Twitter: @amnestyarsmote

I Halmstad är himlen alltid blå

FÖR GARANTERAD PLATS OCH LÄGRE PRIS - BOKA NU!
Anmäl dig och boka boende- och matpaket senast den 15
april. Då är du garanterad plats på årsmötet och får subventionerade priser.
Vi ses i maj!

NATASJA PERSSON
ÅRSMÖTESSAMORDNARE
070 - 860 41 39
NATASJA.PERSSON@AMNESTY.SE
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VI VILL SE FLER UNGDOMAR PÅ ÅRSMÖTET!
Är du ung och aktiv i en ungdomsgrupp så har du nu
chansen att åka till årsmötet alldeles gratis.
Här tas beslut som påverkar Amnestys framtid, så kom och
var med och påverka och få större inblick i hur din organisations demokratiska process fungerar. Dessutom träffar du
andra aktivister från hela landet!

VAR, NÄR, HUR?
Årsmötet äger rum på Gullbrannagården utanför Halmstad
13-15 maj. Du åker med Amnestybussar till årsmötet och bor
i rum med fyra bäddar med vandrarhemsstandard. Resan,
boendet och maten bekostas av svenska sektionen. Vi har
möjlighet att ge tio unga aktivister utbildningsplatser till årsmötet, så passa på!
Anmäl ditt intresse (max två personer från varje grupp) till mig
senast den 22 mars. Har du frågor hör också av dig till mig.

EMMA BROSSNER-SKAWONIUS
!)
Å FÖ R UN GD OM AR
(S JÄ LV KL AR T OC KS

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

SKAFFA AMNESTYKONTON - NU MED SWISH
Något som framgår tydligt om man går igenom våra grupper
och distrikts ekonomiska rapporter från 2015 är att alltför
många av era mödosamt insamlade hundralappar betalas i
bankavgifter. Faktum är att några av våra grupper har avgiften
för sina bankkonton som den enskilt största kostnaden under
året. Det är givetvis inte önskvärt - i synnerhet som det finns
ett betydligt bättre alternativ som är kostandsfritt.

ÖPPNA ETT AMNESTYKONTO!
Sedan något år har Amnesty en kontolösning med Swedbank,
som innebär att Amnestygrupper* kan skaffa sig bankkonton
utan kostnad. Kontot öppnas via oss på sekretariatet, utan
att ni behöver ta någon egen kontakt med banken. Det sköts
enkelt och praktiskt via internet med en bankdosa. Via kontot
kan ni enkelt göra plusgiro- och bankgirobetalningar.

Numera kan ni även koppla ert konto till Swish vilket både
kan underlätta insamling och era egna överföringar.
Mer information om Amnestykontot hittar ni på Aktivistportalen (aktivism.amnesty.se) -> Jobba i en grupp eller ett distrikt
-> Regler och formalia -> Hantering av pengar.
Ni får gärna vända er till mig om ni har frågor.

MATS ENGMAN
KAMPANJSAMORDNARE
08 -729 02 66
MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

_________________
* Notera att det endast är redovisningsgrupper som kan ha egna
konton.

STORT INTRESSE FÖR KALITY
Våren 2017 kommer Riksteatern och Amnesty att tillsammans arrangera läsningar på ett antal orter i Sverige med
texter av fångar i Kality-fängelset i Etiopien.
Nu under januari och februari har intresseanmälningarna från
grupper trillat in och intresset har varit jättestort, både från
Amnestygrupper och Riksteaterföreningar runt om i landet!

Vi kommer inom kort att höra av oss till dom orter som är
klara, så att ni kan börja planera ert samarbete.

JOHANNA AZAR
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORDNARE GÖTEBORG
031-711 21 03
JOHANNA.AZAR@AMNESTY.SE
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DISTRIKSOMBUD TIPSAR
Karin Danelius i Uppsala distriktstyrelse tipsar:
Uppsalas distrikt har sju arbetsgrupper och en ungdomsgrupp. De har varje månad gemensamma möten som grupperna själva arrangerar. Distriktet samordnas av en styrelse
där ledamöterna har olika roller, som till exempel kassör och
medlemsansvarig.
Hur ser kampanjarbetet ut i Uppsala?
Förut gjorde grupperna mest aktiviteter för sig själva. Vissa
terminer kunde det arrangeras flera aktioner inom en kampanj,
andra terminer inga alls. I höstas startade vi en kampanjgrupp
för att få mer kontinuitet i vårt kampanjarbete och för att grupperna i Uppsala ska göra minst en gemensam aktion per termin. Det är ju kampanjerna som är grunden i Amnestys arbete
och i Uppsala behövde vi bli starkare i det arbetet.
Hur funkar kampanjgruppen?
Det är vi i styrelsen som tagit initiativ till att starta kampanjgruppen. Tanken är att den ska fungera som en förlängning av
styrelsen och att gruppen ska vara mer öppen. Visst behövs
det en stabil grund, men man ska också kunna vara med i
kampanjgruppen samtidigt som man är med i sin egen grupp,
det är lite friare att komma och gå helt enkelt.
Vad kommer kampanjgruppen att göra?
Gruppens uppgift är att arrangera gemensamma aktioner för
distriktet. Den första kampanjen vi deltog i var Skriv för frihet
nu i vintras, det var många som deltog och vi blev jättenöjda
med resultatet. Framöver hoppas vi att ännu fler medlemmar
från olika grupper deltar.
För att aktivisterna ska få bättre koll på vilka vi är presenterades
gruppens arbete och syfte på årsmötet i februari och vi kommer även hålla i en av våra distriktsträffar i maj. Den 21 maj
arrangerar vi vår andra aktion, denna gång inom kampanjen
Stoppa tortyr!

VAR SKA DU TA VÄGEN?

Funderar du på som går årskurs tre och är med i en amnestygrupp på din skola på var du ska ta vägen efter gymnasiet? Mycket kanske är oklart men förhoppningsvis är du
säker på att du vill fortsätta engagera dig i Amnesty även efter
att du slutat skolan.
Vägarna vidare in i
Amnesty är många
efter att ha varit med
i en ungdomsgrupp!
Kanske är du sugen
på att gå med i en
distriktsstyrelse eller
Amnestys sektionsordförande
att fortsätta engagera
Tora Törnqvist började som
dig i en grupp som
aktiv i en ungdomsgrupp

Uppsalas distriktsstyrelse: Jacqueline Beaulac, Emma
Gunnarsson, Ellinor Hagman, Ottilia Eriksson, Karin
Danelius. Saknas: Sara Ohlsson
Så slutligen, vad är ditt bästa tips för distrikt som vill få
igång sitt kampanjarbete?
Mitt bästa tips är nog att försöka starta en projektgrupp som
är särskilt ansvarig för att planera och arrangera aktioner.
Gruppen behöver inte alls vara stor, det viktigaste är snarare
att aktionen utformas så att andra aktivister kan vara med utan
att behöva delta i en massa förberedelsearbete. Mitt näst bästa
tips är att se till att fira ordentligt när aktionen väl är avklarad,
det är det bästa sättet att få energi till en ny kampanj!

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

arbetar utåtriktat med kampanjer? Eller så vill du arbeta
med individfall och öva upp din förmåga att skriva brev och
påverka makthavare?
Om du vill veta vilka grupper som finns nära dig så kan du
hitta dom på medlemsidorna (amnesty.se) under “Kontakt”
eller ännu lättare: kontakta mig, så kan jag guida dig.

EMMA BROSSNER-SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE
08 - 729 02 43
EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE
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STYRELSEN INFORMERAR - JANUARIMÖTET
På styrelsens januarimöte behandlades bland annat olika
frågor inför årsmötet och översynen av den internationella
styrmodellen, den så kallade Governance Reform-processen.
Rune Arctander från den internationella styrelsen var inbjuden att diskutera förslaget till nya strukturer för interndemorkratin som är på remiss hos sektionerna.

ETT ÅRSMÖTE FYLLT AV AKTIVISM
Styrelsen uttryckte en stark önskan om att
årsmötet ska vara ett forum där aktivisternas arbete
under det gångna året synliggörs. Styrelsen hoppas på
ett årsmöte med utställningar, texter och bilder som berättar om de frågor olika grupper i sektionen driver och om de
aktiviteter som har genomförts runt om i landet. Styrelsen
vill också att årsmötet ska vara ett tillfälle att bli inspirerad
av andra MR-försvarare och en upptakt för sommarens och
höstens kampanjer.

SEMINARIUM OM INTERNDEMOKRATIN
Inom Amnesty pågår en omfattande organisatorisk process gällande organisationens internationella styrmodell och interndemokrati. Under årsmötet kommer de som vill att kunna ta del
av det förslag som för närvarande håller på att processas inom
rörelsen.
Parallellt med den internationella processen ska det även göras
en översyn av den svenska styrmodellen, vilket inkluderar årsmöten, rösträtt, utveckling av distrikten och så vidare. Styrelsen
beslutade att den svenska processen ska inledas på årsmötet
så att deltagarna får chans att göra några första medskick
redan där och då. Styrelsen beslutade om den svenska översynen redan på novembermötet 2014, men genomförandet
har skjutits fram för att synkroniseras med den internationella
processen.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET
Styrelsen diskuterade även de förslag styrelsen kommer att
lägga fram till årsmötet. Styrelsen kommer bland annat att
föreslå en stadgeändring, som innebär att förtroendevalda i ett
organ som väljs av årsmötet, till exempel styrelseledamöter, ska
vara medlemmar i Amnesty. Styrelsen beslutade också att föreslå årsmötet att göra det möjligt att ha fler än två årsmötesordförande. Genom att låta fler dela på ansvaret hoppas styrelsen
på att kunna öka mångfalden och bredda kompetensen, så att
det med tiden blir fler medlemmar som kan åta sig det viktiga
uppdraget som årsmötesordförande.
Utifrån missnöjet med den process som ledde fram till att ICM
2015 antog den omdiskuterade resolutionen om sexarbetspolicyn, har styrelsen också beslutat att lägga fram ett förslag om
att verka för att den internationella rörelsen ska utveckla bättre
strukturer och system för att hantera kontroversiella frågor. Det
handlar bland annat om hur framtagandet av nya policyer ska
gå till, hur processerna ska se ut och vad som ska krävas för
att beslut ska kunna fattas.

EN LÅNGSIKTIG RIKTNING SOM STAKAR UT VÄGEN
På årsmötet 2015 inleddes processen med att ta fram en
långsiktig riktning för den svenska sektionen. En riktning som
ska gälla tolv år framåt och vara en mellannivå mellan verksamhetsplanerna och Amnestys vision. Många medlemmar har
under året deltagit i den omfattande konsultationsprocessen.
Därefter har styrelsen diskuterat både innehåll och form för
den långsiktiga riktningen och på januarimöte enades styrelsen
om de skrivningar som skulle skickas ut på slutgiltig remiss till
distrikten.

FÖRSLAG TILL NY STYRMODELL
Under hösten 2015 har fyra arbetsgrupper, med representanter från olika sektioner, arbetat fram ett förslag till ny så kallad
“styrmodell” för den globala rörelsen. Det handlar bland annat
om nya former för de demokratiska strukturerna, om att tydliggöra vilka beslut som ska fattas på vilken nivå, om antal röster
och vad rösträtten ska grundas på och att skapa incitament att
öka mångfalden i den internationella rörelsens beslutsprocesser.
I mitten på januari skickades förslaget på remiss till sektionerna. Rune Arctander från den internationella styrelsen var
inbjuden till styrelsens januarimöte för att diskutera förslaget,
som innehåller ganska stora förändringar av de demokratiska
strukturerna.
Rune Arctander berättade att
utgångspunkten för förslaget,
utöver det som nämns ovan, har
varit att skapa bättre mekanismer
kring ansvarsutkrävande, att skapa
strukturer som gynnar samarbete
mellan sektionerna, att förbättra
deltagarperspektivet och att skapa
bättre incitament att utveckla ledare
Rune Arctander
inom den internationella rörelsen. I
förslaget ska ICM - International Council Meeting tas bort, och
en ”Global Assembly” ska införas tillsammans med en utökning av de regionala forumen. Förslaget innehåller också olika
modeller för principerna för rösträtten, men förslaget bygger
på en röst per sektion och “struktur” inom den internationella
rörelsen.
Är du intresserad av att läsa förslaget i sin helhet så finns
det på medlemssidorna, länkat till styrelsens dagordning för
januarimötet.

STYRELSENS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET
Under mötet framförde styrelsen bland annat att förslaget, så
som det nu är utformat, snarare kan uppfattas som att det
motarbetar ledarskapsutveckling och mångfald i och med att
det bara är en röstberättigad representant och ytterligare en
observatör, som föreslås delta på Global Assembly, och att det
ska vara samma person, som ska representera sektionen i det
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FORTSÄTTNING PÅ STYRELSEN INFORMERAR
regionala forumet. Styrelsen menar att det skapar ett sårbart
system, där en och samma person får väldigt mycket ansvar.
Styrelsen framförde också att det måste vara tydligt att det är
medlemmarna som utgör grunden i Amnestys demokrati och
att rösträtt bara bör vara förbehållet sektioner med demokratisk
förankring.
Vad det gäller rösträtten kommer styrelsen att argumentera
utifrån årsmötesbeslutet från 2015, som säger att styrelsen ska
verka för att man inom ramen för översynen försöker att hitta
andra former än en röst per sektion för att stärka det demokratiska systemet i förhållande till ekonomiskt svagare och/eller
mindre sektioner. Styrelsen håller med om att rösträtten kan
förändras så att mindre sektioner blir starkare i förhållande till
större sektioner, men anser inte att utgångspunkten bör vara
en sektion en röst.

Vill du läsa mer om det som framkom i styrelsens diskussion
med Rune Arctander kan du läsa protokollet från styrelsemötet
som ligger på medlemssidorna. Efter den 29 februari kommer
du också att kunna läsa styrelsens remissvar i sin helhet. Det
kommer också att läggas upp på medlemssidorna.

/AMNESTYS SEKTIONSSTYRELSE

Styrelsen deltar i den pågående konsultationen och nästa steg
i processen är att under februari skicka in remissvaret från
svenska sektionen.

GÖR EN EXTRAINSATS!
Känner ni till aktionsformen ”Agera på egen hand”?
Till flera av de större kampanjerna tar vi fram ett aktionsmaterial som vem som helst kan beställa via ett formulär på nätet.
Det består oftast av infoblad, affisch och petitionslista.

Så gör en extrainsats och tipsa alla ni känner om ”Agera på
egen hand”! Det är en liten men viktig insats för mänskliga rättigheter. Eller som en amnestykampanj för massor av år sedan
sade:
”DET ÄR SÅ LITE MAN KAN GÖRA - GÖR DET!”

Den som beställer materialet får hem det på posten, tar med
sig det till sin arbetsplats, skola, syjunta, middag hos vänner eller vart de nu vill. Sedan får de så många som möjligt att skriva
under våra krav och skickar därefter listan direkt till makthavaren i fråga. Precis som ni gör i grupperna fast i mindre skala,
och alltså på egen hand. (Fast man får förstås göra det tillsammans med andra om man vill).

Ni hittar Agera på egen hand på www.amnesty.se -> engagera
dig -> bli aktivist -> agera på egen hand

FOKUS PÅ TUNISIEN
Denna gång fokuserar vi på Tunisiens skadliga lagstiftning när
det gäller våld mot kvinnor, och alltså med samma krav och
budskap som kampanjen i stort.

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
Användarnamn: amnesty2015, Lösenord: rättigheter
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

