
2 SKRIV FÖR FRIHET
”Your letters are not just letters, they are also big presents 
and great strength not only for the students but also for 
Burma’s future.” Så hälsar Phyoe Phyoe Aung, ett av årets 
fall i Skriv för frihet, till Amnesty. Kampanjen är över för 
denna gång. Läs mer om resultatet (och hela Aungs häls-
ning) här.

4-5 MIN KROPP MINA RÄTTIGHETER
Ett år har gått och ett nytt tar vid. Vårt arbete skapar föränd-
ring i stort och smått. Kampanjen Min kropp mina rättig-
heter tar slut i maj detta år, men självklart dör inte arbetet 
i och med det. Dessutom - det är snart 8 mars. Det ska vi 
självklart uppmärksamma precis som vanligt!

8 GLÖM INTE MEDIA!    10 VOLONTÄRBYRÅN TIPSAR 11-12 STYRELSEN INFORMERAR

Serietecknaren Zunar samlar namnunderskrifter för sitt fall.
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Zunar har skickat en tecknad hälsning till alla som arbetat för honom inom Skriv för frihet
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KAMPANJEN SKRIV FÖR FRIHET ÄR NU AVSLUTAD
Under ett par veckor har vi på kontoret i Stockholm drunknat 
i underskrifter som skickats in från alla grupper. Lagom till 
jul fick vi dessutom ett par med paketsnöre knutet omkring 
underskrifterna. Tack för dessa fina julklappar! 

Totalt sett har 87 grupper jobbat med kampanjen och 
tillsammans har ni samlat in över 30 000 underskrifter. För 
kampanjen totalt sett har vi fått in 115 000 underskrifter!

AKTIVITETER
Under december genomfördes utåtriktade aktiviteter på flera 
orter i landet. Vi har ingen möjlighet att räkna upp dem alla, 
men vill åtminstone lyfta fram några exempel:

• Ett flertal grupper i Stockholmsområdet anordnade ge-
mensamt en aktion på medborgarplatsen den 10 december.  
Förutom namninsamling genomförde de en ljusmanifestation 
och ett luiciatåg, för att sedan gå tillbaka till sekretariatet och 
göra en solidaritetshälsning till Teodora del Carmen Vasquez.
• I Uppsala valde kampanjgruppen att uppmärksamma situa-
tionen i Burkina Faso genom att arrangera ett tvångsbröllop 
på gågatan i Uppsalas centrum. Den 5 december trotsade 
aktivisterna kylan och spelade upp ett bröllop samtidigt som 
de bjöd på tårta och levande musik. D
• I Linköping valde grupp U35 att ordna ett ljuståg i solidaritet 
med Muhammad Bekzhanov den 10 december. 

UPPDATERINGAR OM FALLEN
Amnesty har träffat Phyoe 
Phyoe Aung i fängelset och 
lämnat över ett stort antal 
brev. Hon hälsade tillbaka till 
alla Amnestys medlemmar:
 ”Receiving letters gives 
me real inspiration for what 
we are doing. I have begun 
to notice that the world is 
watching and cheering us 
– we are not alone. I thank 
everyone very much for 
their support for me and 

our movement. Although we cannot see the results from the 
government yet, it can influence their mindset. People have 
sent inspiring letters, supportive letters, letters about lovely 
animals, letters about their beautiful countries, letters about 
their beautiful and cute pets, and some lovely poems. Your 
letters are not just letters, they are also big presents and 
great strength not only for the students but also for Burma’s 
future.”

RÄTTEGÅNGEN MOT ZUNAR
Rättegånden mot Zunar i Malaysia skulle ha fortsatt i 
december efter hans besök i Sverige (läs mer om hans sveri-
gebesök på nästa sida). Men då ett annat rättsfall inkluderar 
en prövning ifall “uppviglingslagen” strider mot Malaysias 
konstitution, så kommer Zunars fall tas upp först efter att den 
frågan avgjorts, vilket sker allra tidigast den 28 januari (och 
troligen betydligt senare än så).

TILL SIST…
Stort tack till alla som arbetat med årets kampanj, ni har ge-
nomfört ett fantastiskt jobb! De kommande veckorna kommer 
vi göra en utvärdering och fundera över vilka förändringar vi 
vill göra inför hösten. Vi återkommer till er under våren när 
utvärderingen är klar. Min tid som praktikant tar slut den 15 
januari och jag vill tacka för en härlig termin!

SOFIA CARLSBRAND
KAMPANJPRAKTIKANT

08-729 02 23

SOFIA.CARLSBRAND@AMNESTY.SE

 Tyst luciatåg 

 Kärlek i Linköping 

 Phyoe Phyoe Aung 
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SOM JAG SER DET...
För somliga är julen kanske en tid av gemenskap, glögg och 
robotdammsugare. För andra mer jobb och studier, eller möjli-
gen förrådsrensning. För mig innebär julen tid att i lugn och ro 
ta igen alla de där TV-serierna jag inte hunnit se under året. En 
av dem är ”Transparent”. 

Serien skildrar hur det är att komma ut som transperson i 
Kalifornien, en av de mest progressiva staterna i USA där det 
inte finns något hinder att byta kön juridiskt. I andra länder 
kan som bekant den som råkat födas med fel kön fängslas. 
Diskriminering av transpersoner är utbredd över hela världen, 
Sverige givetvis inte undantaget. Och den som har sett ett 
kommentarsfält på instagramkonto tillhörande vilken öppna 
transperson som helst i Sverige vet att det finns mycket att 
göra på det här området. 

Amnestys arbete för hbtq-personer (homo, bi, trans, queer) 
började på sjuttiotalet. Eller började var kanske att ta i: På ett 
internationell årsmöte, ICM, år 1974 lyfte den danska sektio-
nen frågan om inte Amnesty även borde jobba med sexuella 

minoriteter. Sedan tog det hela sjutton år av diskussioner, där 
motståndarna bland annat befarade att detta skulle undermi-
nera allt annat amnestyarbete och menade att man måste ta 
hänsyn till länders olika kulturer, innan det på ett ICM 1991 
beslutades att homosexuella som fängslas på grund av sin 
sexuella läggning skall betraktas som samvetsfångar. 

Att detta beslut togs gjorde dock ingen större skillnad i verklig-
heten. Hur situationen såg ut för homosexuella i världen togs 
till exempel inte med i Amnestys landrapporter eller övriga rap-
porter. ”Hrmf!”, fnyste Amnestys alla aktivister för homosexu-
ella på nittiotalet och tog saken i egna händer genom att bland 
annat bedriva ett riktigt ettrigt påverkansarbete på internatio-
nella sekretariatet. Numera är det alldeles självklart att vi ska 
arbeta med alla kränkningar av hbtq-personers rättigheter.

Tillbaka till Transparent. Skådespelaren Jeffrey Tambor, som 
gör en alldeles lysande tolkning av sin roll som Maura, fick 
under inspelningen av serien upp ögonen för situationen för 
transpersoner (märkligt vore det väl annars...). Han har däref-
ter blivit mycket engagerad i frågor kring trans och transfobi. 
”Revolutionen är här och den måste fortsätta!” säger han 
till tidningen Gay Star News. Jajjemen, 
Jeffrey, det är den och Amnesty är med 
på banan! Och jag också, nu när seriema-
ratonet är över för denna gång. 

LJUS
TAIKON
Dokumentären om Katarina Taikon. Vilken kämpe!

TAGGTRÅD
ROMERS SITUATION
Undrar vad Katarina Taikon skulle säga om hon levde idag. SUSANNA WARHAMMAR

KAMPANJARE

ZUNAR PÅ BESÖK I MALMÖ
Den 16 november plingar det till i min inbox: “Hej Alexandra! 
Jag skulle ganska akut behöva få fatt i dig för att prata om 
att Zunar troligen kommer till Malmö i december.” Ett leende 
sprider sig över mitt ansikte och jag känner direkt en glädje 
av att få träffa Zunar. Jag lägger ingen vikt vid “troligen” i 
mailet, utan jag vet direkt att Zunar kommer att komma och 
att jag kommer att få träffa honom. Redan dagen efter det 
spännande mailet sätter planeringen igång och några veckor 
senare har planeringen förvandlats till verklighet.

Torsdagen den tionde december har jag och Marianne mött 
upp Zunar på hans hotell för att ta honom till Stadsbiblio-
teket. Där håller Zunar ett tal för ungefär 30 personer som 
uppmärksamt lyssnar till hans historia. Det blir en hektisk dag 
för Zunar som får ta sin lunchmacka på kontoret och därefter 
följer intervjuer och filmning. 

På fredagen kopplas Zunar upp via videolänk med Göteborg- 
och Stockholmskontoret och många personers frågor blir 
äntligen besvarade. Vi tar ut Zunar på sightseeing och det blir 
en lite annorlunda tur. Vi tar givetvis en titt på Turning Torso 

och Öresundsbron men 
även på Zlatans gamla 
villa. Efter lunch tar vi 
foton utanför en pizzeria 
i Malmö som heter “Big 
Mamas pizzeria”. Zunar är 
ivrig att få en bild med Big 
Mama då Rosmah Mansor 
(premiärministerns fru i 
Malaysia) ofta kallas 
Big Mama och detta är en person som Zunar ofta gör karika-
tyr av...

ALEXANDRA MALIGANIS
PRAKTIKANT PÅ MALMÖKONTORET HÖSTEN 2015

Ovanstående är ett litet utdrag från texten “Zunar på besök i Malmö” 

som publicerades den 18 december. Den fullständiga texten, ett 

antal fina bilder, samt Zunars videohälsning till Amnesty hittar ni på 

bloggen uttryck.amnesty.se.



INSATS JANUARI 2016         SIDA 4                                                                       

MIN KROPP MINA RÄTTIGHETER
- ÅRET SOM GICK OCH ÅRET SOM KOMMER
Med ännu ett år bakom oss kan vi konstatera att kampan-
jen Min kropp mina rättigheter leder till både små och stora 
förändringar. Under 2015 resulterade vårt arbete i att frågan 
om de hårda abortlagarna (återigen) hamnade högt på dag-
ordningen i Irland. För enskilda individer, såsom Guadalupe i 
El Salvador har livet förändrats tack vare våra och andras an-
strängningar. Här är ett axplock ur vad som hände under året 
som gick och en grov skiss över vad som väntar under 2016. 

EL SALVADOR
I januari 2015 benådades 
25-åriga Guadalupe Vasquez 
av parlamentet. I februari 
frigavs hon och lämnade fäng-
elset där hon tillbringat 7 år. 
Guadalupe var bara 18 år när 
hon dömdes till 30 års fäng-
else efter att ha fått missfall.

I april överlämnade Amnesty 
drygt 300 000 namnunderskrifter mot totalförbudet mot 
abort till El Salvadors president, parlament och ordförande för 
högsta domstolen. Det uppmärksammades både i nationell 
och internationell media. Regeringen har lovat att “undersöka 
situationen mer grundligt”. 

I slutet av året, i samband med Skriv för frihet, agerade vi för 
Teodora del Carmen Vásquez som 2008 dömdes till 30 års 
fängelse för “allvarligare fall av mord”. Hon hade under svåra 
smärtor fött ett dödfött när hon var på sin arbetsplats. Teodora 
har nu tillbringat 8 år i fängelse och en lokal mr-organisation 
ansökte i december om hennes bednådning. 

Svenska Amnesty, som haft ett omfattande arbete på El Salva-
dor, träffade i december El Salvadors ambassadör i ett mycket 
givande möte. Ambassadören har varit engagerad i kvinno-
rättsrörelsen och arbetade aktivt för att utvidga abortlagstift-
ningen i samband med att den skulle ses över under 90-talet. 
Dessvärre infördes istället totalförbud mot abort efter starka 
påtryckningar från religiöst och konservativt håll. 

TUNISIEN
I november 2014 annonserade 
dåvarande statssekreteraren för 
kvinno- och familjefrågor att en 
omfattande översyn av lagarna 
mot våld mot kvinnor var på gång 
och skulle presenteras inom kort. 
Men lagförslaget läckte i media 
och blev hårt kritiserat. 
Landets ministerråd håller för 
närvarande på att se över försla-
get men det finns ingen tidsplan. 

Tunisien har under året skakats av flera terroristattacker och 
säkerhetsfrågor har överskuggat det mesta. 

IRLAND
Kampanjen har väckt stor uppmärksamhet i Irland och 
reaktionerna har varit både negativa och positiva. Frågan om 
abort splittrar landets befolkning men i en attitydundersökning 
som irländska sektionen genomförde svarade 81%  att de ville 
se en ändring av abortlagarna som  överensstämmer med 

internationella människorätts-
normer. Knappt 9 % kände till 
att abort är kriminaliserat, dvs 
kan leda till fängelsestraff för 
den som genomgår eller utför 
abort. 

I slutet av november sa Irlands 
premiärminister att han kom-
mer att tillsätta ett medbor-

garkonvent som ska diskutera tillägget i konstitutionen som 
skyddar det ofödda barnets rätt till liv. Det förutsätter att han 
blir omvald under nästa års val.

Detta var en av de frågor som vi diskuterade med irländska 
ambassadören när vi träffade henne i slutet av året. 

PLANER INFÖR 2016
Januari-februari: Grupperna fortsätter agera på aktionen om 
Människorättsförsvarare och sexuella, reproduktiva rättigheter 
i Latinamerika
Mars: Nationell aktionsdag på/runt internationella kvinnoda-
gen 8 mars och fokus blir på Tunisien. Se mer nästa sida!
Mars-maj: Ny aktion om tidiga äktenskap och tvångsäkten-
skap i Burkina Faso. Aktionen handlar också om flickors och 
kvinnors tillgång till sexuell och reproduktiv hälsoservice. 
Maj: I slutet av maj avslutas kampanjen Min kropp, mina rät
tigheter.

Obs! Precis som tidigare kan oplanerade händelser göra att vi 
snabbt måste agera och all sådan information lägger vi upp i 
Facebookgruppen Min kropp mina rättigheter.

VAD HÄNDER NÄR KAMPANJEN AVSLUTAS?
Ni som vill fortsätta arbeta med kvinnors rättigheter och 
sexuella och reproduktiva rättigheter kan anmäla detta till oss 
så kommer vi se till att ni ingår i nätverket av grupper som 
löpande får information och aktioner att agera på. 

STORT TACK till alla er som deltagit i kampanjen! 

MKMR-TEAMET
MKMR@AMNESTY.SE

 Guadalupe Vasquez (till
 höger) med sin advokat
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GRUPPEN TIPSAR
Ellen Thorell i kvinnorättsgruppen i Göteborg tipsar.
Kvinnorättsgruppen, KRG, är en grupp 
som främst anordnar events. Gruppen 
samarbetar en hel del med andra och 
lägger tid på att ha en schysst stämning 
i gruppen och att man litar på varandra.  
Förra våren arrangerade de tre temada-
gar om abort: en om El Salvador, en om 
Sverige och en med fokus på Europa. 
Tillsammans med Ladyfest (en organisation som jobbar för ett 
jämställd kulturliv) har kvinnorättsgruppen i flera år arrangerat 
firande på internationella kvinnodagen. Självklart sker detta 
även 2016 - lördagen den 5 mars från klockan 12.00 på 
Världskulturmuseet. Kvällsaktiviteterna startar vid 20.00.

Hur startade ni med 8 marsfirandet?
Vi ville göra något på 8 mars och samarbetade första gången 
med Ladyfest på Nefertiti (en nattklubb i Gbg) men vi flyttade 
sedan firandet till Världskulturmuseet eftersom de har större 
lokaler. 

Vi har delat upp vårt samarbete med Ladyfest, de har hand 
om kvällsaktiviteter med spelningar, djs och kulturakter och vi 
har hand om aktiviteterna på dagen, det brukar vara work-
shops, paneldebatter och seminarier. Vi samarbetar också 
med andra organisationer när vi arrangerar programmet, i år 
ska Agenda jämlikhet vara med. Vi försöker samarbeta med 
andra som inte är exakt likadana som oss för att nå fler mål-
grupper och skapa ett bra utbyte.

Hur ser er planering ut?
Vi startar i oktober och arbetar med en projektplan som vi 
utarbetat genom åren. I starten börjar vi bland annat med 
budget och att kontakta gäster. Det blir en del möten och vi 
försöker ha så många fysiska möten som möjligt eftersom att 
vi märkt att det funkar bäst. 

Ett av våra mål med firandet är att det ska bygga på samarbe-
te, just nu är vi fem stycken i KRG och det funkar eftersom vi 
är flera organisationer som gör det här tillsammans. Vi fördelar 

ansvaret och har flera olika arbetsgrupper, till exempel en 
marknadsföringsgrupp. Efter firandet så utvärderar vi, oftast i 
två omgångar: en gång med kvinnorättsgruppen och en gång 
tillsammans med de andra som vi samarbetat med. I plane-
ringen försöker vi använda oss av utvärderingarna och tänka 
på vad vi kan göra nytt, i år har vi till exempel som mål att 
nå nya målgrupper, personer som kanske inte annars brukar 
delta på sådana här arrangemang.

Vilka är era bästa tips till andra Amnestygrupper som vill 
arrangera liknande aktiviteter?
Att det inte är så svårt! Man behöver lite tålamod, jobba ige-
nom en ordentlig plan, med syfte, mål och målgrupp. Viktiga 
tips är också: Samarbeta med andra och marknadsföring är 
viktigt! Gör en marknadsföringsplan och gör det tidigt i plane-
ringen. Vi lägger mycket krut på marknadsföring. Facebook är 
bra, affischer är bra, men hur kan vi nå ut till andra som inte 
är våra kompisar? Kontakta till exempel andra organisationer 
som är intresserade av de frågor som ni lyfter och medier som 
lokalpress och radio.

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

ANMÄL ER TILL 8 MARS!
Vi kommer fortsätta vårt enträgna arbete på Tunisien, där våld-

täktsmän kan undgå straff genom att gifta sig med sitt offer. 

Ni kan redan nu göra er materialbeställning/anmälan via 

aktivism.amnesty.se/mkmr Kampanjen pågår mars ut men 

om ni vill ha materialet i tid till aktionsdagen lördagen den 5 

mars så skicka er beställning senast den 21 februari.

Mer information kommer i nästa nummer av Insats!

 På förrförra 8 mars fick deltagarna testa rollerderby! 

 Manifestation i Tunis, Tunisien, 8 mars 2015  



HALMSTAD - DÄR DET HÄNDER 
Vi är, som ni säkert 
har uppmärksammat, 
mitt i framtagandet av 
en långsiktig riktning 
som ska vägleda oss 
under de kommande 
12 åren. Denna 
långsiktiga riktning 
kommer vi att besluta 
om på årsmötet på 
Gullbrannagården 
strax utanför Halmstad. 

Under årsmötet kommer Hallandsdistriktet bland annat att 
visa på bredden på Amnestys verksamhet genom att lyfta upp 
urvalda pressklipp från det gångna året och artiklar i Insats, 
E-nytt, AmnestyPress och dess motsvarigheter i andra sektio-
ner. De vill även uppmuntra till samtal om till vad det innebär 
att tillhöra en stor och växande internationell rörelse och vilka 
möjligheter det skapar.  

Vi ses i Halmstad!
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Tro det eller ej, men det är faktiskt hög tid att börja fundera 
på att både skriva motioner och nominera till förtroendepos-
terna inför årsmötet 13-15 maj i Halmstad. Vi vill ha massor 
av båda sakerna! 

Planera gärna in både grupp- och distriktsmöten i god tid 
så att ni tillsammans har möjlighet att fundera på hur ni vill 
påverka organisationen. 

SKRIV EN MOTION 
Har ni några funderingar på vad vi skulle kunna göra bättre, 
mer av eller kanske helt annorlunda? Skicka er motion till 
arsmotet@amnesty.se senast den 19 februari 2016.

NOMINERA NÅGON TILL ETT FÖRTROENDEUPPDRAG 
Känner ni någon med god analytisk och strategisk förmåga 
som skulle passa i sektionsstyrelsen, Amnestyfondens 
styrelse eller i granskningskommittén? Läs valberedningens 
behovsrapport på medlem.amnesty.se/valberedningen och 
skicka nomineringen till valberedningen@amnesty.se senast 
den 4 mars 2016.

GLÖM INTE ATT TIPSA VALBEREDNINGEN!
Amnestys valberedning har det viktiga uppdraget att föreslå 
kandidater till Amnestys förtroendeuppdrag i sektionsstyrel-
sen, Amnestyfondens styrelse och granskningskommittén. 
Kontakta Åsa Fahlbeck, sammankallande i valberedningens 
valberedning, med era förslag på kandidater till valberedning-
en på e-post asafahlbeck@hotmail.com eller 
013-15 18 11.

ÅRSMÖTE 2016

Amnesty fortsätter att decentraliseras i processen som går 
under namnat Global Transition Programme (GTP). Den går 
i stora drag ut på att vi öppnar kontor på fler platser runt om 
i världen för att bli effektivare i vårt arbete för mänskliga rät-
tigheter genom att finnas närmare dem som vi jobbar med. 

Efter en konsultationsrunda i vanlig ordning beslutades det 
nyligen om vad som kallas den tredje vågen. 

NYA KONTOR OCH FILIALER
De största nyheterna i den tredje vågen är att vi ska öppna 
följande nya regionkontor och filialer i MENA-regionen, se 
lista nedan. De områden de kommer att täcka står inom 
parentes.
• ett regionkontor i Libanon (Mellanöstern)
• ett regionkontor i Tunisien (Nordafrika)
• en filial i östra Jerusalem (de ockuperade palestinska 
områdena (OPT)/Israel) 
• en filial i London (Iran)  

GTP- DEN TREDJE VÅGEN
Vi kommer även öppna kontorsstrukturer i London, Bryssel 
och i Moskva för att täcka Europa och Centralasien.

Andra frågor som diskuterats i detta skede av processen är 
säkerhetsaspekten för personalen och antalet tjänster (i nulä-
get beräknas 19 personer bli övertaliga).   

På medlemssidorna, under rubriken ”internationellt” hittar ni 
mer information om GTP.

NATASJA PERSSON
ÅRSMÖTESSAMORDNARE

070 - 860 41 39

NATASJA.PERSSON@AMNESTY.SE

NATASJA PERSSON
ÅRSMÖTESSAMORDNARE

070 - 860 41 39

NATASJA.PERSSON@AMNESTY.SE

 Här kommer besluten tas! 
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skickar sina redovisningar till sekretariatet. Sektionsgrupper 
redovisar sin ekonomi internt inom gruppen.
• Skicka oss en aktuell medlemsförteckning (bilaga i detta 
utskick).

Jag vill även påminna alla sektionsgrupper om att ansöka om 
verksamhetsbidrag för 2016 (bilaga i detta utskick). 

Har ni frågor som rör er rapportering, så hör av er till mig!

PÅMINNELSE OM RAPPORTERING

I syfte att underlätta för våra grupper och distrikt att sköta 
sin ekonomi har vi två stödfunktioner som vi uppmanar er att 
använda:

AMNESTYS KASSABOK
Vår kassabok kan användas av samtliga grupper. Det är ett 
enkelt bokföringsverktyg anpassat för Amnestygrupper, 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/ekonomiansvarig, till 
kassabok@amnesty.se. Er grupp registreras då som använ-
dare, ni får ett lösenord, och sedan kan ni börja använda den.

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 utan kölappar via internet med hjälp av en säker-
hetsdosa. 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”.

För ytterligare information om kontot, se aktivistportalen > 
Jobba i en grupp eller ett distrikt > Regler och formalia > 
Hantering av pengar 

OBS: Notera att det endast är redovisningsgrupper som kan ha 
konton, eftersom detta kräver att gruppen antagit stadgar och 
att den har utsett en firmatecknare. Sektionsgrupper hanterar 
sin ekonomi via den som utsetts till kassaansvarig.

Som vi meddelade i december innebär årsskiftet att vi vill ha 
rapporter om 2015 från samtliga grupper och distrikt. Kolla ige-
nom listan nedan. Ta stöd av instruktionerna i december-Insats 
(sid 4) och beta av hela listan senast den 15 februari:

• Fyll i formuläret för verksamhetsberättelse 2015 på aktivism.
amnesty.se/rapport. (gäller samtliga grupper, ungdomsgrupper, 
distrikt, specialgrupper och samordningar).
• Skicka in en egen, mer utförlig och nyanserad, berättelse om 
er verksamhet 2015 (valfritt för grupper och ungdomsgrupper, 
obligatoriskt för distrikt och specialgrupper).
• Upprätta en ekonomisk årsrapport för 2015 (gäller samtliga 
grupper, ungdomsgrupper, distrikt, specialgrupper och samord-
ningar). Redovisningsgrupper, distrikt och specialgrupper 

KASSABOK OCH AMNESTYKONTO

TACK FÖR ETT FANTASTISKT ÅR!
Efter att ha jobbat som aktivistsamordnare i snart ett år börjar 
det nu närma sig min sista arbetsdag här på sekretariatet. Jag 
vill passa på att tacka er alla för ett härligt samarbete under 
2015! 

Det har varit så roligt att lära känna så många fantastiska Am-
nestyaktivister från norr till söder, och se allt som ni åstadkom-
mit under året. 

Jag kommer att flytta utomlands i januari, men jag fortsätter att 
följa allt ert imponerande arbete på distans och önskar er ett 
fantastiskt kommande år! 

Om ni har frågor om någon av de saker som vi haft kontakt om 
under det gångna året, till exempel rekrytering, aktivistsemi-
nariet eller arbetet i ert distrikt, så kan ni alltid kontakta Mats 
Engman (mats.engman@amnesty.se) eller Karolina Pontén 
(karolina.ponten@amnesty.se) som står redo att hjälpa er. 
 
God fortsättning!

KARIN BROBERG
F.D. AKTIVISTSAMORDNARE

FEBRUARI

15

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE

08 -729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE / MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE / 08-729 06 66
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GLÖM INTE MEDIA!
När ni planerar era fantastiska aktiviteter - tänk även in media. 
Det vill säga att kontakta framförallt er lokala tidning, tv-kanal 
och radiostation. Nedan följer några tips:

• Utse en person som är kontaktperson, det vill säga att hen 
är den som journalisterna kan ringa när de vill veta mer om 
vad det är ni ska göra och som också kommer vara på plats 
när själva aktiviteten äger rum - och som är beredd på att bli 
intervjuad. 

• Skriv ett kort pressmeddelande som ni mejlar. Där ska det 
stå vad ni ska göra, varför ni gör det, och uppgifter om när och 
var det händer. Plus namn och telefonnummer till kontaktper-
sonen.

• Mejla ungefär en vecka i förväg till en allmän redaktionsmejl, 
till det enskilda programmet ni vet brukar sända direkt och till 
nyhetsredaktionen. Har ni mycket tid kan ni också först ringa 
och fråga om det är någon särskild person ni ska mejla som 
har hand om planeringen framåt - en sån person brukar kallas 
”intake” eller ”planeringsredaktör”.

• När det gått några dagar så ring upp kanalen eller tidningen 
och fråga om de fått mejlet och ifall de vill komma. Många 
gånger vet inte den ena handen vad den andra gör på en 
redaktion så det kan mycket väl vara så att den personen som 
svarar inte ens sett det där pressmeddelandet....därför är det 
bra att vara lite ”på” och ringa igen.

ATT BLI INTERVJUAD
Ett tips till dig som blir intervjuad är att tänka ut några saker i 
förväg som du vill förmedla. Som varför ni gör det här och hur 
omfattande problemet är. Om det är så att journalisten ställer 
någon fråga som du inte kan svara på så är ju inte det hela 
världen. Då är det bara att säga att ”det där vet jag tyvärr inte, 
men jag kan ta reda på det åt dig om du vill?” Och så ringer ni 
mig!

INSÄNDARE
Ett annat sätt att nå ut i media är förstås alltid insändare. Tänk 
på att ju mer relevans och aktualitet insändaren har desto 
större chans att den blir publicerad. Ibland händer det att re-
daktionen måste skära i texten. Be dem då kontakta er innan 
så inget viktigt försvinner. Ibland kan det vara tvärtom - att 
redaktionen behöver fylla ut ett utrymme, så ha för vana att 
skicka med en bild till er text.

EXEMPEL PÅ AKTIONER SOM KOMMIT MED I MEDIA
Ibland kanske journalisterna väljer att 
göra en förhandsnotis på er aktion, 
som exemplet här från Lindesberg i 
Nerikes Allehanda.

Eller så kommer de även på själva evenemanget, som i Upp-
sala där den lokala amnestygruppen arrangerade ett publikt 
tvångsgifte, något som lockade både UNT att skriva om evene-
manget och P4 Uppland att göra ett reportage.

Oavsett vad, glöm inte ta bilder och 
lägg ut på instagram! Tagga gärna 
oss så att vi kan sprida bilderna. Som 
i det här exemplet från en amnesty-
grupp på Culturagymnasiet.

Till sist ett utdrag ur en insändare på 
vlt.se av Anna Alexeeva, medlem i 
Amnestys västeråsgrupp:

”Den svenska sektionen av AI har 
deltagit i den här kampanjen under 
namnet ’Skriv för frihet’ sedan 2011. 
I år arbetar de svenska Amnestyaktivisterna med fem av fal-
len: fängslad studentaktivist i Burma, fängslad serietecknare 
och satiriker i Malaysia, kvinna som dött på grund av totalt 
abortförbud i El Salvador, fängslad och torterad tidningsredak-
tör i Uzbekistan, 13-årig flicka som tvingats att gifta sig med en 
70-årig man i Burkina Faso.

Amnestyaktivister i Västerås samlar namnunderskrifter på ar-
betsplatser, i skolor, på offentliga platser och privata fester från 
den 9 november till den 12 december.”

Lycka till, och hör jättegärna av er om ni vill fråga något!

AMI HEDENBORG
PRESSEKRETERARE

070-433 09 16

AMI.HEDENBORG@AMNESTY.SE

 Från unt.se
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Våren 2017 kommer Amnesty tillsammans med Riksteatern 
att sätta fokus på det fria ordet genom att arrangera läsningar 
på orter där det både finns Amnestygrupper och Riksteatern-
föreningar. Vi återupptar det samarbete som inleddes 2012 då 
Amnesty fyllde 50, när vi genomförde läsningar av pjäsen “En 
värld att leva i” som satte Amnestys aktivister i centrum.

KALITY
Martin Schibbye, journalist, spärrades tillsammans med sin 
kollega Johan Persson in i Kality-fängelset i Etiopien. De 

släpptes efter 438 dagar tack 
vare internationella påtryck-
ningar och stora diplomatiska 
ansträngningar. Sedan Schibbye 
frigavs har han arbetat oförtrött-
ligt för att de andra journalister 
som fängslats ska få sina röster 
och berättelser hörda. 

”Kality” är en samling sanna vitt-
nesmål och berättelser om att bli 
fängslad för sitt skrivande och de 
konsekvenser det får; psykiskt, 

fysiskt och socialt. Dessa unika och smärtsamma, men också 
upplyftande, berättelser kommer att presenteras från scen av 
Martin Schibbye tillsammans med skådespelare, journalister 
och andra opinionsbildare. 

HUR ARRANGERAS LÄSNINGARNA?
Läsningarna planeras av den lokala Amnestygruppen tillsam-
mans med Riksteatern på orten och genomförs av intressanta 
lokala förmågor som de lokala aktivisterna knyter till arbetet. 

VI VILL VARA MED!
Är din grupp intresserad av att tillsammans med Riksteaterns 
lokala förening arrangera en läsning på din ort? Anmäl ditt 
intresse till Emma Brossner Skawonius senast den 22 januari.
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RIKSTEATERN + AMNESTY = 

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

FAKTA OM LÄSNINGARNA
Kality är planerad till våren 2017 med 15-20 föreställningar 

tillsammans med Riksteaterns föreningar på lokala scener 

där Riksteatern har verksamhet.

Formen för läsningen kommer vara likande En värld att 

leva i, 5 personer på scenen varav 4 är lokalt engagerade, 

nya för varje föreställning och anlitade av aktivisterna 

från Riksteatern och Amnesty på orten. Dessa kan vara 

skådespelare, kulturpersonligheter, politiker, opinionsbil-

dare, journalister, aktivister eller liknande. En läsning är en 

teaterliknande uppläsning av en text. 

Texterna baseras på berättelser från Kality-fängelset. I 

samband med läsningarna kan ni arrangera samtal, utställ-

ningar eller på annat sätt uppmärksamma det fria ordet.

Tack till alla er som har skrivit brev till regeringsmedlemmar 
och bett dem stoppa åtgärdspaketet! Vi är övertygade om att 
detta är av stor betydelse. 

Just nu avvaktar vi nästa steg; att skriva brev till riksdagsle-
damöterna. Först ska dock Justitiedepartementet skicka ut 

utredningen med förslag om hur åtgärdspaketet ska se ut i 
lag. Vi ska skriva ett remissvar och  efter det, i samband med 
att det blir en proposition, kör vi igång igen.

Om någon har frågor eller funderingar kring detta, eller kring 
id-kontrollerna och kraven på transportörerna är ni välkomna 
att höra av er till mig på mail eller telefon. Id-kontrollerna 
ligger ju utanför åtgärdspaketet och strider inte mot asylrätten 
eller folkrätten vilket inte hindrar att vi är kritiska och tycker 
att det är djupt olyckligt att de har införts.

OM ÅTGÄRDSPAKETET - NU BIDAR VI VÅR TID

MADELAINE SEIDLITZ
JURIST, FOLKRÄTT OCH MIGRATION

08 -729 02 00

MADELAINE.SEIDLITZ@AMNESTY.SE

  Martin Schibbye 
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Vem är du och vad är 
Volontärbyrån?
Jag heter Marita Klass-
son och är utbildnings-
ansvarig på Volontär-
byrån. Volontärbyrån 
är en ideell verksamhet 
som hjälper människor 

och ideella organisationer att hitta varandra. Det gör vi genom 
vår sajt, www.volontarbyran.org, där föreningar kostnadsfritt 
kan publicera ideella uppdrag. Vi utbildar också och ger stöd 
till ideella organisationer i frågor som rör det ideella engage-
manget.

Vilka är era bästa tips till organisationer som söker nya 
aktivister?
1. Ställ frågan!
Fråga: vill du vara med? Det är den vanligaste anledningen 
att en börjar engagera sig och det kommer att fungera i 
framtiden med. Glöm inte bort att det kan finnas många i den 
egna organisationen som inte vet vad man kan göra och bidra 
med.

2. Fånga upp engagemanget när det är aktuellt.
Engagemang är en färsvara, det du som individ vill göra vill 
du göra här och nu! Tar det för lång tid innan ditt engage-
mang kan omvandlas till aktivitet så kan lusten att engagera 
sig ha tagit en annan riktning.

3. Se, hör och bekräfta de frivilliga.
Sätt organisationens värdegrund i centrum och prata om 
värderingar med de engagerade. Förklara varför personen är 
viktig och ge feedback. De frågor som organisationen driver/
kan tänkas driva är viktiga för att omvandla engagemanget till 
aktivitet

4. Erbjud flera sätt för engagemang.
Engagemanget kan ta uttryck på fler sätt än enbart genom 
traditionellt medlemskap. Låt personer engagera sig på flera 
olika sätt inom din organisation. Men fundera noga igenom 
vad ni har för önskemål och förväntningar på de som engage-
rar sig och undvik slentrian som att ”du måste kunna flytande 
svenska” om det inte är nödvändigt för uppdraget. Publicera 
gärna uppdrag på engelska, för det finns många som har 
lång erfarenhet av engagemang men som ännu inte pratar 
svenska.

Kan du dela med dig av ett vinnande exempel där en orga-
nisation lyckats med att hitta aktivister?
Det finns många bra exempel på organisationer som aktivt 
arbetat med att engagera fler genom att erbjuda en bredd av 
uppdrag och omfattning på uppdragen. Jag tänker på en liten 
förening från Uppsala som bara hade omfattande uppdrag 
där de försökte rekrytera folk som kunde åka till Indien i tre 
månader. När de testade att annonsera ut kortare uppdrag 

som handlade om att servera kaffe på mässor eller arbeta 
med hemsidan, så fick de fler frivilliga som ville bekanta sig 
med föreningen innan de hoppade på något mer omfattande. 

Även Naturskyddsföreningen satsade på att aktivt lyfta möjlig-
heten att engagera sig i lokalföreningarnas verksamheter. På 
så vis nådde de många engagerade som redan var medlem-
mar men som helt enkelt inte visste hur de kunde vara med 
och aktivt bidra till organisationen.

Vad tror du om framtiden - hur vill människor engagera sig 
säg, 2027?
Jag tror att människors engagemang även fortsättningsvis 
kommer att präglas av den egna lusten och viljan att enga-
gera sig för saker de tror på. 

Ingångarna till engagemang och därmed aktivitet kommer 
precis som idag kommer vara en blandning av medlemskap 
först aktivitet sen men även det motsatta där fokus för många 
organisationer handlar om att aktivera redan befintliga med-
lemmar. 

Engagemanget kommer att fortsätt vara stabilt, där mer 
än varannan svensk är ideellt engagerad, men även växa 
inom flera olika arenor, exempelvis inom ramen för företags 
CSR-arbete och närmare samverkan mellan näringsliv och 
offentliga verksamheter och det civila samhället. 

Det har hänt mycket de senaste tio åren, där möjligheterna 
att visa upp sitt engagemang och som individ förknippas med 
sin ideella insats har ökat, exempelvis på sociala medier. Vi 
gillar initiativ på Facebook och lägger upp foton kopplade till 
vårt engagemang på Instagram och där är det ideella enga-
gemanget är en identitetsmarkör. Det tror jag absolut kommer 
att fortsätta, men också på andra sätt som vi inte känner till 
idag. 

Jag tror att människor kommer att fortsätta vara sig själva 
trogna och följa sin ideologi och sin värdegrund. Vi kommer 
att vilja engagera oss och göra något konkret för saker vi tror 
på. Om vi får chans att hitta det i en ideell organisation så är 
det där vi kommer att ha vår identitet och kunna utveckla oss 
själva, organisationen och samhället.

 

GODA TIPS FRÅN VOLONTÄRBYRÅN

KAROLINA PONTÉN
PROJEKTSAMORDNARE

031-41 94 13

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE
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Från och med nu kommer vi i styrelsen att göra några nedslag 
i frågor som diskuterades på vårt senaste styrelsemöte och 
berätta om dem här i insats. Vill ni läsa mer om våra styrelse-
möten och hur vi beslutar i olika frågor är ni varmt välkomna 
att läsa protokollen som läggs upp på medlem.amnesty.se så 
fort de är färdigskrivna och justerade efter mötena.

I början på december hade vi i styrelsen vårt sista styrelsemöte 
för året. Det var ett spännande möte där vi bland annat disku-
terade en övergripande verksamhetsplan och budget för 2016, 
den långsiktiga riktningen som ska antas av årsmötet 2016 
och hur vi ska öka transparensen kring styrelsens beslut. 

Före mötet hade vi och de som arbetar med aktivism på sekre-
tariatet en gemensam workshop där vi utbytte erfarenheter och 
diskuterade aktivismens roll i framtiden. 

AKTIVISMEN - EN VIKTIG ROLL IDAG OCH I FRAMTIDEN
Det var tydligt att vi alla ser aktivismen som grundläggande och 
väldigt viktig för vår organisation. Vi var eniga i att vi ska vara en 
modig och inkluderande organisation som erbjuder flexibla sätt 
att engagera sig på och som breddar begreppet aktivism. Som 
organisation ska vi ta tillvara aktivisters engagemang och kun-
skaper inom hela organisationens bredd och bygga aktivismen 
på tillit, delaktighet och gemensamt ansvar. 

Sekretariatet berättade att antalet arbetsgrupper har minskat 
något under de senaste åren, samtidigt som antalet ungdoms-
grupper har ökat. Idag har vi lite drygt 130 arbetsgrupper, cirka 
50 ungdomsgrupper och 18 aktiva distrikt. 

Vi har också åtta landsamordnare, fem aktiva specialgrupper, 
och 300 personer som beställer material från agera på egen 
hand. Till det tillkommer alla sms-aktivister och webbaktivister 
och de grupper som är aktiva inom amnestys demokratiska 
strukturer såsom till exempel amnestys internationella kom-
mitté, granskningskommittén, valberedningen, valberedning-
ens valberedning och inte minst alla aktiva inom distriktens 
styrelser och strukturer. 

En av de frågor vi diskuterade handlar om hur vi kan möta de 
nya förutsättningar, behov och möjligheter vi som medlem-
mar har i ett allt mer individualiserat, men också digitaliserat 
samhälle. Ska aktivismen följa trenden och individanpassas allt 
mer, eller finns det andra eller parallella vägar att gå? Vi disku-
terade också vikten av starka distrikt och “mellanstrukturer” då 
sekretariatet kan se att detta spelar en stor roll för arbetsgrup-
pernas fortlevnad. I distrikt som fungerar bra fungerar arbets-
grupperna i regel också bra, medan arbetsgrupper som saknar 
stöd från ett distrikt löper större risk att läggas ner. 

Sammanfattningsvis ser vi många utvecklingsmöjligheter för 
aktivismen inom organisationen.

DET BLIR LÄTTARE ATT FÖLJA STYRELSENS BESLUT
På årsmötet kritiserade granskningskommittén följbarheten 
och transparensen i styrelsens arbetsdokument “öppna 
beslut”. De beslut som sekretariatet har avrapporterat som 
åtgärdade har strukits från dokumentet och granskningskom-
mittén har haft svårt att följa processen. 

Nu har vi beslutat om ett nytt sökbart format för öppna beslut, 
där inget beslut tas bort utan istället ges olika status såsom 
“öppet”, “löpande”, “stängt” eller “föreslås stängas”. På så sätt 
kan både styrelsen,  granskningskommittén och sekretariatet 

STYRELSEN INFORMERAR - DECEMBERMÖTET

  Deltagare på internationell ungdomsträff övar inför aktion 

 Aktion på stan 
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söka fram den information som behövs om samtliga beslut; när 
ett beslut har fattats, när ett beslut har åtgärdats och stängts 
eller vilka åtgärder som ska vidtas till vilket möte osv. 

Årsmötesbesluten kommer att hanteras på motsvarande sätt i 
ett eget arbetsblad, i samma dokument. Till varje styrelsemöte 
kommer ett pdf-dokument att läggas upp på medlemssidorna 
som är sorterat utifrån status öppna beslut och beslut som 
föreslås stängas. 

Beslut som stängs kommer att dokumenteras i en bilaga till 
protokollet så att alla medlemmar kan se vilka beslut som har 
åtgärdats och avrapporterats till styrelsen. 

VÅRA PLANER FÖR 2016
På decembermötet diskuterade styrelsen verksamhetsplan och 
budget för 2016, denna gång i en ny form där en övergripande 
plan och budget för hela verksamheten presenterades. Den 
slutgiltiga planeringen beslutas på styrelsens januarimöte.

För oss i styrelsen är det positivt att få verksamhetsplanen och 
budgeten på en betydligt mer strategisk nivå än tidigare då det 
förbättrar våra möjligheter till styrning. Vi uppskattar också att 
alla organisationens arbetsområden nu ryms i verksamhetspla-
nen. I framtiden hoppas vi kunna få en ännu mer komprimerad 
och överskådlig plan till november-/decembermötet. 

Vi ser att vi behöver ha en djupare diskussion om vad vi lägger 
i begreppet lokal relevans och arbete på eget land, vilket också 
är viktigt för den långsiktiga riktningen. Vi ser också att det 
är viktigt att vi gör satsningar på insamlingsområdet då den 
positiva trenden med en insamling som stadigt ökar år från år 
har mattats av. Vi ser också att vi behöver ha tydliga strategier 
för delaktighet och en levande diskussion om vad vi vill vara för 
organisation med strategiska resonemang kring vilken typ av 
frågor vi ska driva. 

Med dessa medskick ser vi fram emot att vara med och ta del 
av all den fina och spännande verksamhet som kommer att 
bedrivas under nästa år! 

DEN LÅNGSIKTIGA RIKTNINGEN 2016-2027
Vi avslutade decembermötet med en djuplodande diskussion 
om den långsiktiga riktningen som ska antas på årsmötet 2016. 
Det är otroligt spännande att ta del av alla åsikter och tankar 
som har inkommit från de många medlemmar som har deltagit 
i processen på olika sätt. 

Nu återstår det för oss i styrelsen att ta ställning till strategiskt 
viktiga frågor och att se till att de sammanfattas på ett så pass 
lättöverskådligt sätt att den långsiktiga riktningen kan fungera 
som vägledning i vår planering under de kommande tolv åren. 
Varje ord måste vägas på våg och vi måste vara ense om vad 
vi menar med det som skrivs. Det är viktigt med tydliga och 
tillspetsade formuleringar så att medlemmarna på årsmötet 
förstår innebörden i texterna, och om så önskas kan formulera 
eventuella ändringsförslag. Vi i styrelsen vill därför se ett mer 
komprimerat dokument än det som presenterades på styrelse-
mötet i december. 

Vi lämnade flera medskick till sekretariatet och på vårt nästa 
styrelsemöte 29-30 januari kommer vi att fortsätta den här 
viktiga diskussionen. 

Med detta vill vi hälsa er alla god fortsättning tills vi hörs snart 
igen! 

/AMNESTYS SEKTIONSSTYRELSE


