Per capsulam beslut
Till: Styrelsen
Från: Anna Nilsdotter
Datum: november 2009
Beslut per capsulam
15 november 2009
Nominering till Diversity and gender mainstreaming taskforce
att stödja Finlands nominering av Pia Puu Oksanen till "Diversity and gender mainstreaming taskforce" som
IEC ska tillsätta.

10 november 2009
Plan för abortfrågan
att utse Ida Burlin som styrelsens kontaktperson.
att tills vidare anta nedanstående plan för svenska sektionens arbete med abort fram till ICM 2011. Planen
ska ses som ett utgångsdokument och kan revideras löpande i samråd med Ida Burlin.
att välja Karin Tomzcak som ny medlem i AIK.

Plan för svenska sektionens arbete med abortfrågan fram till ICM 2011
Årsmötet 2009 beslutade att uppdra åt styrelsen att till årsmötet 2010 återkomma med en konkret plan för
hur frågan om laglig, säker och tillgänglig abort för alla kvinnor kan drivas inför ICM 2011.
Förklaring till planen
Planen bygger på två delar; lobbying och kommunikation både inom svenska sektionen och med andra
intressenter inom AI, samt en listning av material som behöver tas fram.
Ett nyhetsbrev som skickas ut till alla sektioner kvartalsvis skulle kunna fungera både som ett sätt att hålla
abortfrågan på agendan och som ett sätt att lobba på sektioner som är tveksamma eller behöver kunskap.
Nyhetsbrevet bör bestå av globala nyheter inom området abort och SRHR och ska syfta till att ge ökad
kunskap om abortfrågan samt vad som händer på MR- och lagstiftningsområdet.
Vad gäller material tror vi att vi under 2009 bör ta fram två olika dokument. Det ena är ett ”position paper” för
den svenska sektionen, dvs en kort text med våra bästa argument och med en kort bakgrund som kan
användas av alla i svenska sektionen i möten med andra sektioner eller andra inom AI. Detta skulle också
kunna skickas ut som en sammanfattning till andra sektioner om de vill veta var svenska sektionen står i
frågan.
Vi behöver också skapa ett internt, strategiskt dokument för svenska sektionen där vi går igenom vad de
andra sektionerna tycker, gör en uppdatering av vad som har hänt inom AI sedan beslutet 2007 och försöker
förhålla oss till de starkaste argumenten från de tveksamma sektionerna. Detta bör också kopplas till det
pågående arbetet med mödradödlighet. Vi kan använda en enkät för att hämta in information från de andra
sektionerna. Detta argument- och bakgrundspapper kan sedan ligga till grund för att slipa argumentationen
och öka kunskapen i samband med lobbyarbetet och resolutionskrivandet.
Arbetet ska synliggöras på den interna svenska hemsidan.
Vi föreslår att uppdra åt Amnestys Internationella Kommitté, AIK, att ansvara för samordningen av arbetet

och sätta samman de kompetenser som behövs i ett abortnätverk. Nätverket får en styrelsemedlem som
kontaktperson. Kontaktpersonen förväntas inte utföra något operativt arbete. AIK föreslås samtidigt
förstärkas med en ny medlem med specialkompetens i frågan.
När och var
Oktober 2009

Lobbying och kommunikation

November
2009
December
2009

Nyhetsbrev

December
2009

Material
Sätta samman ett abortnätverk
med intressenter i svenska
sektionen

Vem
AIK/abortnätverket
AIK/ abortnätverket

Position paper

AIK/ abortnätverket

Argument-och
bakgrundspapper – internt
dokument för svenska
sektionen
Genomgång av de större
sektionernas position.
Genomgång av hur den
nuvarande policyn tillämpas i
praktiken.
Goda argument.
Kopplingen till
Dignity/mödradödlighet.

AIK/ abortnätverket

December
2009

Abortsida/
abortlänk på interna hemsidan

Januari 2010
Mars 2010

Nyhetsbrev

Mars/april
2010
Våren 2010

Chairs forum
Directors forum
Andra sektioners årsmöten

Ordförande
GS
Styrelsen

April 2010
Maj 2010

Nyhetsbrev
Årsmötet

AIK/ abortnätverket
Styrelsen

September
2010

Kontakter med intresserade
sektioner inför
resolutionsskrivande
Nyhetsbrev

Styrelsen

September
2010
September –
december
2010
December
2010
December
2010
Mars 2011
Våren och
sommaren
2011
Augusti 2011
ICM-beslut

AIK/ abortnätverket

Deadline rapport till årsmötet

AIK/ abortnätverket
Resolutionsförfattande

Nyhetsbrev

Styrelsen
AIK/ abortnätverket

Deadline resolution
Nyhetsbrev
Kontakter med andra sektioner,
lobbying

AIK/ abortnätverket
Styrelsen

Styrelsen
AIK/ abortnätverket
Styrelsen, AIK/
abortnätverket
Delegationen

9 november 2009
Nominering till Global Governance Taskforce
att nominera Hanna Roberts till IEC:s kommitté Global Governance Taskforce.

30 november 2009
____________________________________________________________________________
Nominering av Carl Söderbergh till Strategy Committee
att nominera Carl Söderbergh till IEC:s Strategy Committee.

