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1. IEC:s översyn av Amnestys arbete i och gentemot Europa

Bakgrund:

IEC beslutade i april 2006 att göra en översyn av Amnestys arbete i och gentemot Europa och 
EU. Översynen har utförts av två konsulter, Roger Clark (AI Kanada) och Kirsty Hughes 
(extern). IEC ger för närvarande sina synpunkter på förslaget till översyn som konsulterna lagt 
fram, samtidigt som EU director’s steering committee, EU-kontorets ledning, EU-föreningens 
styrelse och ECA-programmet i IS nu får möjlighet att ge sina synpunkter. Efter detta 
kommer rapporten spridas till sektioner mm.

Syfte med översynen var att förbättra samarbete och koordinering och på bästa sätt handskas 
med EU som en global aktör gällande mänskliga rättigheter. Översynen, som innehåller såväl 
en strategisk som organisatorisk del ska ge svar på frågorna:

- Hur Europas globala potential på bästa sätt kan reflekteras i AI:s forskning och 
kampanjagenda, även med tanke på ESK-kampanjen.
- Bästa sättet för koordinering och ansvarsfördelning mellan 
nyckelintressenterna/aktörerna
- Det bästa organisatoriska upplägget för att säkerställa effektiv användning av AI:s 
resurser för att uppfylla organisationens mål gällande arbetet i och gentemot Europa.

Den strategiska biten av översynen tar fasta på arbete inom/gentemot såväl EU, Europarådet 
och OSSE. Utgående från den strategi man kommer överens om ska översynen innehålla 
förslag om möjliga organisatoriska förändringar, liksom förändring gällande finansiering. 
Översynen berör samarbetet mellan IEC, EU-föreningen och dess kontor i Bryssel, de 
nationella sektionerna och strukturer inom Europa, IS och organisationens kontor i Moskva. 

I sin sammanfattning (från mars) anger IEC några punkter de kommit fram till:

- there needs to be movement-wide strategy, goals and priorities set for AI’s human rights 
work on and from Europe, and on European institutions in particular, within the context of 
AI’s global human rights strategy

- AI should set up a single planning and coordinating mechanism for IS and sections’ work 
on the Council of Europe and the EU.

- this mechanism should operate transparently so that section boards are kept fully aware of 
plans  and  priorities.  Section  Boards  in  turn  should  ensure  that  section  directors  are 
appropriately empowered to participate in this mechanism and contribute to the common 
movement-wide strategy and plan under the oversight of a singly entity. 

- within this coordinating mechanism, one entity should be given lead responsibility for 
delivery, and should report and be held accountable by the IEC.
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Frågor att fundera över: 

Håller styrelsen med om IEC:s slutsatser? Hur vill svenska sektionen att arbetet på Europa ska 
utvecklas? Vad ska EU-kontorets/ -föreningens fortsatta roll vara? Hurdan fokus ska ligga på 
EU, OSSE respektive Europarådet? Hur ser man på vikten av EU generellt, vilka möjligheter 
ser man i att arbeta mot/med unionen, även ur globalt perspektiv? 

2. Vidare utveckling/finansiering av Enlargement Support Project

Bakgrund:
Vid förra årsmötet antogs en resolution som bl.a. gav EU-föreningens styrelse mandat att med 
IEC diskutera en utvidgning av projektet till länder där Amnesty än så länge saknar närvaro. 
Därtill angavs att finansiering av projektet ska erhållas från tillgängliga medel som samlats in 
för ändamålet, och ytterligare medel ska sökas från IMT.

Utdrag ur senaste rapporten om projektets verksamhet:

Major events June-November 2006

- IGO Coordinators meeting   in the IS, London (24-27 Jun.) – presentation of the EU Enlargement 
Support  Project  to  the  IGO coordinators  and  ILOP.  The  meeting  was  also  attended  by  Anna 
Maciejczyk from AI PL EU Team who gave a presentation on the establishment, organization and 
first year of work of the AI PL EU&IGO team

- training   & coordination for AI Malta (9-11 Jun. Anna Maciejczyk AIPL EU Team)
- training   & coordination for AI Malta (22-24 Jun. Malgorzata Lukomska AIPL EU Team)
- coordination for AI Slovakia   EU Team, visit to Bratislava (12 Jul.)
- training for the AI Slovakia   EU Team (29-30 Jul. Anna Maciejczyk AIPL EU Team)
- EU Contacts   meeting in  Istanbul  (Sept.)  was attended by the ESP lobbyists  from Poland (2), 

Hungary (1), Slovakia (1), Malta (2).
- AI Poland   – recruitment and training of 2 new members of EU&IGO Team (Oct.)
- AI Slovenia   – training of new lobbying interns in Ljubljana (14 Oct.). PowerPoint presentations 

from this training are available on the intranet under EU Documents as well as at the IS IGO talk 
database.

- AI Poland   – creation of the AI PL Refugee Team coordinated by AI PL Refugee lobbyist and 
functioning on the basis of the EU&IGO Team model (Nov.)

- AI Turkey   – recruitment starts in Nov., first local training planned for Dec.

Planned activities

- AI Hungary   – training of members of lobbying team in Budapest (6 Jan. 2007)
- AI Turkey   – EU training for lobbyists in Istanbul (Feb. 2007)
- AI Poland   – Day Out for the AIPL EU Team to reflect on functioning of the team as well as to 

gather ideas for improvements of the project (9 Feb. 2007) with participation of Kristin Heinrich of 
the AI EU Office 

- International lobbying training   for lobbyists from all ESP s/s in Warsaw – 17-19 Feb. 2007 (2-3 
lobbyists from each country). A 3-day training will cover EU and IGO aspects of the AI lobbying 
as well as refugee issues. Speakers: Elisa di Pieri from IS ILOP, Andrea Huber from AI Austria / 
EU Office, Alice Hutchinson from AIUK, current and past members of the AIPL EU&IGO Team.
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Eftersom projektet uppfattats som framgångsrikt ser EU-föreningens styrelse nu ett behov av 
att implementera projektet till ett permanent ”Advocacy Development Program” som en del 
av EU-kontorets reguljära service och kommer att ge den rekommendationen till årsmötet.

Vad gäller utvidgning till nya länder har nu tre ansökningar till IMT lämnats in. 
Ansökningarna gäller ett land för varje sub-region som EU-föreningen identifierat för 
utvidgning för projektet: de baltiska länderna (EU 2004), Bulgarien och Rumänien (EU 
2007), och kandidatländerna på Västra Balkan. Länderna man nu ansökt om pengar för är 
Estland, Bulgarien och Serbien. Om medel beviljas är tanken att starta ett pilotprojekt i 
Bulgarien under andra halvan av 2007. IMT förväntas fatta beslut i frågan 26/27 juni. 
 

Att ta ställning till: 
Hur ställer sig styrelsen till att implementera Enlargement Support Project till reguljär 
verksamhet? 

3. Fortsatt kontakt med styrelsen:

Inför årsmötet den 16-17 juni och i övrigt.
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