
Specialgruppen för frågor Stockholm den 15 november 2006
som rör HBT-personers rättigheter
hbt@amnesty.se

Till 
Styrelsen för svenska Amnestysektionen

Intersektionellt möte för HBT-specialgrupper i Europa

Vi står i begrepp att påbörja ett större projekt, ett möte för HBT-specialgrupper som vår egen 
med deltagare från övriga europeiska sektioner i samband med EuroPride i Stockholm sommaren 
2008.  Innan  vi  vågar  sätta  igång  på  allvar  med  förberedelserna  vill  vi  med  denna  skrivelse 
presentera en preliminär plan för projektet och inhämta sektionsstyrelsens gillande. Vi vill främst 
veta om ni stöder idén i sig och inhämta era synpunkter på vår preliminära projektplan. Vitalt är 
förstås  också  att  klarlägga förutsättningarna  för  att  tillräckliga  ekonomiska  resurser  kan  upp-
bringas, inklusive bidrag från sektionen hänförbara till 2008 års budget.

Med bästa hälsningar

Specialgruppen för frågor som rör HBT-personers rättigheter
genom Anders Hansson

Bilaga: Preliminär projektbeskrivning



Preliminär projektbeskrivning

Intersektionellt möte 2008 för HBT-specialgrupper i Europa

Mål
• Anordna  en  kongress  som samlar  HBT-specialgrupper  –  existerande  eller  på  väg  att 

bildas – från de europeiska länderna till två dagars kongress före EuroPride 2008. Kon-
gressens är primärt inriktad på erfarenhetsutbyte mellan grupperna men innehåller också 
seminarier av relevanta föredragshållare.

• Samarbeta med EuroPrides ledning kring ett gemensamt ställningstagande eller samlad 
manifestation kring någon aktuell fråga relaterad till mänskliga rättigheter.

• Skapa en stor och synlig Amnestygrupp i  Prideparaden genom att  erbjuda gemensam 
flagg åt alla svenska och utländska Amnestymedlemmar, kongressdeltagare eller ej, som 
finns på EuroPride.

Syften
Våra mål med konferensen är

• att öka kunskaper och arbetsglädje hos de aktiva i specialgrupperna,
• att stimulera bildandet av HBT-specialgrupper i sektioner där sådana saknas,
• att genom manifestationen framföra ett angeläget budskap till allmänheten och politiska 

beslutsfattare, 
• att synliggöra Amnesty som organisation i HBT-sammanhang, samt
• att synliggöra HBT-frågor och HBT-personer ytterligare inom deltagarnas sektioner och 

öka den interna mångfalden.
Vi kommer att  intressera oss  för  HBT-personers  rättigheter  –män,  kvinnor  såväl  som trans-
personer – och särskilt när de befinner sig i rollen som flyktingar. Mer allmänt kommer eko-
nomiska, sociala och kulturella rättigheter att vara i fokus: vi planerar en programpunkt om vissa 
staters diskriminering av HBT-personer på områdena vård, utbildning samt i viss mån arbets-
marknad. 

Tidpunkt
Under antagandet att EuroPride arrangeras 30 juli–5 augusti 2008, hålls kongressen under det 
närmast  föregående  veckoslutet  27–29  juli  (med  endast  incheckning  och  informellt  program 
27 juli).

1



Deltagare
Det är en självklarhet bjuda in representanter från alla EU-länder. Det vore också värdefullt att 
inkludera  framtida  anslutarländer  (exv  Turkiet,  Ukraina)  och  angränsande  länder  som  före 
efterkrigstiden haft en stark anknytning till Västeuropa (exv Vitryssland, Ryssland). I praktiken 
riktar vi oss alltså till hela det geografiska Europa.

Ett antal Amnestysektioner saknar särskilda HBT-specialgrupper, och vi kommer i sådana fall 
att undersöka möjligheten att bjuda in representanter som kan vara intresserade av att etablera 
sådan verksamhet. I ett par av de aktuella länderna saknas nationella Amnestysektioner; i dessa 
undantagsfall får vi gå andra vägar för att ta reda på att de vi bjuder in kommer från trovärdiga 
organisationer. 

Två deltagare per land har sina platser garanterade. Fler är välkomna i mån av plats och om de 
täcker sina kostnader på egen hand.

Program för kongressen
Med tanke på att HBT-grupper är ett relativt nytt fenomen inom Amnesty, är det naturligt att 
detta första arrangemang i sitt slag ägnar åtminstone halva utrymmet åt metodfrågor: hur och 
varför skall HBT-grupper finnas och verka i förhållande till övriga HBT-organisationer; hur skall 
de samspela med sektionen i stort; hur startar man en HBT-specialgrupp? Här tillämpar vi i första 
hand ett  strukturerat  erfarenhetsutbyte  mellan  deltagarna  men kommer också  att  tillfråga  re-
presentanter från etablerade eller framgångsrika grupper att berätta om sin verksamhet.

Resten av programmet handlar om själva verksamheten och vara geografiskt eller aktualitets-
inriktat. Här finns ett stort urval av föredragshållare, varav vi nämner IS’ expert Kate Sheill och 
ordföranden i Europaparlamentets HBT-grupp Michael Cashman som två spännande exempel. 
Vi kommer att föra en dialog med deltagarna om deras önskemål och förväntningar. Exempel på 
teman som vi själva skulle kunna föreslå är

• HBT-personer i Östeuropa
• EU:s gemensamma flyktingpolitik ur ett HBT-perspektiv
• diskrimineringsskyddet i EU
• hur HBT-frågor tas tillvara i gemenskapens politik mot tredje land.

Gemensam manifestation 
Det är för tidigt att uttala sig om vad som kommer att kännas som ett angeläget ämne för den 
manifestation vi planerar att anordna i samarbete med EuroPride, med vars ledning vi har goda 
förbindelser. Formen för manifestationen kan t ex bli vykortskampanj, nålmärken, namnlistor, 
eller  någon  form  av  interaktiv  webbsida  där  man  kan  dokumentera  sitt  stöd.  Slagord  från 
kampanjen kan få extra genomslag om de dessutom bärs fram av Amnestygruppen i paraden.

Lokaler
Dagaktiviteterna äger rum i lokaler i bekväm anslutning till inkvarteringen. Om detta inte innebär 
några  särskilda  inskränkningar  håller  vi  företrädesvis  till  i  billiga  men  funktionella  lokaler  i 
innerstaden, exv en sommartom skola.
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Marknadsföring
Vi bjuder in till kongressen via brev, riktad e-post och e-postlistor. Det kommer att finnas en 
särskild webbsida (enklast som flik under HBT-gruppens) från det att kongressen lanseras. Sidan 
tas ned någon tid efter arrangemanget eller omvandlas till en dokumentation.

Ekonomi och budget
I konferenspaketet ingår  kost, logi och SL-kort från fredag kväll till söndag sen eftermiddag. 
För detta tar vi 75 € (700 kr) av deltagare från ”rika” länder (grupp 1) och 25 € (240 kr) av del-
tagare  (gäller  max  två  per  land)  från  ”fattiga”  (grupp 2).  Vi  hoppas  kunna erbjuda  stöd  till 
resekostnader: en del som går till grundstöd (fast procentsats av den skäliga kostnaden) till alla 
från grupp 2-länder samt en del som fördelas i efterhand när vi vet hur stort det samlade behovet 
blivit.  Vidare förutser vi kostnader för  lokaler dagtid till programmet samt kostnader (resor, 
symboliska gåvor men inga arvoden) för tillresta externa föredragshållare. 

Baserat på det ekonomiska utfallet av Nordiska ungdomskonferensen 3-6 augusti 2006 ställer 
vi upp följande budget för 50 deltagare, lika fördelade mellan grupp 1 och 2.

Kostnader
lokaler dagtid 6000
resor föredragshållare 10000
mat 50×450 22500
logi inkl frukost 50×2×300 30000
gåvor frivilliga och föredragshållare 1000
SL-kort 50×2×60 6000
inbjudan, planering, administration 2000
pappersvaror 1500
resebidrag                                                 25×1000                       25000  
summa kostnader 104000

Intäkter
deltagaravgifter grupp 1 25×700 17500
deltagaravgifter grupp 2 25×240 6000
från svenska sektionen 60500
från utländska sektioner                                                               20000  
summa intäkter 104000

Huruvida projektet redovisas som del av sektionens löpande bokföring eller separat lämnas som 
en öppen fråga till styrelsen.

Beslutsordning och arbetsfördelning
HBT-gruppen leder projektet operativt men kommer att  se sektionsstyrelsen som inflytelserik 
angående  främst  programmets  och  manifestationens  inriktning.  En  projektledare  ur  HBT-
gruppen bör snarast utses.
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Merparten  av  arbetet  inom  projektet  utförs  ideellt  av  HBT-gruppens  medlemmar  och 
frivilliga. Vi kommer dock att behöva hjälp från sekretariatets personalresurs med administrativa 
göromål  såsom  in-  och  utbetalningar,  registrering  av  anmälningar  samt  vid  eventuella 
arbetstoppar  i  samband  med  själva  arrangemanget.  Förmodligen  kan  vi  dra  nytta  av 
Stockholmsdistriktets kontakter för att hitta de frivilliga som så väl behövs.

Dokumentation och uppföljning
Som miniminivå tänker vi oss en kort, engelskspråkig redogörelse för aktiviteterna i rubrikform, 
för ekonomin i stora drag, utfallet av en utvärderingsenkät som deltagarna får fylla i vid slutet 
samt kompletterande fotografier och dylikt. Det vore också trevligt att härutöver få med referat 
och videofilmer av seminarierna, pressklipp om manifestationen. Delar av materialet kan publi-
ceras på webben om intresse finns.
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