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Vi hade fått i uppdrag av årsmötet att lyfta värdet av medlemsdemokrati, vilket vi – förutom 

mejldiskussioner och lobbyarbetet på plats - huvudsakligen gjorde genom att dels göra ett ”Position 

paper” som handlade om detta och som vi delade ut till alla delegationer på ICM (se bilagan), dels 

föreslå förändringar i ett flertal resolutioner så att detta värde lyftes: 

 

1. Vi fick in skrivningar om att den kommande styrningsöversynen (governance-översynen) ska 

stärka vår interna demokrati och identitet som en medlemsbaserad organisation 

2. Vi fick in skrivningar om medlemsdemokrati i beslutet om ”New forms of presence” 

3. Adjungerade medlemmar får inte rösträtt, och det blir inte heller fler adjungerade eller 

annorlunda mandatperioder jämfört med tidigare 

4. Vårt förslag om att se till att det finns möjlighet att nominera medlemmar till den internationella 

styrelsen upp till 24 timmar innan valet i särskilda fall antogs  

5. Frågan om ICM ska ha 2 eller 3-årsintervall tas in i den större stadge- och styrningsöversynen, 

vilket svenska sektionen förordade 

 

Den fråga vi fick släppa var att vi hade önskat att AI även fortsatt ska beskrivas som en organisation 

snarare än en rörelse i våra internationella stadgar. Det gavs dock goda skäl till varför det i sig är 

problematiskt att det står organisation, bland annat för att internationella rörelsen faktiskt formellt 

inte är en organisation. I övrigt gick allt som vi hade prioriterat på det här området igenom. 

 

Övrigt: 

 

 Vår resolution om kärnvärden antogs (efter modifiering, se beslutsdokumentet från ICM) 

 Fondens och Schweiz resolution om bistånd antogs (efter mindre modifieringar, se 

beslutsdokumentet) 

 Vi fick in förändringar i beslutet om Globala mål som tydliggör att det är en helt ny 

planeringsprocess kring vår målstyrning som nu inleds och hur den ska gå till 

 Kraven på internationell representation vid rekrytering av ny generalsekreterare i 

sektionerna mjukades upp i våra Core Standards (vi var den enda sektionen som fick in 

förändringar i ”förväg” och som således inte behövde diskuteras) 

 

Vi deltog i två drafting- committees, vilket är arbetsgrupper som på kvällstid formulerar nya förslag 

till beslut till beredningsgruppens formella pass nästkommande dag. Det är ofta då man hittar 

lösningen för de mer komplicerade resolutionerna som det finns många olika förslag och åsikter om. 

 

Panelen om sexuella och reproduktiva rättigheter med fokus på abort, som svenska sektionen hade 

föreslagit, genomfördes, men den stora anledningen till detta är att vi ska ha en stor kampanj inom 

området sexuella och reproduktiva rättigheter kommande år. 

 


