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FÖRORD

AMNESTY INTERNATIONAL GRUNDADES FÖR 
DRYGT 60 ÅR SEDAN. SEDAN DESS HAR VI 
BEDRIVIT EN OUTTRÖTTLIG KAMP FÖR DE 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA. 
Vi har kämpat, skrivit, protesterat, 
knogat, förändrat, agerat, demon-
strerat, stretat, avbrutit, lyssnat, fi-
rat, omgrupperat och lärt oss massor. 
Längs vägen har vi uppnått många 
framgångar, men också stött på bak-
slag. Vägen har kantats av både glädje 
och sorg. Omvärlden har förändrats. 
Människorättskränkningar har tagit nya 
former och människorättskriser likaså. 
Som organisation har vi också gjort 
en resa. Vi började som en liten sam-
manslutning och är nu världens största 
människorättsorganisation. 1961 arbe-
tade vi enbart för yttrandefrihet - idag 
omfamnar vi med självklarhet alla de 
mänskliga rättigheterna. Till att börja 
med hade vi vår bas i Västeuropa, nu 
finns vi på över 70 platser runt om i 
världen och är representerade i alla 
världsdelar. Och när vi startade arbetet 
i Sverige 1964 vände vi enbart blick-
en utåt, idag ser vi det som självklart 
att bevaka och agera på människorätt-
skränkningar i vårt eget land. 

I en värld som präglas av politisk 
och social polarisering, en eskaleran-

de klimatkris, växande ojämlikhet, en 
teknologisk utveckling med bristfälliga 
politiska ramverk och där mänskliga
rättigheter återkommande undergrävs 
och attackeras, behövs Amnesty In-
ternational mer än någonsin! Klimat-
katastrofen är redan ett faktum och 
effekterna drabbar inte bara oss, utan 
kommande generationer. Yttrande-
friheten, demokratin och tillgången 
till det offentliga rummet begränsas 
på många håll runt om i världen och 
fredliga protester möts med övervåld, 
samtidigt som diskriminerande mass-
övervakning undergräver människ-
ors fri- och rättigheter. Den globala 
covid-pandemin har återigen synlig-
gjort hur tillgången till resurser styr 
människors möjlighet att åberopa fun-
damentala mänskliga rättigheter. Sam-
tidigt ökar ojämlikheten, både mellan 
stater och inom stater. Och i en tid när 
fler människor är på flykt än någonsin  
tidigare, sker en systematisk och ut-
bredd urholkning av flyktingars rättig-
heter.

I Sverige ser vi också utmaningar. 
Ojämlikheten ökar och påverkar männ-
iskors åtnjutande av sina mänskliga 
rättigheter, bland annat beroende på 
inkomst och bostadsort. Allt fler po-
litiska förslag formuleras som innebär 
att människor behöver kvalificera sig 
för att få tillgång till grundläggande 
rättigheter. Och många rättigheter, 
såsom rätten till hälsa, bostad och 
social trygghet, uppfattas som en del 
av den allmänna välfärden som politis-
ka majoriteter kan välja att förhandla 
bort eller begränsa. I ett polariserat 
samhällsklimat begränsas den faktis-
ka yttrandefriheten, på grund av hat, 
hot och självcensur. De som drabbas 
hårdast är etniska och nationella mino-
riteter, kvinnorättsförsvarare, journalis-
ter och kulturutövare. Migrationslag-
stiftningen försvårar för personer som 
söker skydd att fortsätta med sina 
liv och återförenas med sina familjer. 
Och när flyktingskapet som sådant 
misstänkliggörs, leder det till negativa 
konsekvenser både för flyktingar och 
migranter.

Hela den globala Amnestyrörelsen 
har analyserat, undersökt och disku-
terat vilka människorättsutmaning-
ar som är de avgörande för världens 
framtid. Och vi har lagt lika mycket 
tid på att fundera över vår identitet 
som organisation och hur vi rustar och 
stärker oss för de kommande åren. På 
grundval av de ställningstaganden som 
Amnesty har gjort internationellt, har 
vi i Amnesty Sverige arbetat fram en 
tydlig riktning för vårt arbete. Resul-
tatet håller du i din hand - Amnesty 
Sveriges verksamhetsstrategi 2022-
2030. Vi tar ställning för antirasism, 
vi möjliggör “people power”, vi förstär-
ker andras röster och vi tar oss an nya 
människorättsfrågor som svarar an till 
de utmaningar som världen står inför.
Tillsammans fortsätter vi vårt arbete 
för att mänskliga rättigheter ska gälla 
alla, nu och i framtiden!

Amnestys styrelse



AMNESTY ARBETAR FÖR ATT MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER SKA GÄLLA ALLA, 
NU OCH I FRAMTIDEN.
JÄMLIKHET OCH ANTIRASISM
Amnesty Sverige ser och erkänner 
att människors livsvillkor och förut-
sättningar präglas av deras sociala 
identitet, såsom kön eller könsiden-
titet, hudfärg, religiös tillhörighet, 
funktionalitet, sexuell läggning, ål-
der eller social bakgrund. För att 
bli en jämlik, inkluderande och 
antirasistisk organisation synliggör 
och motverkar vi föreställningar och 
normer som leder till diskriminering 
och exkludering och strävar efter 
att fördela makt jämlikt, säkerställa 
att alla röster kommer till tals och 
arbetar för representation och in-
kludering av underrepresenterade 
grupper. Alla ska ha samma rät-
tigheter, möjligheter och förutsätt-
ningar att delta i och ha inflytande 
över organisationen.  Alla ska känna 
samma trygghet och få samma
respekt och tillit. 

AGERA FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. 
Fokus är yttrandefrihet och det 
offentliga rummet och för jämlikhet 
och icke-diskriminering: 

- Amnesty Sverige bidrar till att 
stärka yttrande-, mötes- och fören-
ingsfrihet och verkar för en jämlik 
tillgång till det offentlig rummet, 
globalt och i Sverige
- Amnesty Sverige bidrar till att 
stärka och säkra rätten till abort och 
frihet från könsbaserat våld, globalt 
och i Sverige
- Amnesty Sverige bidrar till att stär-
ka och skydda flyktingar och migran-
ters rättigheter samt öka respekten 
för flyktingar och migranter, globalt 
och i Sverige
- Amnesty Sverige arbetar för rätten 
till hälsa och bostad, utan diskrimi-
nering, globalt och i Sverige
- Amnesty Sverige verkar för en rätt-
vis klimatomställning hos länder och 
företag, globalt och i Sverige

BYGGA EN OSTOPPBAR RÖRELSE. 
Vi ska arbeta för en jämlik och anti-
rasistisk organisation, stärka ledar-
skapet, förstärka andras röster och 
stärka den lokala organiseringen. 
- Amnesty Sverige bygger en jämlik 
och antirasistisk organisation och 
fördelar makt 
- Amnesty Sverige stärker ledarska-
pet i hela organisationen, på alla 
nivåer 
- Amnesty Sverige bygger en stark 
och självständig lokal närvaro med 
relevans 
- Amnesty Sverige förstärker andras 
röster genom att vara en trovärdig 
allierad och samarbetspartner, på 
lokal och nationell nivå. 

INSPIRERA TILL ENGAGEMANG OCH LOJALI-
TET GENOM ATT JOBBA MED INSAMLING. 
- Amnesty Sverige ökar intäkterna 
och bidrar solidariskt  till det inter-
nationella människorättsarbetet 

2022-2030 SKA AMNESTY SVERIGE: 

OMSLAG & DETTA UPPSLAG:
Amnestys latinamerikagrupp 
deltar i manifestation för 
aborträtten
Copyright: Emelie Isaksen / 
Amnesty Sverige

FOTO NÄSTA UPPSLAG:
Marielle Franco 
Solidarity action, Brazil 
Copyright:© Elisângela Leite

INTERSEKTIONALITET
Amnesty Sverige använder sig av 
ett intersektionellt perspektiv, vilket 
handlar om att synliggöra hur olika 
former av maktstrukturer, diskrimi-
nering och förtryck samverkar och 
förstärker varandra. Ingen grupp är 
homogen så en enskild kategori kan 
inte förstås oberoende av andra. Som 
exempel kan en icke-vit transkvinna 
uppleva diskriminering utifrån flera 
olika maktordningar. 

En intersektionell analys behöver inte 
alltid innefatta alla maktordningar, 
en kan välja de kategorier som är 
relevanta för den aktuella analysen 
för att nå önskade resultat. I vårt 
människorättsarbete fokuserar vi 
främst på etnicitet, hudfärg och ras 
som social konstruktion, samt kön, 
i enlighet med Amnestys globala 
prioriteringar. Det intersektionella 
perspektivet gör att vi inte utesluter 
andra former av diskriminering och 
förtryck när det är motiverat.



Amnesty Sverige är en stark och trovärdig aktör som agerar 
för människors rättigheter globalt och i Sverige. Internationell 
solidaritet är utgångspunkt och vi arbetar mot människorätt-
skränkningar var de än sker i världen. Vi bevakar, utreder och 
agerar på människorättssituation i Sverige när det gäller allvar-
liga eller systematiska kränkningar, eller när det finns hög risk 
för negativ utveckling vad gäller skyddet för mänskliga rättig-
heter. Genom att vara en tydlig röst för människors rättigheter i 
Sverige på hemmaplan, lever vi upp till vår vision att mänskliga 
rättigheter gäller alla och synliggör att kränkningar sker även i 
Sverige. Det lokala, nationella och globala arbetet är samman-
länkat. 

AGERA FÖR 
MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER

Amnesty samlas under de kommande åren kring två prioriterade frågor:

1. Yttrandefrihet och det offentliga rummet

2. Jämlikhet och icke-diskriminering

Amnesty arbetar för att fler stater åtgärdar grundorsaker till ojämlikhet och 
utnyttjar tillgängliga resurser till fullo för att komma tillrätta med ojämlik-
het och motverka diskriminering. Vi arbetar för att fler kvinnor har tillgång 
till sexuell och reproduktiv hälsa, samt att flyktingar och migranter åtnjuter 
ett starkare skydd. Vi arbetar för att fler människor åtnjuter rätten till hälsa 
och bostad, samt en rättvis klimatomställning som tar särskild hänsyn till 
urfolks rättigheter.

Amnesty arbetar för att fler människor, på fler platser i världen, har tillgång 
till yttrande-, mötes- och föreningsfrihet, både offline och online. Det sker 
med stöd av lagar och regler som ger skydd från våld, trakasserier och 
ojämlik behandling.



 Kvinnors rättigheter &

Amnesty Sverige bidrar till att stärka och säkra rätten till 
abort och frihet från könsbaserat våld, globalt och i Sverige.

Detta gör vi genom att:
• bidra till att förebygga och att ge skydd mot könsbaserat 
våld, med särskilt fokus på kvinnor som utsätts för flera former 
av förtryck och diskriminering, till exempel på grund av trans-
fobi eller rasism.
• verka för rätten till säker och laglig abort, mot att länder inför 
begränsningar i rätten till abort samt för att fler länder avkri-
minaliserar abort.

Yttrandefrihet och det

Amnesty Sverige bidrar till att stärka yttrande-, mötes- 
och föreningsfrihet och verkar för en jämlik tillgång till 
det offentlig rummet, globalt och i Sverige.

Detta gör vi genom att:
• stärka yttrandefriheten och underlätta för individer, 
rörelser, organisationer och människorättsförsvarare 
att verka. Vi arbetar särskilt för att stödja individer och 
grupper, vilket inkluderar urfolksindivider och -grupper 
i Sverige och globalt, som utsätts på grund av rasism, 
sexism eller islamofobi.
•  arbeta för digitala fri- och rättigheter inom övervak-
ning, databehandling och nyttjandet av artificiell intelli-
gens. Vi verkar för rätten till frihet från övervakning samt 
motverkar rasism och diskriminering i algoritmdriven 
polisverksamhet och utkräver ansvar av beslutsfattare, 
länder, överstatliga organ och företag.
• verka för en jämlik tillgång till det offentliga rummet, 
inklusive att motverka hat och hot, både online och off-
line. Vi arbetar för att rätten att protestera säkerställs 
utan diskriminering, med särskilt fokus på individer och 
grupper som utsätts för flera former av förtryck och dis-
kriminering på grund av rasism, sexism eller islamofobi.

 offentliga rummet

PERSONER OCH 
GRUPPER SOM RISKERAR ATT UTSÄTTAS 
FÖR MÄNNISKORÄTTSKRÄNKNINGAR
Arbete för och med personer och grupper av individer 
är en kärnkomponent i Amnesty International arbete. 
Arbetet har inte bara en direkt påverkan på enskilda 
människors liv. Det är genom människors berättelser 
som vi visar vilka strukturella förändringar som krävs. 
Att engagera sig för enskilda människor är också vik-
tigt för att visa solidaritet och ingjuta styrka och hopp 
genom att visa att omvärlden ser och bryr sig. Am-
nesty Sverige ska alltid visa människors agens och 
handlingskraft och de som själva berörs ska - så långt 
det är möjligt - formulera problemen och lösningarna, 
samt föra sin egen talan. 

MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE
Människorättsförsvarare går i täten för att 
försvara och främja mänskliga rättigheter. 
De agerar ensamma eller i grupp och arbetar på 
lokal, nationell, regional eller internationell nivå. 
Människorättsförsvarare kan jobba professionellt 
eller oavlönat - det är inte deras titel som är det 
viktiga, utan vad de faktiskt gör. De är studenter, 
journalister, jurister, bloggare, lärare, fackligt ak-
tiva, aktivister och jordbrukare. Och de använder 
eller förespråkar inte våld, diskriminering eller 
hat. Den verksamhet som människorättsförsva-
rare bedriver är helt nödvändigt för att allas våra 
rättigheter ska respekteras och skyddas.

Human rights education (HRE) består av olika ut-
bildningsinsatser som syftar till att utveckla de 
kunskaper, värderingar och förmågor, som är 
nödvändiga för att bygga en kultur där mänsk-
liga rättigheter respekteras och försvaras av 
alla. För Amnesty Sverige är HRE en viktig me-
tod för att öka kunskap och engagemang för 
mänskliga rättigheter. Vi bygger vidare på det 
samarbete vi har med skolvärlden och bidrar 
på så sätt till att nästa generation kan stå upp 

för sina och andras rättigheter. 

intersektionell rättvisa



FOTO  FÖREGÅENDE UPPSLAG:
Demonstration för klimatet 
2021.
Copyright: Emelie Isaksen / 
Amnesty Sverige

FOTO DETTA UPPSLAG:
Manifestation för kampanjen  
“Också Människa” i Gävle 
2019.
Copyright: Tova Jertfelt / 
Amnesty Sverige

Amnesty Sverige bidrar till att 
stärka och skydda flyktingars och migranters 
rättigheter samt öka respekten för flyktingar 
och migranter, globalt och i Sverige.

Flyktingars och migranters 
rättigheter

Amnesty Sverige arbetar för rätten till hälsa och 
bostad, utan diskriminering, globalt och i Sverige.

Detta gör vi genom att:
•  främja rätten till jämlik och solidarisk tillgång 
till vård mellan globala nord och globala syd.
• verka för en rättighetsbaserad bostads- och 
hälsopolitik i Sverige, med särskilt fokus på 
individer och grupper vars rättigheter begränsas, 
såsom låginkomsttagare, människor i hemlöshet, 
nyanlända m.fl.

Detta gör vi genom att:
• arbeta för rätten att söka asyl, samt att arbeta mot misstänkliggörandet 
av flyktingskapet och motverka rasism riktat mot flyktingar och migranter.
• bidra till att främja rättssäkerheten i EU och dess medlemsstater med 
särskilt fokus på yttre gränser och gränskontroller. Vi arbetar för att möjlig-
göra säkra och legala vägar för att söka skydd.
• arbeta för att länder inklusive Sverige respekterar flyktingars och migran-
ters ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Rätten till hälsa & bostad

Amnesty Sverige verkar för en rättvis klimatomställning 
hos länder och företag, globalt och i Sverige.

Detta gör vi genom att:
• verka för att omställningen till ett hållbart samhälle 
sker snabbt och rättighetsbaserat, vilket innebär att den 
måste vara effektiv och rättvis och att utsatta individers 
och gruppers rättigheter särskilt prioriteras, i Sverige och 
globalt.
•  arbeta för urfolks rättigheter i omställningen till en håll-
bar värld, med särskilt fokus på att motverka exploatering 
av urfolks traditionella marker i Sverige och globalt.
• ställa krav på företag att ta ansvar för sin roll i en rättvis 
klimatomställning. 

Klimaträttvisa

KLIMATRÄTTVISA
Klimaträttvisa innebär att fokusera på klimat-
krisen som en grundorsak till människorätt-
skränkningar och synliggöra hur klimatkrisen 
skapar  och förstärker redan existerande 
ojämlikheter mellan och inom länder. Arbetet 
för klimaträttvisa syftar också till att säker-
ställa en rättvis omställning, så att alla kli-
matåtgärder är rättighetsbaserade och inte 
förstärker redan existerande orättvisor eller 
skapar nya. En viktig del av arbetet är också 
att se till att de länder som orsakar utsläpp 
tar finansiellt ansvar för omställningen.



EN OSTOPPBAR 
RÖRELSE
Amnesty Sverige för människor samman och bygger, 
stärker och utvecklar människorättsrörelsen i Sverige. Vi 
är många som står bakom krav på förändring och delar 
ledarskap, förmågor, kompetens och expertis med var-
andra och andra sociala rörelser.
 Amnesty Sverige strävar efter att vara en jämlik, 
inkluderande och antirasistisk organisation som genom-
syras av “people power”. 
Under kommande år engagerar vi alla som står bakom 
människors lika värde. Genom ett feministiskt och an-
tirasistiskt ledarskap strävar vi aktivt efter att fördela 
makt jämlikt, säkerställa att alla röster kommer till tals 
och arbetar för representation och inkludering av under-
representerade grupper. Vi bygger stark lokal närvaro, 
utvecklar partnerskap och samverkar med övriga i civil-
samhället. På så sätt blir vi fler supporters, medlemmar 
och aktivister och fler i Amnesty Sverige stannar längre, 
ägnar mer tid åt människorättsarbetet och tar ansvar för 
organisationen. Vi blir en ostoppbar rörelse!
 

MÄNNISKORÄTTS-
BISTÅND
Med syftet att skydda och stärka personer, orga-nisationer och nätverk som arbetar för mänskliga rättigheter ges människorättsbistånd. Genom Am-nestyfonden förmedlas ekonomiskt stöd till ris-kutsatta individer och grupper. Med stöd för flykt till en säkrare plats, medicinsk vård, kompetens-utveckling och rättshjälp bidrar biståndet till att underlätta fortsatt arbete för människorättsfrågor. Människorättsbiståndet är en av Amnesty Interna-tionals metoder och stärker Amnestys trovärdighet genom att på ett konkret sätt kunna agera direkt och som komplement till blixtaktioner, påverkans- eller utredningsarbetet. 

FOTO DETTA UPPSLAG:
Demonstration mot gatuvåld 
2021.
Copyright: Emelie Isaksen / 
Amnesty Sverige

PEOPLE POWER
För För Amnesty Sverige är “People Power” 
den kollektiva kraften hos människor som 
agerar tillsammans på lokal, nationell eller 
global nivå för mänskliga rättigheter. Pe-
ople Power är  byggt på kompetens och 
attityder som inspirerar, stödjer, organi-
serar och mobiliserar. Det är en folkstyrd 
rörelse och har icke-hierarkiska strukturer 
som skapar utrymme för människor att ut-
vecklas. Självbestämmande är viktigt för 
att utveckla och implementera strategier 
och taktiker och uppmuntra samarbete.



Maktdelning och en jämlik, 
antirasistisk organisation
Amnesty Sverige bygger en jämlik och antirasis-
tisk organisation och fördelar makt. 

Detta gör vi genom att: 
• förändra kulturen i organisationen och bygga, ut-
veckla och fördjupa relationer i syfte att öka själv-
bestämmande, ömsesidig tillit och mod. 
• utveckla engagemang, kompetens och metoder 
för jämlikhet och antirasism med fokus på intersek-
tionalitet, normkritik och maktanalys.
• bredda representativiteten i organisationen ge-
nom att arbeta för att underrepresenterade grupper 
ska känna tillhörighet och gemenskap och därige-
nom vilja ta plats. 
• tillsammans ta ansvar och ägandeskap för ut-
formning och genomförande av organisationens 
verksamhet, samt genom att utveckla och fördjupa 
samarbetet med andra i civilsamhället.

Ledarskap
Amnesty Sverige stärker ledarskapet i 
hela organisationen, på alla nivåer.

Detta gör vi genom att: 
• utveckla och stärka ett feministiskt 
och antirasistiskt ledarskap som agerar 
för jämlikhet.  
• skapa utrymme för att låta ideella 
ledare växa, ta ansvar och påverka 
organisationen.

Förstärka andras röster
Amnesty Sverige förstärker andras röster genom att vara en trovär-
dig allierad och samarbetspartner, på lokal och nationell nivå. 

Detta gör vi genom att: 
• bygga vår kapacitet som allierad och samarbetspartner. Vi lyssnar, lär 
och är lyhörda för de behov som våra allierade och samarbetspartners 
uttrycker. Vi delar med oss av våra plattformar, kapacitet och resurser.
• bygga partnerskap på lokal/nationell nivå och möjliggöra samarbete 
mellan organisationer, nätverk, gräsrotsrörelser och individer som arbe-
tar för mänskliga rättigheter och för våra prioriterade frågor.

FOTO  DETTA UPPSLAG:
Illustration gåvokort
Copyright: Tova Jertfelt / 
Amnesty Sverige

Human rights education (HRE) består av olika 
utbildningsinsatser som syftar till att utveck-
la de kunskaper, värderingar och förmågor, 
som är nödvändiga för att bygga en kultur där 
mänskliga rättigheter respekteras och försva-
ras av alla. För Amnesty Sverige är HRE en 
viktig metod för att öka kunskap och engage-
mang för mänskliga rättigheter. Vi bygger vi-
dare på det samarbete vi har med skolvärlden 
och bidrar på så sätt till att nästa generation 

kan stå upp för sina och andras rättigheter. 

ALLIERAD

Att vara allierad innebär att agera mot ett för-
tryck som en själv inte utsätts för. En allierad 
använder den makt och fördelar som den får 
i dagens ojämlika samhälle och använder dem 
för att stötta personer som bryter mot normen 
och som därför blir diskriminerade, exkludera-
de och/eller utsatta för våld och hot om våld. 
Amnesty Sverige har länge varit allierad med 
Hbtqi+-rörelsen, som är stark i Sverige. Det vill 
vi fortsätta med. Vi vill också vara allierad med 
andra grupper som ligger inom ramen för de 
prioriterade frågorna i strategin, exempelvis den 
antirasistiska rörelsen, samer och muslimer. 

Lokal organisering 
Amnesty Sverige bygger en stark och själv-
ständig lokal närvaro med relevans.

Detta gör vi genom att: 
• skapa förutsättningar för organisering och 
lokal relevans.
• erbjuda lokala mötesplatser för att skapa  
gemenskap och tillitsfulla relationer.
• gemensamt ta ansvar för den lokala  
kampanj- och aktivitetsplaneringen på lokal 
nivå och med lokala samarbetspartners.



INSPIRERA TILL 
ENGAGEMANG 
OCH LOJALITET 
Amnesty Sverige bidrar till att finansiera Amnestys 
internationella arbete för mänskliga rättigheter för 
att på så sätt skapa förutsättningar för att Amne-
stys samlade arbete att ska bli mer kraftfullt och 
framgångsrikt. Amnesty Sverige finansierar även 
människorättsarbetet i Sverige.

Amnesty Sverige inspirerar människor som vill bi-
dra ekonomiskt till arbetet för mänskliga rättighe-
ter, att bidra genom Amnesty Sverige. Under kom-
mande år ökar vi våra intäkter och ser till att vi har 
en hållbar och stabil finansiering. Basen för våra 
intäkter är i form av icke-öronmärkta gåvor från 
enskilda individer, eftersom det ger oss möjlighet 
att bibehålla vårt oberoende. Samtidigt utvecklar vi 
andra intäktskällor.

Insamling
Amnesty Sverige ökar intäkterna och bidrar solidariskt till det 
internationella människorättsarbetet. 
Detta gör vi genom att: 
• öka antalet givare och inspirera dem att ha en stark och 
långvarig relation till Amnesty Sverige, samt att öka deras vilja 
att bidra. 
• säkerställa en hållbar och stabil finansiering av det globala 
människorättsarbetet genom att utveckla befintliga och nya in-
samlingskanaler.
• öka intäkterna från öronmärkta medel. 
• engagera medlemmar och aktivister att vara delaktiga i in-
samlingsarbetet, både på lokal och nationell nivå. 
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