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UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT

Till årsmötet presenteras denna uppföljning av årsmötesbeslut så att årsmötet kan
besluta om tidigare årsmötesbeslut ska stängas alternativt behållas öppna. Detta
för att styrelsen ska kunna avgöra när den ska sluta att arbeta med ett visst beslut.
De beslut som kan stängas är 1) beslut som har genomförts och återrapporterats
till årsmötet och 2) beslut som styrelsen inte har lyckats genomföra och där
styrelsen bedömer att fortsatt arbete inte heller kommer att ge önskat resultat. Att
årsmötet stänger ett beslut som inte är genomfört betyder formellt att årsmötet tar
tillbaka sitt förra beslut.

BILAGOR

Bilaga 1: Rapport om vad som krävs tekniskt och resursmässigt för att utveckla en
engelskspråkig webbplats för Amnesty Sverige.
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ÅRSMÖTESBESLUT FRÅN 2019

§ 45. Motion om medlemmars inflytande över verksamhetsplanen

Årsmötet beslutade

att uppdra åt styrelsen att ta fram riktlinjer för hur medlemmarna ska involveras i
planeringen av sektionens verksamhet och rapportera tillbaka till årsmötet 2020.

Styrelsens åtgärd

Årsmötet 2020 valde, på styrelsens inrådan, att behålla beslutet öppet för att följa
hur aktivimstrategin och de nya riktlinjerna för medlemmarnas inflytande över
verksamhetsplanen genomförs.

Sedan årsmötet 2020 har aktiva medlemmar varit med och planerat hur
verksamhetsplanen för 2021 ska omsättas i konkret verksamhet och bidragit i
arbetet med att ringa in de viktigaste prioriteringarna i relation till utvalda MR-mål.
Detta arbete gjordes i workshops tillsammans med personal på sekretariatet.

Under 2020 etablerades också tre nya ledaruppdrag som ska bidra till att öka det
lokala engagemanget och inflytandet inom olika frågor. Dels ett kampanjutskott för
samordnare som leder det utåtriktade arbetet lokalt, dels ett MR-råd för kvinnors
rättigheter och ett MR-råd för arbetet med individfall. Medlemmarna i dessa utskott
och MR-råd har i uppgift att utveckla det lokala arbetet och att bidra till den
nationella planeringen.

På det internationella årsmötet, Global Assembly Meeting, 11-12 september 2021
kommer representanter från hela den internationella rörelsen att fatta beslut om
gemensamma mål och prioriteringar i den internationella verksamhetsstrategin
2022-2030. Under hösten 2021, planeras en konsultationsprocess där Amnesty
Sveriges medlemmar kommer att kunna påverka prioriteringarna i Amnesty
Sveriges kommande verksamhetsstrategi.

Varje år har intresserade medlemmar även möjlighet att ta del av de beslut som
fattas på det internationella årsmötet, aktuella frågor inom den internationella
rörelsen, samt möjlighet att ge medskick till styrelsen om att lyfta prioriterade frågor
på internationell nivå. Kanalerna för detta är bland annat Insats, årsmötet och
webbinarium.

Styrelsen föreslår att beslutet stängs.
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§ 47. Motion om internationellt program mot tortyr

Årsmötet beslutade

att uppdra åt sektionsstyrelsen och den svenska sektionen att verka för att arbetet
mot tortyr intensifieras och utvecklas både i Sverige och internationellt, inklusive att
utvidga samarbetet med andra MR-organisationer.

Styrelsens åtgärd

Sekretariatet har, på styrelsens uppdrag, arbetat för att intensifiera arbetet mot
tortyr både i Sverige och internationellt.

I februari deltog sektionen i en utbildning, för behandlare, advokater och jurister,
om folkrätt och tortyr och dess konsekvenser.

Amnesty lyfte fram behovet av svensk tortyrlagstiftning i såväl årsrapporten för
2020 och i kommentar till den uppföljande granskning av Sverige som utfördes av
FN:s Kommitté mot Tortyr.

Sekretariatet har varit i kontakt med Justitiedepartementet i syfte att få konkret
information om hur arbetet med lagstiftning fortskrider.

Sekretariatet planerar att tillsammans med ICC-gruppen genomföra seminarier om
tortyr, inom ramen för Amnesty Talks under 2021.

Sekretariatets flyktingteam har påbörjat en särskild granskning av bedömningen av
uppgifter om tortyr i asylärenden. Under våren 2021 kommer en rättslig utredning
kring detta att genomföras.

Sekretariatet har fortsatt diskutera frågan om arbetet mot tortyr med det
internationella sekretariatet i relation till arbetet med (bland annat) internationell
rättvisa, folkrättsbrott, terrorism och utifrån ett planeringsperspektiv.

Sekretariatetes flyktingteam och Amnestyfonden samarbetade under året
sedvanligt kring ansökningar om tortyrskadeutredningar för asylsökande i Sverige.
Amnestyfonden har under året tagit fram en rapport som följer upp
Amnestyfondens alla tortyrrelaterade ärenden de senaste två åren.

Styrelsen föreslår att beslutet hålls öppet.
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§ 48. Motion: Om arbetet mot dödsstraff

Årsmötet beslutade

att uppdra åt sektionsstyrelsen och den svenska sektionen att verka för att arbetet
mot dödsstraff intensifieras och utvecklas både i Sverige och internationellt,
inklusive att utvidga samarbetet med andra MR-organisationer.

Styrelsens åtgärd

Sekretariatet, har på styrelsens uppdrag, arbetat för att stärka och utveckla arbetet
mot dödsstraffet. För detta ändamål, inrättade sekretariatet i augusti 2019 ett
enhetsövergripande människorättsteam med fokus på dödsstraff. I teamet ingår
medarbetare från kampanj, kommunikation och policy (ibland även fundraising).
Teamet driver människorättsarbetet och ger stöd till aktivisternas insatser inom den
svenska sektionen.

Ahmadreza Djalali

Under 2020 har stort fokus varit på att få svensk-iranske läkaren Ahmadreza Djalali
fri. Vi har kontakt med Ahmadrezas Djalalis fru som bor i Sverige. Vi hade en
kampanjtopp i samband med den årliga dödsstraffsrapporten i april där vi agerade
för Ahmadreza Djalali. På grund av covid-19-pandemin fick planen ställas om, men
182 aktivister från 54 grupper deltog. Det anordnades också flera digitala events
och kampanjutbildningar med aktivister. Åtta insändare av aktivister publicerades i
lokalpressen landet över. Vi höll även ett digitalt rapportsläpp för
Utrikesdepartementet.

Amnesty har haft flera digitala kampanjer för Ahmadreza Djalali. I oktober riktade vi
oss till Utrikesdepartementet (UD) i ett pressmeddelande där vi krävde att UD
skulle öka sin press på Iranska myndigheter och kräva att Ahmadreza Djalali
släpps fri, inte bara att hans dödsdom ska omvandlas. I november nåddes vi av
nyheten att hans avrättning kan komma att verkställas inom en vecka. På mindre
än två dygn samlades 47 000 namnunderskrifter in digitalt. Sammanlagt under
november och december samlades närmare 107 000 namnunderskrifter in för att
stoppa avrättningen.

Utöver detta har aktivister skickat minst 472 brev till Irans justitieminister. Frågan
fick även enormt stort genomslag i media. Amnesty citerades och deltog i många
intervjuer i print, tv och radio. Vi har haft täta kontakter med UD, de belgiska och
italienska amnestysektionerna, teamet som arbetar med frågor kopplade till Iran på
det internationella sekretariatet och bland annat samarbetat med Karolinska
Institutet, Scholars at Risk, Kungliga Vetenskapsakademien och representanter för
de universitet Ahmadreza Djalali verkat vid. Vi har även haft kontakt med den
grupp av Nobelpristagare som engagerat sig i fallet. Sektionens specialgrupper
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AMD (aktionsgruppen mot dödsstraff) och HSV (Hälso och sjukvårdsgruppen) har
varit extra engagerade i Ahmadreza Djalalis fall.

Federala dödsstraffet i USA

Inför den 10 oktober gjorde vi en större kampanjsatsning för att uppmärksamma
det federala dödsstraffet i USA som återupptagits 2020, efter 17 år. Aktivister
deltog tidigt i planeringen och började spåna kring vilken inriktning kampanjen
skulle ha. Majoriteten tyckte att vi borde arbeta mot det federala dödsstraffet i USA,
då vi kontinuerligt arbetar för Ahmadreza Djalali. Brickunderlägg kom upp som idé
under workshopen och kom sedan att bli kampanjmaterial till grupperna
tillsammans med petitionsblad och affischer. 29 grupper anslöt sig till kampanjen
och agerade på olika sätt, varav sju grupper skrev insändare och debattartiklar
som blev publicerade. Över 12 000 namnunderskrifter samlades in via amnesty.se,
sms-nätverket amnesty Alert och av aktivister (1 164 namnunderskrifter och brev
samlades in av aktivister). Amnestys årliga lärarkonferens hade ett pass om
dödsstraffet i USA, där flera lärare uttryckte vikten av att diskutera dödsstraffet med
eleverna.

Vi tog fram annonser som visade på personers sista måltider med uppmaning att
stötta vårt arbete mot dödsstraffet. Annonserna publicerades i olika tidskrifter, i
tunnelbanan i Stockholm och av SJ. Vi hade en debattartikel i Aftonbladet om de
federala dödsstraffen och om Trumpadministrationens sorgliga rekord i federala
avrättningar.

Övrigt arbete mot dödsstraff

Vi har haft möte med FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter i Iran, samt
med utrikesministern där vi tog upp Ahmadreza Djalali och dödsstraffet. Vi har
mobiliserat aktivister och riksdagens MR-grupp att agera på blixtaktioner. Vi har
uppmärksammat avskaffandet av dödsstraff i Colorado och Saudiarabiens
uttalande om att avskaffa dödsstraff för minderåriga. Vi har skickat Amnestys
rapporter, “briefings” och debattartiklar gällande dödsstraff till UD.

Under FN:s generalförsamlings höstsession har vi arbetat för en stark resolution
om dödsstraffet. Denna läggs fram vartannat år och vi hade löpande kontakter med
UD gällande texten och vissa länders försök att sabotera resolutionen. Att
resolutionen får ett brett stöd i FN är ett viktigt steg i arbetet för att få fler länder att
avskaffa dödsstraffet. Resolutionen 2020 antogs med 123 ja-röster, ett rekord!

Styrelsen föreslår att beslutet stängs.
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§ 50. Motion: Om översättning till engelska av hemsidan

Årsmötet beslutade

att ge styrelsen i uppdrag att undersöka vad som krävs tekniskt och i övrigt för att
göra svenska Amnestys hemsida tillgänglig både på svenska och engelska innan
slutet på 2020;

att ge styrelsen i uppdrag att återrapportera till årsmötet 2021 med sina
rekommendationer beträffande implementeringen av detta beslut.

Styrelsens åtgärd

Sekretariatet har undersökt och rapporterat till styrelsen vad som skulle krävas
tekniskt och i övrigt för att göra Amnesty Sveriges webbplats tillgänglig på
engelska. Rapporten presenterades på styrelsens decembermöte 2020. Styrelsen
ansåg det alltför resurskrävande att prioritera utveckling och att kontinuerligt
uppdatera en webbplats på engelska. Styrelsen har frågat studentrådet vilka
statiska sidor på amnesty.se som bedöms vara högst prioriterade att översätta till
engelska och sekretariatet ser nu över hur behovet kan tillgodoses.

För rapport om vad som krävs för att göra Amnesty Sveriges webbplats tillgänglig
på engelska, se bilaga 1.

Styrelsen föreslår att beslutet stängs.

ÅRSMÖTESBESLUT FRÅN 2020

§ 25. Motion: Om reviderade riktlinjer för valberedningen

Årsmötet beslutade

att anta reviderade riktlinjer för valberedningen i enlighet med nedanstående
förslag.

(För reviderade riktlinjer se årsmötesprotokoll från 2020.)

Styrelsens åtgärd

Riktlinjerna för valberedningen har uppdaterats i enlighet med årsmötets beslut och
finns publicerade på Amnesty Sveriges medlemssidor, under “styrdokument”. För
att påbörja arbetet att skapa en enhetlig struktur för styrdokumenten har riktlinjer
för valberedningen döpts om till direktiv för valberedningen.

Styrelsen föreslår att beslutet stängs.
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§ 26. Förslag: Om stadgeändringar för att skydda medlemsdemokratin

Årsmötet beslutade

att lägga till en ny punkt 7.3 i sektionens stadgar som preciserar förslagsrätten till
sektionens årsmöte;

att korrigera numreringen för resterande punkter under avsnitt sju;

att i punkt 9.2 lägga till “förslagsrätt”.

Styrelsens åtgärd

Stadgarna har uppdaterats i enlighet med årsmötets beslut och finns publicerade
på Amnesty Sveriges medlemssidor, under “styrdokument”, samt på amnesty.se.

Styrelsen föreslår att beslutet stängs.

§ 29. Motion: Om strategi för samiska frågor med utgångspunkt i urfolksrätten

Årsmötet beslutade

att Amnesty Sverige under de kommande åren ska fortsätta att utveckla det redan
pågående strategiska arbetet med samerättsliga frågor med utgångspunkt i
urfolksrätten;

att strategiska arbetsformer fortsätter utvecklas i nära samarbete med samiska
företrädare och rättighetsbärare och med utgångspunkt i de mänskliga
rättigheterna.

Styrelsens åtgärd

Sekretariatet har haft kontinuerlig kontakt med Amnesty Sápmigruppen och har
bland annat bistått med rådgivning gällande debattartiklar och andra mediala
insatser som gruppen gjort kring urfolksrättsliga frågor. Sekretariatet har även
översatt och vidarebefordrat svar på frågor om hur samer i Sverige har påverkats
av covid-19-pandemin till det internationella sekretariatet som kartlägger hur urfolk
runtom i världen drabbas av pandemin.

I februari 2021 arrangerade Amnesty Sápmi ett dialogmöte om vindkraftens
påverkan på samiska rättigheter. Olika aktörer från det samiska civilsamhället hade
bjudits in, liksom en kommunpolitiker. Sekretariatets sakkunniga deltog och gjorde
en dragning av folkrättsliga aspekter på frågan med fokus på principen om fritt,
informerat förhandssamtycke (FPIC). I mars 2021 anordnade Sápmi-gruppen
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ytterligare ett dialogmöte, då med fokus på rasbiologi med anledning av att det är
100 år sedan det rasbiologiska institutet grundades. Även där deltog sekretariatets
sakkunniga med urfolksaspekter på frågan. I mars höll även sekretariatet och
Amnesty Sápmi en workshop tillsammans för att diskutera vägar framåt och
gemensamma prioriteringar. Det beslutades att markfrågor och FPIC kommer att
stå i centrum för det svenska sektionens samerättsliga arbete under kommande år.

Styrelsen kommer att slutrapportera hur motionen har genomförts till årsmötet
2022.

Styrelsen föreslår att beslutet hålls öppet.

§ 30. Motion: Om att försvara asylrätten

Årsmötet beslutade

att Amnesty Sverige under det kommande året i högre utsträckning ska prioritera
arbetet för att i EU och Sverige lyfta rätten att söka asyl som en grundläggande
mänsklig rättighet, till exempel genom information till allmänheten.

Styrelsens åtgärd

Vid workshop med personal från sekretariatet och medlemmar fanns enighet om
att fokusera på detta och att under 2021 prioritera att arbeta med kunskapshöjande
insatser med fokus på respekt för flyktingskapet.

Styrelsen kommer att slutrapportera hur motionen har genomförts till årsmötet
2022.

Styrelsen föreslår att beslutet hålls öppet.

§ 33. Förslag: Medlemsavgiftens storlek

Årsmötet beslutade

att den helbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 240 kronor per år för
2020;

att den delbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 160 kronor per år för
2020 och omfattar personer mellan 18 och 20 år;

att årsavgiften för personer under 18 år hålls oförändrad till 0 kr.

Styrelsens åtgärd
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Beslutet föranleder ingen åtgärd. Styrelsen föreslår därför att beslutet stängs.
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