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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
styrelsen 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.

ÖPPET ÅRSMÖTESBESLUT FRÅN 2019

§ 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.

Amnesty har följt upp kraven på tortyr som ett kriminaliserat brott i svensk lagstiftning som bland
annat uttryckts i årsrapporten 2020 och i kommentar till den uppföljande granskning av Sverige, vilken
utfördes av FN:s Kommitté mot Tortyr. Det har skett genom kontakter och deltagande i sakråd med
Justitiepdepartementet, som ansvarar för arbetet med lagstiftning.

Sekretariatet kommer att fortsätta bevaka frågan och även arbeta med information och påverkan
tillsammans med Amnestys jurist- och ICC-grupp, samt andra organisationer.

Sekretariatets flykting- och migrationsteam arbetar med en särskild granskning av bedömningen av
uppgifter om tortyr i asylärenden och om möjligheterna att erhålla en tortyrskadeutredning, samt om
dessa står i överensstämmelse med avgöranden från Europadomstolen. Under våren 2022 kommer
granskningen att slutföras och resultaten att publiceras.

Sekretariatets flykting- och migrationsteam och Amnestyfonden samarbetade under året med
ansökningar om tortyrskadeutredningar för asylsökande i Sverige. Flykting- och migrationsteamet
hade under 2021 ett särskilt fokus på tortyrärenden och tortyrskadeutredningar, vilket fortsätter in i
2022. Samtliga alla ärenden som var relaterade till tortyr granskades avseende hur frågan om
tortyrskadeutredning hanterats av Migrationsverket och i vilken utsträckning hanteringen stod i
överensstämmelse med ett specifikt avgörande i Europadomstolen (R.C. mot Sverige). Arbetet ska
tas vidare i möten med Migrationverket, samt i samtal med organisationer och offentliga biträden, i
syfte att genomföra kunskapshöjande insatser för biträden och att lyfta fram rättssäkertsaspekterna i
asylprövningen.
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I verksamhetsstrategin 2022-2030 är frågan om tortyr integrerad i andra rättighetsområden, inte minst
inom ramen för arbetet för flyktingar och migranters rättigheter. Flykting- och migrationsteamet och
Amnestyfonden kommer fortsatt att arbeta med tortyrskadeutredningar och andra tortyrrelaterade
ärenden och i reaktivt krisarbete förväntas tortyrförbudet fortsatt vara en central fråga.

Styrelsen anser att övergången till den nya verksamhetsstrategin bör ges prioritet utan att ta specifik
hänsyn till motioner om enskilda rättighetsfrågor i högre utsträckning än den som presenteras ovan.

Styrelsen föreslår därför att beslutet stängs.

ÖPPNA ÅRSMÖTESBESLUT FRÅN 2020

§ 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 gruppen Amnesty Sápmi och gett råd om insatser,
debattartiklar och andra mediala aktiviteter som gruppen utfört om urfolksrättsliga frågor. Sekretariatet
har också utarbetat rutiner för Amnesty Sápmis kommunikationsinsatser och tagit fram texter som
förklarar vad Amnestys policyer innebär för Amnesty Sápmis verksamhet.

Amnesty Sápmi har också deltagit i konsultationen om den nya verksamhetsstrategin, där samiska
frågor är inkluderade i området klimaträttvisa och Amnesty Sveriges anti-rasistiska arbete.

Sekretariatet har deltagit i panelsamtal och även hållit flera föreläsningar om urfolksrättsliga frågor,
både på initiativ av Amnesty Sápmi och ibland tillsammans med Amnesty Sápmi. Sekretariatet har
även agerat för urfolksrätten genom att till exempel stödja ett öppet brev till näringsministern som Civil
Rights defenders tog initiativ till, om gruvan i Gallok kopplat till tillstånden för utvinning i Sapmi.

Samarbeten med enskilda samebyar, samiska företrädare och civilsamhällesorganisationer som
arbetar med relaterade frågor har ökat trots pandemin och är fortsatt under utveckling. Amnesty hade
planerat för en större insats på Jokkmokks marknad, delvis i samarbete med Studiefrämjandet
Norrbotten och en rad samiska aktörer, jämte Amnesty Sapmi. På grund av pandemin ställdes
marknaden in, och då Amnestys insatser hade stort fokus på nätverksbyggande beslutades att skjuta
på dem till ett senare tillfälle. Planen är att genomföra panelsamtal om hållbart och rättighetsbaserat
skogsbruk i Sápmi i samband med Sametingets plenum i maj/juni.

Arbetet för att synliggöra samerättsliga frågor kommer att ingå i sektionens kampanj inför
riksdagsvalet 2022.

Årsmötesbeslutet från 2020 är fast förankrat i verksamhetsstrategin 2022-2030.
Styrelsen föreslår därför att beslutet stängs.

UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT

DIGITALT ÅRSMÖTE 2022



TILL: Årsmötesdeltagare, arbetsgrupper, samordnare, specialgrupper, distriktsombud 4
DATUM: 9-15 maj 2022

§ 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

Sekretariatet genomförde en utbildning för medlemmar i asylrätt och Amnestys arbete med flyktingar
och migranter, där också delar av Amnestys nationella flykting-och migrationsgrupp deltog.

Sekretariatet har deltagit i Amnestys regionala arbete med framtagandet av en ny strategi, som har
flyktingars och migranters rättigheter som ett fokusområde. Medlemmar ur nationella flykting- och
migrationsgruppen deltog i konsultationen för sektionens verksamhetsstrategi - i enkät och
fokusgruppsdiskussioner. I den nya verksamhetsstrategin 2022-2030 slås nu bland annat fast att
Amnesty Sverige ska bidra till att främja rättssäkerheten i EU och dess medlemsstater med ett fokus
på yttre gränser och gränskontroll.

Arbetet för att möjliggöra säkra och legala vägar för att söka skydd kommer också att lyftas i
sektionens kampanj inför riksdagsvalet 2022.

Styrelsen anser att den nya verksamhetsstrategin 2022-2030 säkerställer ett fortsatt arbete i linje med
motionen.

Styrelsen föreslår därför att beslutet stängs.

ÅRSMÖTESBESLUT FRÅN 2021

§ 26. (2021) Motion: Om ensamkommande ungdomar från Afghanistan

Årsmötet beslutade

att Amnesty Sverige under det kommande året tar initiativ till att den rättsliga situationen för
ensamkommande afghanska barn och unga vuxna, som kommit till Sverige från 2014 eller senare,
blir belyst och på nytt juridiskt prövad för uppehållstillstånd;
att Amnesty Sverige fortsätter och intensifierar arbetet för att snarast få till stånd ett totalt stopp för
tvångsåtersändanden till Afghanistan;
att Amnesty i det arbetet fortsätter och, när så är möjligt, intensifierar samarbetet med bland andra
organisationer inom Fosif-nätverket;
att Amnestys nationella flykting- och migrationsgrupp och andra Amnestymedlemmar inkluderas i
arbetet med att påverka opinionen, till exempel via sociala medier;
att Amnesty ånyo verkar för en översyn av lagen om mottagande av asylsökande (LMA) i syfte att alla
personer får sina grundläggande behov tillgodosedda även efter beslut om avslag;
att resultatet redovisas på årsmötet 2022.
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Styrelsens åtgärd

Sekretariatet, inte minst Amnestyfonden och flyktingteamet, arbetade under hela året med
Afghanistan och med att ge råd och stöd till individer gällande deras asylärenden.

Sekretariatet inledde 2021 med att, på styrelsens uppdrag, intensifiera arbetet med ensamkommande
ungdomar från Afghanistan. Vartefter talibanerna vann mark i Afghanistan, förändrades
grundförutsättningarna. Till följd av det stoppade Sverige utvisningar till Afghanistan i juli. Efter
maktövertagandet den 15 augusti avbröt Sverige samarbetet med landets ledning.

Praxis angående Afghanistan ändrades därmed, och personer inne i Afghanistan tilläts ingå i den så
kallade flyktingkvoten (utan att de hade lämnat landet).

Efter maktövertagandet har sekretariatet löpande fört samtal med Migrationsverket, samt initierat flera
möten mellan Migrationsverket och organisationer. Sekretariatet kommer att särskilt bevaka
Migrationsverkets och domstolars bedömning av afghanska asylärenden och löpande ha kontakt med
Migrationsverket.

Styrelsen föreslår därför att beslutet stängs.

§ 27. Förslag: Om stadgeändringar gällande årsmöte och extra medlemsmöte (punkt 7.8 och 9.2 i

stadgarna)

Årsmötet beslutade med kvalificerad majoritet

att lägga till följande skrivningar i sektionens stadgar;

7.8 Förtroendevalda i ett organ som väljs av årsmötet (sektionens styrelse, granskningskommittén,
beredningskommittén och valberedningen) ska vara medlemmar i svenska sektionen av Amnesty
International. Förtroendevalda valda av årsmötet får inte vara anställda av Sektionen under
mandatperioden. Revisorerna och förtroendevalda får maximalt tjänstgöra i en sammanhängande
period av sex år. Därefter måste ett uppehåll göras på minst två år för att kunna omväljas till samma
organ. Vid val av ordförande och kassör gäller dock en sammanhängande mandatperiod i styrelsen
om totalt åtta år, varav maximalt sex år som ordförande eller kassör.

9.2 Varje medlem av Sektionen har rätt att närvara vid årsmöte och extra medlemsmöte om
medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut har betalat full medlemsavgift för innevarande
eller föregående år eller har registrerat sig som ungdomsmedlem. För yttrande-, förslags och rösträtt
krävs att medlemmen anmält sig till årsmötet i enlighet med de anvisningar som ges i kallelsen.
Årsmötet får vid upprättande av röstlängden bevilja sent anmälda medlemmar yttrande-, förslags och
rösträtt. Anställd har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, men äger ej rösträtt på årsmötet.

Styrelsens åtgärd

Stadgarna är uppdaterade i enlighet med beslutet.

Styrelsen föreslår därför att beslutet stängs.
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§ 28. Förslag: Om 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

Beslutet föranleder ingen åtgärd.

Styrelsen föreslår därför att beslutet stängs.
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