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Hvad er lokalforeningens formål?

Lokalforeningen er et af de vigtige aktivismetilbud; vores opgave er at være Amnesty Internationals ansigt i Aalborg og omegn. Derfor medvirker vi
bla. ved kulturnatten i Aalborg og andre større arrangementer. Derudover bidrager vi til de aktuelle kampagner, der bliver lavet i Amnesty Internationals
danske afdeling.
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Hvor bor vi?

Siden november 2009 har vi haft lokaler i Danmarksgade 7. Flytningen skete
d. 24. november. Lokalerne er ikke en butik, men har som formål at blive brugt
til aktivisme. Af og til er der frivillige, der bemander lokalerne i dagtimerne.
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Lokalforeningsledelsen

Lokalforeningsledelsen har det øverste ansvar for aktiviteter og resurser i lokalforeningen og vælges på det årlige medlemsmøde. I det seneste år har
vi været: Peter Als (kasserer), Hans Hüttel (formand), Lene Nørgaard og Jes
Vestergaard. Jes Vestergaard er også med i dansk afdelings hovedbestyrelse.
Hans har som formand for lokalforeningsledelsen været medlem af det landsdækkede lokalforeningsråd. Her sidder Jes også som repræsentant fra den
danske hovedbestyrelse.
Lokalforeningsledelsen i Aalborgmødes hver anden måned. Referaterne
fra møderne kan man finde på lokalforeningens WWW-side (se afsnit 5 nedenfor). På det seneste er vi begyndt at holde åbne ledelsesmøder, hvor alle
medlemmer af lokalforeningen kan deltage.
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De aktive medlemmer

Tidligere har lokalforeningen været organiseret omkring en række grupper,
men sådan er det ikke længere. Gruppe 903 er blevet nedlagt i 2011; gruppe
144 findes stadig, men har ingen selvstændige aktiviteter ud over en casefile
om Zimbabwe.
I dag foregår alle aktiviteter som et samarbejde mellem dem, der er interesseret i at være med i dem.
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Kontakten til lokalforeningens medlemmer

Kontakten med medlemmer finder sted over nettet.
Webside Lokalforeningen har sin egen WWW-side med adressen
http://www.amnesty-aalborg.dk

og e-mail-adresse lokal@amnesty-aalborg.dk. WWW-siden er indrettet således at alle aktive medlemmer kan få adgang til at skrive meddelelser til siden. Alle referater fra aktivmøder og lokalforeningsledelsen
er tilgængelige på WWW.
Mailingliste Alle interesserede kan abonnere på vores mailingliste, hvor vi
også annoncerer vores aktiviteter. Og endelig er der vores side på
Facebook Også her kan alle følge med, og også her annoncerer vi vores aktiviteter.
Derudover kan lokalforeningen efter aftale med sekretariatet i København
sende e-mail til alle medlemmer via sekretariatets mailingliste.
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Hvad lavede vi i 2010-2011?

Vi forsøger at få vores aktiviteter til at passe ind i de aktivitetspakker, som
dansk afdeling tilbyder i forbindelse med kampagnerne.
Baltic Pride Baltic Pride er en LGBT-march i Vilnius i Litauen, som myndigheder og homofobiske pressionsgrupper har forsøgt at forhindre. Aktivitetspakken fandt sted i april gik her ud på at vise vores opbakning til at marchen kunne gennemføres ved at indsamle fotos, hvor de fotograferede holdt
regnbuefarvede flag. Blandt andet studenterpræsten i Aalborg blev fotograferet.
Dødsstraf Denne aktivitetspakke fandt også sted i april; vi sendte solidaritetshilsener til otte dødsdømte fanger og breve til myndighederne.
Det lokale årsmøde Lokalforeningens årsmøde fandt sted d. 7. april, hvor
Helle Jacobsen fra sekretariatet fortalte om sit besøg i Zimbabwe og de udfordringer, Amnesty Internationals afdeling i Zimbabwe står over for.
Kulturnatten 2010 Septembers aktivitetspakke var del af Kampagnen Demand Dignity handler om de menneskerettighedsproblemer, der skyldes ekstrem fattigdom. Aktivitetspakken havde til formål at standse planlagte tvangsforflytninger af beboere fra slumkvarterer i Nairobi i Kenya; problemet var, at
de tvangsforflyttede beboere blev tilbudt genhusning. Vi var til stede på kulturnatten d. 3. september, hvor vi holdt poetry slam på Kaffe Fair, viste en
udstilling om slumkvartererne på biblioteket ved siden af og samlede underskrifter til Kenyas regering.
Skriv dem fri D. 1.-10. december var der write-a-thon. Over hele verden
skrev Amnesty-aktive breve til 10 personer fra 10 lande i løbet af 10 dage.
Write-a-thon blev gennemført i over 50 lande og resulterede over 600.000 breve på verdensplan. Også i Aalborg var vi med og lavede en jule-skrivestue,
hvor 10 medlemmer fik skrevet en hel del breve (og spist pebernødder).

Fakkeltoget 2010 Den 10. december holdt lokalforeningen et fakkeltog, hvor
vi som kulmination tændte lys på Nytorv. Forfatteren Tendai Tagarira fra Zimbabwe var gæst og hovedtaler.
Abortforbud i Nicaragua I Nicaragua er der nu totalt forbud mod abort;
således er også terapeutiske aborter i tilfælde af f.eks. graviditet uden for livmoderen og abort i tilfælde af f.eks voldtægt eller incest forbudt. Den 8. marts
viste vi dokumentarfilmen Murder og samlede underskrifter ind til Nicaraguas
præsident med en appel om at ophæve det totale abortforbud.
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Fundraising

Fundraising er ikke længere en væsentlig aktivitet for os i lokalforeningen, og
indsamlingsbøsser er ved at blive faset ud.
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Universitetskontakter

Vi har i 2010 etableret en kontakt til Ben Dorfman, der er lektor på Aalborg
Universitet og her holder et kursus om menneskerettigheder. Denne kontakt
har to formål: For det første at skabe synlighed for Amnesty International på
Aalborg Universitet. For det andet at gøre det muligt at bruge den akademiske viden, de studerende har, til at lave undersøgende og udforskende projekter om menneskerettighedsspørgsmål med relation til vores kampagnearbejde. De første sådanne projekter er allerede i gang. Der arbejdes på at få skabt
et regulært forskningsprojekt, der kan sætte disse aktiviteter i yderligere faste
rammer.
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Zimbabwe

I foråret begynder Amnesty i Danmark en kampagne om diskrimination af
romaer i Europa. Vores bidrag i Aalborg er aktiviteter, som vi laver sammen
med en Amnesty-gruppe i Masvingo i Zimbabwe. Det har ud over selve det
roma-relaterede aspekt tre formål:
• at overføre kampagneerfaringer mellem os og den lille afdeling af Amnesty International i Zimbabwe
• at styrke menneskerettighedsarbejdet i Zimbabwe; det er meget farligt
for zimbabweanere at arbejde med menneskerettighedsspørgsmål, der
omhandler forhold i Zimbabwe, men ikke at arbejde med tilsvarende
problemer i Europa
• at være et pilotprojekt for hvordan man i Amnesty International kan arbejde sammen i det globale Nord og det globale Syd

