Oplysninger om AI Våbenkampagne Event 10-12. maj
1. PRAKTISKE FORHOLD: Sekretariatet medbringer container, infobod (pavillontelt), tomme våbenkasser, Lifeline postkort,
kampagnematerialer (underskriftslister, plakater mm.), video- og fotokamera, bærbar computer (til fotostand) og formentlig internet.
Sekretariatet bekoster også mad og drikke til de frivillige, der yderligere får en kampagne T-shirt (som må beholdes) til dagene.
Vi håber, at der er gode toiletforhold ved by- og havnefesten, men ellers er det en god ide at ordne dette hjemmefra.
Vi håber, at der kan skaffes rent vand til kaffe- og tebrygning (frivillige, infoboden). Sig til hvis du har en stor vanddunk til formålet.
100 stk. T-shirts i en stor papkasse skal transporteres fra Danmarksgade 7 til Nørresundby Havn den 10. maj. Hvem vil og kan det?
Farah skaffer et par skriveunderlag til underskriftslister. Peter medbringer Lifeline visitkort, kuglepenne, print af QR-kode, AI bannere.
Sekretariatet ser gerne, at vi finder mindst 7 aktivister til 6-8 timer hver torsdag aften, fredag aften og lørdag om dagen.
Sekretariatet sender 3 erfarne kampagnemedarbejdere (Thomas, Jesper og Jakob) samt evt. facere fra Århus. De har kontaktet
Youth-grupperne på Hasseris og Nørresundby Gymnasium uden held (så Peter gør det igen).
Aktivisterne fordeles på infoboden (2 fra Sekretariatet), underskriftsindsamlingen (gerne mindst 5 frivillige), fotostanden i containeren
(2 frivillige) samt en person som Taler-Koordinator (1 fra Sekretariatet).
Brug sølle 10 minutter på at forberede dig ved at læse Amnestys FAQ om våbenhandel og hvorfor vi vil have en global våbentraktat:
www.amnesty.dk/vaaben/artikel/q-and/den-globale-vabenhandel - og 10 min. mere på http://vaabenhandel.tumblr.com

2. AKTIVITETER DEN 10. MAJ, 11. MAJ OG 12. MAJ:
1. Indsamle underskrifter til ”No arms for atrocities and abuses” underskriftsindsamlingen.
2. Indsamle fotounderskrifter via fotostand i containeren. Folk kan selv dele deres fotos med ATT-slogans på sociale medier.
Fotos taget i containeren bliver overdraget til den franske og tyske ambassade med en opfordring til at støtte traktaten – muligvis
tages billederne med, når AI afleverer underskrifterne i New York. Folk giver tilladelse hertil ved at få taget sit billede. Der bliver ikke
lavet en offentlig plakat, men muligvis en særlig plakat, der kun overrækkes til ambassadørerne. Så plakaten skal i givet fald blot
fungere som mosaik med alle billederne og er derfor en del af samme aktion. Derfor er der ikke brug for en ekstra tilladelse hertil.
ANDRE OPGAVER:
3. Omdele Lifeline postkort. Der kommer en særlig Lifeline våbenkampagneaktion - men først i juni måned.
4. Informere om Amnesty generelt og lokalt, herunder muligheden for at blive frivillig.
5. Tage billeder og optage video i høj kvalitet fra eventen til brug for våbenkampagnen hos Amnesty lokalt, nationalt og internationalt.

3. OPGAVER INDEN 10. MAJ:
1. Fortæl familie, venner og bekendte om muligheden for at blive aktiv i Amnestys våbenkampagne i f.eks. et par timer 10-12. maj.
2. Opsæt Amnesty reklamer for at rekruttere frivillige til 10-12. maj på biblioteker, Huset, Studenterhuset m.m. (ikke for selve løbet
den 10. maj eller festivallen den 10-13. maj, der bliver promoveret sammen med Amnestys navn via TV-spots, annoncer, radio mm.).
3. Ser du Amnesty nævnt i et TV-spot, annonce eller lignende, så gem/optag det og send til frivillig@amnesty-aalborg.dk.
4. Vil du kontakte en lokal kendt person? Vi har brug for dem til at komme forbi vores container og som minimum give en underskrift,
men evt. også holde en lille tale eller spille en sang. Kriteriet er, at de skal have en stor stjerne hos folk i Aalborg/Nørresundby.
De 4 kendte teamleders til løbet 10. maj er Linse og Stephanie Kessler, borgmesterkandidat Thomas Kastrup-Larsen, landholdsspiller
Stine Jørgensen (fra ADH), tidligere sundhedsminister Jacob Axel. Peter forsøger at få Stine og Jacob Axel til Amnesty containeren.
Til underskrift og foto den 10. maj lidt før kl. 18 kommer Thomas Augustinussen, mens Thomas Kastrup Larsen kommer efter løbet.
12. maj ud på eftermiddagen kommer Per Clausen. Inge Eriksen kommer forbi fredag eller lørdag (med Farah).
Kontaktes: Farah (Orla Hav, Finn Kjærsdam). Lene/Peter (Lisbeth Bech Poulsen), Jes (Anni Walther), Peter (Birgitte Josefsen).
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5. KONTAKT Nørresundby By- og Havnefest 10-12. maj er meget nem at finde! Kommer du fra Aalborg, skal du lige over broen og
så skarpt til højre ved det store meget tydelige Tivoli på havnefronten. Amnestys store røde våbencontainer står ved TripTrap/Interiør.
Der er desuden åbent møde i Amnesty Aalborg på tirsdag den 8. maj kl. 19.30. Allerførst skal lokalforeningsledelsen konstitueres.
Herefter snakker vi om kommende aktiviteter, især de sidste detaljer vedr. våbenkampagneaktiviteter 10-12. maj. Alle er velkomne!
Har du spørgsmål eller kommentarer, forslag til potentielle frivillige, lyst til at invitere lokale kendte (f.eks. Rasmus Bjerg, Ernst
Trillingsgaard, Anna Kirsten Olesen), ser eventen nævnt et sted eller kan hjælpe vedrørende de praktiske forhold så kontakt Peter fra
Amnesty Aalborg Lokalforening på frivillig@amnesty-aalborg.dk eller sms/ring 30203001.

