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1 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.

2 Hvor bor vi?
Vi har lokaler i Danmarksgade 7; de har som formål at blive brugt til aktivisme.
Af og til er der frivillige, der bemander lokalerne i dagtimerne.
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3 Hvordan er vi organiseret?

Lokalforeningsledelsen har det øverste ansvar for aktiviteter og resurser i lo-
kalforeningen og vælges på det årlige medlemsmøde. I det seneste år har vi
været: Peter Als (kasserer), Hans Hüttel (formand), Farah Sabouri, Samira Taba,
Agnethe Veit og Jes Vestergaard. Agnethe Veit forlod lokalforeningsledelsen i
2012; Samira Taba trådte ud i februar 2013. Hans har som formand for lokal-
foreningsledelsen været medlem af det landsdækkede lokalforeningsråd, der nu
ikke længere findes.

Referaterne fra møderne i lokalforeningsledelsen kan man finde på lokalfor-
eningens WWW-side (se afsnit 4 nedenfor).

Alle aktiviteter finder sted som et samarbejde mellem dem, der er interesseret
i at være med i dem.

4 Hvordan holder vi kontakt til medlemmerne?

Vi holder kontakt til medlemmerne i lokalforeningen 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 ind-
rettet således at alle aktive medlemmer kan få adgang til at skrive meddel-
elser 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 Lokalforeningen har sin egen Facebook-side (og Facebook-gruppe),
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 i alt fire gange på
et år.



5 Hvad har vi lavet i 2012-2013?

5.1 Møder og foredrag
Åbne døre Der har været henved 10 møder i lokalforeningsledelsen i det for-
gangne år. Så godt som alle møderne har været åbne møder, hvor alle medlemmer
fra lokalforeningen kan deltage.

Café-aftener Vi har med (noget ujævne) mellemrum lavet café-aftener i vores
lokaler i Danmarksgade 7; de har ikke været møder med en fastlagt dagsorden.
På nogle af disse aftener har vi set aktuelle film.

Foredrag Med mellemrum får vi, ofte via sekretariatet i København, henven-
delser fra foreninger og uddannelsesinstitutioner i Nordjylland om foredrag. Fle-
re medlemmer af lokalforeningsledelsen har været foredragsholdere til denne
slags foredrag.

5.2 Samarbejde med byen
Udstilling i forretningsvinduer om arbejdet mod diskrimination I forbin-
delse med kampagnen mod diskrimination havde lokalforeningen en udstilling
hos Freja Skind i første uge af februar som del af et kommunalt fremstød, hvor
butikker blev parret med lokale foreninger.

Undervisning Vi har gennem kontakt til skoler og gymnasier været med til at
inddrage menneskerettigheder i undervisningen. De mest specifikke aktiviteter
herom har været deltagelse i folkeskolernes “demokratidag” den 12. december,
hvor vi fik besøg af 200 skoleelever og 12-14 lærere (på skift) samt en hel dag
medundervisning og projektarbejde med en gymnasieklasse om menneskerettig-
heder og konflikten i Syrien.

5.3 Kampagneaktiviteter
Hvert år laver Amnesty International 3-4 kampagner. Vi forsøger at få vores akti-
viteter i lokalforeningen til at passe ind i de aktivitetspakker, som dansk afdeling
tilbyder i forbindelse med kampagnerne.



For en traktat om våbenhandel En af de særligt vigtige kampagner i 2012
var kampagnen for en FN-traktat om handel med konventionelle våben, og her
samlede vi et større antal underskrifter ind på verdensplan.

Den 14. april holdt vi vores årlige medlemsmøde, og her fortalte Jakob Silas
Lund fra sekretariatet om baggrunden for denne kampagne.

Den 10.-12. maj var Amnestys våbencontainer med til Nørresundby havne-
fest, og Jakob var tilbage i Aalborg, denne gang sammen med Jesper Ravn. I
løbet af de 4 dage samlede vi underskrifter ind. I containeren kunne man blandt
andet sende en foto-hilsen til de beslutningstagere, som mødtes i FN for at for-
handle nye regler for den internationale våbenhandel.

Folketingspolitikerne Orla Hav og Per Clausen, rådmand og formentlig kom-
mende borgmester i Aalborg Thomas Kastrup-Larsen, forfatteren Inge Eriksen
og AaB-fodboldspilleren Thomas Augustinussen lagde vejen forbi for at støtte
kampagnen.

I april 2013 vedtog FN en traktat om kontrol med våbenhandel.

Råb op! En anden af Amnestys kampagner i 2012 var kampagnen om ytrings-
frihed i Mellemøsten og Nordafrika hed Råb op!. I forbindelse med kulturnatten
og Aalborg i rødt lavede vi en flashmob på Nytorv med gæstetaleren Hussein
Hafath fra Odense (Hussein er indfødt københavner, men har forældre fra Ba-
hrain).

Bagefter blev flere af lokalforeningens medlemmer udtaget af Morten Ol-
sen til at medvirke i en kort dokumentarfilm om Amnesty Internationals danske
medlemmer.

Skriv dem fri D. 1.-10. december var der igen write-a-thon. Også i Aalborg
var vi med og lavede en jule-skrivestue, men vintervejret gjorde at kun meget få
deltog denne gang.

10. december 2011 Den 10. december gik vi med tændte cykellygter og musik
ned til Nytorv i Aalborg og fik hvervet nye medlemmer til Amnesty Lifelife
og gjort opmærksom på Skriv for liv-marathon. TV2 Nord kom også forbi, og
samme aften kunne man se os i fjernsynet.

5.4 Den sociale side
Menneskerettighedsarbejde er det, der binder os sammen i lokalforeningen, men
den sociale side er også væsentlig. Vores sommerfest tog form af en hygge-
lig aften på restauranten Thai Garden den 26. juni. Den 18. januar holdt vi en
nytårsfest i Danmarksgade 7.


