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AMNESTYKALENDERN
8 MARS 

Internationella kvinnodagen

14 MARS 
Årsdagen för mordet på Marielle Franco

14 MARS 
Gruppsekreterarträff ungdom Malmö

20 MARS 
Gruppsekreterarträff ungdom Stockholm 

21 MARS 
Gruppsekreterarträff ungdom Göteborg 

16 - 17 MARS 
Utbildning Amnesty ABC-utbildare 

30 MARS
Strategiträff, Stockholm (se sid 8)

6 APRIL
Strategiträff, Göteborg (se sid 8)

1-5 APRIL 
Vitalina Koval på turné i Sverige 

3 APRIL 
Lansering Rapporten om våldtäkt & 

mänskliga rättigheter i de nordiska länderna

10 APRIL 
Lansering Dödsstraffrapport 2018

10 - 12 MAJ  
Nationella årsmötet i Gävle

29 JULI - 3 AUGUSTI 
Nordic Youth Conference i Sverige
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2018 har varit ett intensivt, spännande och omväxlande 
år. I världen fortsätter mänskliga rättigheter att hotas och 
kränks i allt större omfattning. Men, vi ser också framgångar 
på flera håll! Eskinder Nega, Fikru Maru och Teodora del 
Carmen Vásquez är bara några av de fall vi arbetat med som 
äntligen släppts fria. Här kommer också några exempel från 
hur vi arbetat under året i Sverige!

8 MARS
Under internationella kvinnodagen 2018 lyfte vi 
kvinnorättsadvokaten Azza Solimans fall i Sverige. 
Sammanlagt deltog 87 grupper på 53 orter i kampanjandet, 
och totalt samlades det in 10 881 fysiska underskrifter 
för Azza, bland annat från Stockholmsdistriktet som 
även anordnade ett fackeltåg till Egyptens ambassad. De 
insamlade underskrifterna lämnades över till Egyptens 
ambassad i september, tillsammans med signaturerna från 
vintern 2017.

PRIDE
Under våren och sommaren 2018 engagerade sig 18 
aktivistgrupper i sina lokala Prideparader och festivaler, där vi 
uppmärksammade Xulhaz Mannan från Bangladesh. Under 
Pride samlade vi tillsammans in 5413 underskrifter som 
krävde rättvisa för Xulhaz. En av grupperna som engagerade 
sig var Umeås fantastiska studentgrupp.

FOTBOLL + TORTYR = SANT?
Sommaren 2018 var det dags för fotbolls-VM i Ryssland. I 
samband med detta lyfte vi tre av de människorättsförsvarare 
vars rättigheter grovt kränkts i Putins Ryssland: Oyub Titijev, 
Andrei Rudomaka och Igor Nagavkin. Det gjordes en del 
aktiviteter, bland annat genomförde grupp 78 i Östersund en 
fotbollsflashmob! Under kampanjen samlade vi, tillsammans 
med andra Amnesty-sektioner i världen, totalt in 169 241 
underskrifter som sedan överlämnades till myndigheterna i 
Ryssland.

#INTEMINRÖST
Inför riksdagsvalet drog vi igång kampanjen #inteminröst, 
för visa att politiska tonläget i Sverige har hårdnat 
och upplysa om vilka konsekvenser det har ur ett 
människorättsperspektiv. Bakom kampanjen ställde sig 
nästan 50 samhällsaktörer, ett 15-tal aktivistgrupper 
engagerade sig och tillsammans samlade vi in nästan 29 000 
underskrifter. Den 7 september lämnades underskrifterna 
över till representanter för Sveriges samtliga riksdagspartier.

TIGGERIFÖRBUD - NEJ TACK!
Under 2018 började allt hårdare tongångar ljuda för krav på 
lokala eller nationella tiggeriförbud. För att vara en motpol 
till det tog vi fram material för att kunna ha samtal med sina 
lokala politiker, och hela 255 personer beställde material och 
krävde ett slut på kraven om tiggeriförbud! 

OCKSÅ MÄNNISKA
Efter allt arbete mot ett tiggeriförbud lanserades också 
rapporten Sweden: A Cold Welcome. Human rights of 
Roma and other vulnerable citizens at risk. Efter detta 
drog kampanjen Också människa igång. Hittills har vi hållit 
utbildningar för över 200 personer, och tillsammans samlat 
in nästan 10 000 underskrifter som den 22 februari 2019 
lämnades över till representanter för rikspolischefen.

TILLBAKABLICK 2018
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DECODERS
Efter de USA-ledda bombningarna mot IS har 80% av 
staden Raqqa i Syrien totalförstörts och tusentals civila har 
skadats och dödats i bombningarna. 32 aktivister i Sverige 
deltog i Decodersprojektet Strike-tracker och hjälpte till att 
analysera byggnader och tider när bombningar skett. Med 
er hjälp kunde vi samla bevis för attackerna, vilket kommer 
sammanställas i en rapport från Amnesty International som 
publiceras i april 2019.

SKRIV FÖR FRIHET
Skriv för frihet samlade 2018 underskrifter för fyra 
människorättsförsvarare: Marielle Franco, Geraldine 
Chacón, Nonhle Mbuthuma och Nawal Benaissa. 

Under kampanjen deltog 29 samarbetsskolor, och mer 
än 93 svenska Amnestygrupper deltog genom att ha 
brevskrivarkvällar, fackeltåg, pubkvällar, solidaritetsaktioner 
och namninsamlingar. På bild syns Göteborgsdistriktets 
fackeltåg i december. Tillsammans samlade vi in över 45 000 
namnunderskrifter för fallen!

AKTIVISMEN I SVENSKA SEKTIONEN
Vi har under året ökat antalet grupper från 197 till 201 
och därmed har en lång negativ trend med minskat antal 
grupper brutits för andra året i rad. Det är framför allt våra 
ungdomsgrupper som ökar och under höstens turné på 
gymnasieskolor mötte vi 11 000 ungdomar och pratade och 
Amnesty och mänskliga rättigheter. Studentprojektet har 
inneburit ett starkt studentråd och nya engagemangsformer.

Tack för allt engagemang under 2018! Nu blickar vi framåt 
och ser till att 2019 blir ett minst lika starkt aktivistår!

VISSTE DU ATT…
2018 samlade vi in hela 370 276 underskrifter på våra 
aktioner!

CECILIA ENQUIST
KAMPANJLEDARE

CECILIA.ENQUIST@AMNESTY.SE 

070 860 51 56 

KAMPANJEN OM VÅLDTÄKT & MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I 
NORDEN - VAD HÄNDER NU?
Under tre lördagar i februari och mars träffades drygt 
100 aktivister på kampanjutbildningar i Malmö, Göteborg 
och Stockholm för att lära sig mer inför kampanjen om 
våldtäkt och mänskliga rättigheter. Det blev intensiva 
utbildningsdagar med mycket frågor och ett stort 
engagemang. Jättestort tack till alla som var med!

Första aktionen inom kampanjen blir på internationella 
kvinnodagen. Då kommer vi samla namnunderskrifter för att 
Danmark ska införa en samtyckeslag. 

Datum för rapportlansering är nu satt till den 3 april och det 
kommer bli ett gemensamt event i Stockholm för de nordiska 
länderna. Mot slutet av april/början av maj kommer kampanj 
med fokus på brister i det svenska rättssystemet börja rullas 
ut. Mer information kommer!

Missade du kampanjutbildningen? I så fall kommer en ny 
chans att lära sig mer om frågan på årsmötet i Gävle den 
10-12 maj. Där håller vi ett par spännande pass på temat så 
ett hett tips är att anmäla sig dit!

För alla som är mellan 16 och 24 år och extra intresserade 
av temat och hur vi kan jobba tillsammans med aktivister 
från de andra nordiska sektionerna finns dessutom 
möjligheten att söka till Nordic Youth Conference! Det kan ni 
läsa mer om på sidan 10 i detta nummer av Insats. 

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

070 987 04 63

MATILDA EGBERG
KAMPANJPRAKTIKANT STOCKHOLM

MATILDA.EGBERG@AMNESTY.SE
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Arbetet för att stärka EU-migranter som befinner sig i 
Sverige fortsätter genom kampanjen Också människa. 
Polistrakasserier, hemlöshet och brist på vård och sanitet 
är vardag för dessa människor och vi har nu trappat upp 
arbetet för att deras rättigheter ska tillgodoses. 

MÖTE MED REPRESENTANTER FRÅN RIKSPOLISCHEFEN
Den 22 februari träffade Johanna Westeson och Anna 
Lindenfors representanter från rikspolischefen för att lämna 
över de 9642 namnunderskrifter (!) som samlats in under 
kampanjens första fas. Sammanfattningsvis gick mötet bra: 
polisen var intresserade av vad vi hade att säga, och just 
Stockholmspolisen framställdes som något av ett “svart får” 
när det gäller tolkningen av ordningslagen i förhållande till 
dem som tigger. Poliser som jobbar i Stockholms innerstad 
ska ha fått förtydliganden om just ordningslagen och dess 
tillämpning efter att rapporten Sweden: A Cold Welcome 
lanserades i november förra året. Än så länge så saknar 
vi det underlag som chefer hos Stockholmspolisen ska ha 
skickat till sina anställda - men vi släpper inte taget!

FORTSATT ARBETE MOT TIGGERIFÖRBUD
Som vi tidigare nämnt har vi inom Också människa valt att 
trappa upp arbetet mot tiggeriförbud, helt enkelt därför att 
skrämmande många kommuner överväger att införa det. 
Vi uppmanar nu så många som möjligt att i första hand 

kontakta ledamöter i kommunfullmäktige i Katrineholm, 
Eskilstuna och Staffanstorp och be dem rösta mot 
tiggeriförbud de kommande månaderna. Men fler kommuner 
ligger i startgroparna - anmäl er grupp på aktivistportalen och 
kontakta kommunpolitiker ni med!

VÅR KORTFATTADE HÅLLNING
Förbudsförespråkare säger sig ofta värna om dem som 
tigger. Att tiggeri i sig självt är “ovärdigt” används som 
argument för att lagföra bort ett oönskat beteende. Men 
faktum kvarstår: tiggeriförbud är i praktiken inget annat än 
ett försök att kriminalisera fattigdom. Och självklart hjälper 
inte ett förbud dem som tigger. Tvärtom fördjupar det deras 
fattigdom och ökar risken att de hamna i kriminalitet, alltså 
motsatsen till vad ett förbud påstås bidra till.

Mer om kampanjen och aktuella aktioner finns på aktivism.
amnesty.se/eumedborgare. Hör gärna av er till mig om ni har 
frågor om kampanjen!

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE SYD

AMELIA.WINGQVIST@AMNESTY.SE 

070 744 57 93
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BRAVE: ETT ÅR SEDAN MORDET 
PÅ MARIELLE FRANCO

AGERA FÖR 
INTERSEXPERSONERS 
RÄTTIGHETER! 

Den 14 mars 2018 sköts Marielle Franco till döds i Rio de 
Janeiro, Brasilien. Marielle var en människorättsförsvarare 
och folkvald politiker i den kommunala kammaren i Rio de 
Janeiro. Hon identifierade sig som svart, bisexuell kvinna och 
hon kämpade för bland annat kvinnors och hbtqi-personers 
rättigheter. 

Mordet på Marielle Franco kommer förbli oupplöst om inte 
de brasilianska myndigheterna pressas för att garantera en 
grundlig och opartisk utredning. Fram till mitten av februari 
2019, nästan ett år efter Marielles död, har undersökningen 
inte visat några relevanta framsteg och de som var 
involverade i mordet, och motiven bakom det är fortfarande 
okända.  

Årsdagen kommer att belysas internationellt och flera event 
komma att äga rum i Brasilien mellan 8 och 14 mars. Bland 
annat kommer över 300 000 underskrifter, som samlats 
in under Skriv för frihet från Sverige och internationellt, att 
överlämnas till presidenten Jair Bolsonaro i Brasilia. 

Vad kan vi göra då? På onsdagen den 13 mars kommer 
vi att rikta oss till de lokala myndigheter som ansvarar för 
utredningen, på Twitter och andra sociala medier! Och vi 
behöver er hjälp att uppmärksamma årsdagen! Skriv en 
hälsning och använd #MarielleFranco och #AmnestySverige 
på de kanaler som ni använder! 

För mer information läs mer på Aktivistportalen under 
BRAVE! 

Den 19:e februari lanserades rapporten “No Shame 
in Diversity” som fokuserar på isländska personer 
med intersexvariationer och deras rätt till hälsa och 
självbestämmande. Trots att Island legat i framkant i 
jämställdhetsfrågor finns det mycket kvar att göra vad gäller 
könsstereotyper och diskriminering.

VARFÖR ISLAND? 
Under våren läggs ett lagförslag fram i det isländska 
parlamentet. Lagförslaget syftar till att säkerställa allas 
rätt till självbestämmande och kroppslig integritet. 
Amnesty kampanjar för att lagförslaget också säkerställer 
intersexpersoners rätt till självbestämmande över sina egna 
kroppar!

VAD KAN JAG GÖRA? 
Sätt press på den isländska regeringen genom att samla in 

underskrifter! Petitionslistor skrivs ut från Aktivistportalen och 
skickas sedan ifyllda till sanne.malmberg@amnesty.se innan 
den 31 april. 

På Aktivistportalen, aktivism.amnesty.se/hbtqi, kan du även 
läsa mer om intersexvariationer, lagförslaget samt ta del av 
övrig matnyttig info! 

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

070 987 04 65

EMILY KOJ
KAMPANJPRAKTIKANT GÖTEBORG

EMILY.KOJ@AMNESTY.SE

031 711 21 60

SANNE MALMBERG
KAMPANJPRAKTIKANT PÅ AMNESTY REGION SYD

SANNE.MALMBERG@AMNESTY.SE

072 967 86 03

Intersexflaggan - en av flera regnbågsflaggor
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LJUS

TAGGTRÅD

ATTANS! MIN GRUPP GLÖMDE VERKSAMHETSRAPPORTERA!
Oroa er inte, än finns det tid att skicka in era 
verksamhetsberättelser och ekonomiska rapporter för 2018. 
Formuläret på aktivism.amnesty.se/rapportering är öppet till 
sista mars, men det går även bra att maila in era rapporter till 
mig eller posta till er verksamhetsutvecklare.

Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar!

Hösten 2016 började jag läsa statskunskap på Uppsala 
universitet. Genom mina studier lär jag mig att försöka förstå 
vårt samhälle genom olika teorier och modeller. Jag antar 
att det var för att få ut ännu mer av mina studier som jag 
gick med i Amnestys studentgrupp vintern 2018. Den lilla 
gruppen hade en hackig väg att få till en hållbar aktivism 
mellan tentor, seminarier och studentliv. Det kan tyckas vara 
naturligt, att studenter är aktiva inom olika organisationer och 
föreningar, men i praktiken visade det sig vara väldigt svårt. 

Sommaren 2018 drog studentprojektet i gång, som syftar 
till att stärka och utveckla studentaktivismen i svenska 
sektionen. Jag fick förfrågan om jag ville representera 
Uppsala i studentrådet, vilket jag självklart ville! Första 
träffen ägde rum i Göteborg i september. Tillsammans 
kunde vi bollplanka problem som att universitet inte lät oss 
stå på deras campus, att utbytesstudenter åker hem (vilket 
resulterar i att studentgruppen halveras) och att vi ibland 
(inte helt utan panik) undrar vad det faktiskt ska bli av oss i 
framtiden.

Under året har studentrådet tagit initiativ till och genomfört 
sektionens första studentträff någonsin - det var ett svettigt 
uppdrag för rådet att koordinera mitt under hektiska studier. 
Till slut kom den där helgen i slutet av november när vi 

för första gången samlade studenter från hela landet, och 
från olika delar av världen, för en helg som minst sagt var 
fullspäckad av aktivism, engagemang och omtanke. 

Som aktiv i Amnesty ser jag och lär mig om orättvisor och 
människorättskränkningar runt om i världen. Jag ser dem 
även i min egen vardag, hos folk runt om mig och i media. 
Det är lätt att bli arg och pessimistisk. Men i Amnesty finns 
ju även det fina, att volontärer världen över tar sig tid att bry 
sig om människor de aldrig har träffat, eftersom att vi ska stå 
upp för varandras rättigheter. Att studenter från hela Sverige 
samlades över en helg, för att lära sig om orättvisor och stå 
upp för dem. Att vi i studentrådet sitter uppe sena kvällar 
på Skype för att planera fastän vi oroar oss över våra tentor. 
Det gör mig optimistisk. Och det gör mig entusiastisk inför 
aktivismen i Uppsala och i studentrådet. 

Som jag ser det är det viktigaste att vi fortsätter arbeta och 
stötta varandra så att vi kan ta till vara på all energi och 
vilja som finns. För trots alla statsvetenskapliga teorier och 
modeller om hur samhällen fungerar, tycker jag att det bästa 
är att försöka se det hemska och det fina för vad det är och 
fortsätta stå upp för våra rättigheter. Så till andra studenter 
som har tagit sig tiden att läsa det här: Kämpa på! Stå upp 
för varandra! Ni kommer göra skillnad, liten som stor! Och 
dra ihop Amnesty-gruppen för en utekväll då och då, det 
behövs det också. 

BEATRICE SCHÖNNING
PROJEKTLEDARE STUDENTPROJEKTET 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 

REBECCA PONTÉN
GRUPPSEKRETERARE FÖR 

STUDENTGRUPPEN I UPPSALA 

(GRUPP 182)

  “SOM JAG SER DET”

Javiera och Sofia som är sammankallande i 
studentrådet. Vilka kämpar <3

Artisten R. Kellys sexuella övergrepp mot 
minderåriga. Se dokumentärserien ”Vi 
överlevde R. Kelly”. 
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I september ska styrelsen anta en ny strategi för hur vi 
arbetar med aktivism inom svenska sektionen av Amnesty 
International. I det arbetet vill vi bjuda in aktiva medlemmar, 
kollegor, styrelseledamöter och andra till en diskussion om 
vår aktivism - nu och i framtiden. Vad fungerar bra? Vad ska 
vi utveckla eller ändra på? Finns det verksamhet som inte 
fungerar som borde avslutas? Syftet med den kommande 
strategin är att den ska tydliggöra våra värderingar, välja 
inriktning samt föreslå konkreta förändringar, åtgärder och 
beslut.

DELTA PÅ VÅRA STRATEGITMÖTEN!
För att strategin ska landa i så bra beslut som möjligt 
behöver den till stor del bygga på medlemmars 
upplevelser och åsikter. En diskussionsprocess kommer 
genomföras under våren, med utgångspunkt från ett 
diskussionsunderlag som skickas till samtliga grupper och 
distrikt den 11 mars. Håll utkik i er e-post!

De första nedslagen i processen blir våra strategimöten 
den 30 mars i Stockholm och den 6 april i Göteborg (se 
inbjudan nedan). Vi hoppas att så många medlemmar, 
grupper och distrikt som möjligt kan vara representerade 
under träffarna! Sektionen står för resekostnader för två 
medlemmar per grupp/distrikt. Vi beklagar att informationen 
kommer sent, och vill betona att det kommer fler tillfällen att 
bidra med idéer och synpunkter framöver.

Utöver dessa två tillfällen kommer det även under 
årsmötet i Gävle den 10 maj  arrangeras en workshop om 
aktivismstrategin. 

Vi kommer självklart också träffa sektionsstyrelsen, 
ungdomsrådet, studentrådet och våra kollegor under 
arbetets gång. Om möjligt träffar vi också gärna enskilda 
grupper eller distrikt som inte kan delta på träffarna den 30 
mars eller 6 april. 

Till sist vill vi också uppmana till att bidra till oss med åsikter, 
idéer och förslag via e-post eller telefon. Dessa kommer 
tacksamt tas emot i det arbete vi står inför.

DU BEHÖVS FÖR ATT FORMA VÅR NYA AKTIVISMSTRATEGI

MATS ENGMAN
KAMPANJSAMORDNARE

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

08 729 02 66

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

070 987 04 65

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE

070 914 46 81

STRATEGITRÄFF, STOCKHOLM
Tid: Lördag 30 mars kl 10:00-17:00
Plats: Sekretariatet, Stockholm (Alsnögatan 11 116 41 
Stockholm)
Kostnad: Nej, Amnesty står för lunch och fika.
Resebidrag: Ja, för högst två deltagare per grupp. Anges 
vid anmälan. Sektionen står även för boendekostnad för 
deltagare som inte kan resa till/från mötet samma dag.
Anmälan: Senast den 22 mars via formuläret på aktivist-
portalen: aktivism.amnesty.se/strategitraff

STRATEGITRÄFF, GÖTEBORG
Tid: Lördag 6 april kl 10:00-17:00
Plats: Meddelas senare.
Kostnad: Nej, Amnesty står för lunch och fika.
Resebidrag: Ja, för högst två deltagare per grupp. Anges 
vid anmälan. Sektionen står även för boendekostnad för 
deltagare som inte kan resa till/från mötet samma dag.
Anmälan: Senast den 29 mars via formuläret på aktivist-
portalen: aktivism.amnesty.se/strategitraff
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VITALINA KOVAL PÅ TURNÉ I APRIL
Under första veckan i april får vi nöjet att ta emot Vitalina 
Koval, en hbtqi- och kvinnorättsförsvarare från Ukraina. Hon 
kommer att hålla i föreläsningar om hennes kamp, aktivisters 
situation i Ukraina och vägen framåt på olika universitet 
i Malmö, Göteborg, Umeå och Stockholm. Inom BRAVE-
kampanjen arbetar vi under våren med Vitalina Kovals fall. 

Vitalina Koval har i flera år försvarat kvinnors och hbtqi-
personers rättigheter. Hon har organiserat möten och 
diskussionskvällar för hbtqi-personer och varit med och 
arrangerat demonstrationer på 8 mars - internationella 
kvinnodagen - i sin hemstad Uzhgorod.

8 mars 2018 attackerades demonstranterna av 
högerextremister som kastade röd färg på dem. Vitalina 
Kovals öga skadades vid attacken. Några personer 
greps men släpptes snabbt igen. Medlemmar av samma 
högerextrema organisation som låg bakom attacken hotade 
också Vitalina Koval och andra hbtqi-aktivister på sociala 
medier. Bara några dagar efter 8 mars förföljdes två aktivister 
till sina hem där de misshandlades. Vitalina Koval kände sig 
då så hotad att hon lämnade staden i några dagar.

Amnesty kräver att de Ukrainska myndigheterna gör snabbt 
och effektivt genomför opartiska utredningar av alla attacker 
som begås mot aktivister och ser till att de ansvariga ställs 
inför rätta, offentligt erkänner och står upp för det viktiga 
arbetet som Vitalina Koval och andra människorättsförsvarare 
bedriver för att fredligt försvara kvinnors och hbtqi-personers 

rättigheter i Ukraina, och ser till att de kan utöva sin rätt till 
yttrande- och mötesfrihet utan rädsla för attacker och hot.

TURNÉ

1 APRIL 18.00-19.00 MALMÖ UNIVERSITET 
2 APRIL 12:15-13:30 GÖTEBORGS UNIVERSITET
3 APRIL 16.00-17.30 UMEÅ UNIVERSITET
3 APRIL 17.00-19.00 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Frågor kring turnén? Kontakta arrangörerna Amnestys 
Studentråd på studentradet@mail.amnesty.se 

VÅR/SOMMAR 2019

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

070 987 04 65

BEATRICE SCHÖNNING
PROJEKTLEDARE STUDENTPROJEKTET 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 
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NORDIC YOUTH CONFERENCE 2019!
Nu öppnar äntligen anmälan till Nordic Youth Conference! 
NYC är en vecka späckad med av mänskliga rättigheter 
och aktivism för dig som är mellan 16 och 24 år. Varje 
sommar samlas 52 aktivister från Danmark, Norge, Sverige, 
Finland, Island och Färöarna för en intensiv och rolig vecka 
med workshops, föreläsningar, erfarenhetsutbyte och nya 
inspirerande möten. 

Temat för för årets konferens bygger på den kommande 
rapporten och kampanjen om våldtäkt och mänskliga 
rättigheter i de nordiska länderna. Under konferensen 
kommer vi prata om hur våldtäktslagstiftningen ser ut i de 
olika länderna, hur vi kan jobba för att skapa förändring 
genom gräsrotsengagemang över nationsgränserna och 
hur vi kan skapa förändring i frågan genom lokal aktivism 

efter NYC. Under konferensen får gruppen även möjlighet 
att planera och genomföra en stor aktion kopplad till 
temat. Årets konferens går av stapeln 29 juli till 2 augusti i 
Stockholm. 

Raffay och Elin deltog på förra årets NYC, kolla vad de tyckte 
om upplevelsen nedan! Anmälan och mer information om 
konferensen hittar du på aktivism.amnesty.se/NYC. Har du 
några frågor? Tveka inte att kontakta mig! 

RAFFAY ABRAR
GRUPPSEKRETERARE I U43, LUND
Du deltog ju på Nordic Youth Conference 
i somras, vad fick du göra där?
Man träffas, får dela rum med folk från 
andra länder och lär känna varandra 
innan allt börjar. Det är föreläsningar 
om vad Amnesty gör och vad som är 
aktuellt just nu. Sen får man planera en 
stor aktion tillsammans med alla andra 
aktivister, man får god mat och man 
knyter kontakter med alla andra.

Vad var roligast under träffen?
Att träffa alla fantastiska människor! Alla 
hade olika personligheter men det gick 

bra ändå. Eller att planera en stor aktion, jag hade aldrig gjort 
det förut. 

Vad tar du med dig från NYC som aktivist?
Allt vi gjorde! Det mest betydande för mig var föreläsningarna 
där vi lärde oss om ungt ledarskap och där en av deltagarna 
hade själv utsatts av kränkningar mot mänskliga rättigheter 
och pratade om hennes egna erfarenheter under ett pass 
vilket verkligen var en wow-känsla.

Har du något råd till dem som funderar på att söka till NYC 
i sommar?
Man ska söka! Det är som ett lov men man lär sig saker, 
träffar nya personer och har roligt. Det är inte bara tuffa 
grejer utan även roliga saker och man lär sig att se saker ur 
andra perspektiv.

BEATRICE SCHÖNNING
PROJEKTLEDARE STUDENTPROJEKTET 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 
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ELIN ADOLFSSON
TIDIGARE GRUPPSEKRETERARE FÖR U49 
BORÅS. NU AKTIV INOM AMNESTY SPANIEN
Du deltog ju på Nordic Youth Conference 
i somras, vad fick du göra där?
Aktionen, att få göra någonting så 
pass stort. I början var vi lite rädda och 
undrade hur vi skulle planera men det 
blev bra till slut! Under aktionen knöts 
hela gruppen samman och det blev ett 
bra avslut. Om man inte hade fattat vad 
träffen handlade om så fattade man det 
då. På NYC är ingenting för stort eller för 
komplicerat, man sätter själv stopp för 
vad man ska göra. The sky is the limit!

Vad tar du med dig från konferensen som 

har du har använt som engagerad i Amnesty?
Sättet att organisera vilken aktion som helst. Det finns alltid 
lösningar och hjälp att be om. Jag blev helt enkelt bättre på 
att leda en grupp, för även fast man har en ledarroll måste 
man få gruppen att fungera som ett team.

Har du någonting att säga till dem som funderar på att söka 
till NYC?
Om du funderar på att åka - varför inte! Du kommer att lära 
dig saker att använda i hela livet, även utanför Amnesty. 
Om man åker dit får man vänner runt om i Norden, jag har 
fortfarande kontakt med flera personer! Ansök, det blir fett!

ANNA GAREFELT
PRAO PÅ KONTORET OCH 

GRUPPSEKRETERARE FÖR GRUPP U42, STOCKHOLM 

Välkommen till årets viktigaste händelse där du är med och 
påverkar Amnestys framtid. Årsmötet ger dig möjlighet att 
träffa likasinnade, få kunskap om situationen för mänskliga 
rättigheter i världen och utveckla ditt engagemang. Vi firar det 
vi uppnått och samlar kraft inför de utmaningar vi har framför 
oss. Vi behöver stå upp för alla människors lika värde - nu mer 
än någonsin.

Programmet har fokus på två människorättsfrågor som är 
högaktuella för Amnesty Sverige: Utsatta EU-medborgare i 
Sverige samt Våldtäkt och samtyckeslagstiftning i de nordiska 
länderna. Dessutom lyfter vi sektionens jämlikhetsarbete, vår 
kommande aktivismstrategi och beslutar om vilken demokratisk 
form vi ska ha framöver. På detta årsmöte kommer du också få 
tillfälle att tycka till om vilka strategiska frågor vår internationella 
rörelse ska prioritera de närmaste åren.

Men inte nog med det. Två människorättsförsvarare från 
höstens kampanj Skriv för frihet gästar oss också. Monica 
Benicio från Brasilien (Marielle Francos änka), och Nonhle 
Mbuthuma från Sydafrika, kämpar för människors frihet i en 
tid när makthavare försöker tysta deras och andras röster. På 
plats kommer de dela med sig av sina erfarenheter och om hur 
situationen ser ut för människorättsförsvarare i världen i dag.

Mer utförlig information om alla programpunkter släpps på vår 
webbsida den 11 mars. 

Att delta i årsmötet är gratis för alla medlemmar. För 300 kronor 
får du dessutom resa, boende och mat - om du anmäler dig 
senast 22 april. Gå in och anmäl dig på amnesty.se/årsmöte. 

Vi ser fram emot en inspirerande helg tillsammans i Gävle!

VARMT VÄLKOMMEN TILL AMNESTYS ÅRSMÖTE I GÄVLE, 10-12 MAJ 2019

ÅRSMÖTET

MARTIN RYDEHN
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET 2019 

MARTIN.RYDEHN@AMNESTY.SE 

070 641 22 06
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MÖT NONHLE MBUTHUMA 
OCH MÔNICA BENÍCIO 
- TVÅ MR-FÖRSVARARE FRÅN AMNESTYS GLOBALA KAMPANJ SKRIV FÖR FRIHET 

Nonhle Mbuthuma är från Pondoland - ett område i Sydafrika 
rikt på naturtillgångar. Hon är en av ledarna för Amadiba Crisis 
Committee, som aktivt arbetar för att stoppa ett australiensiskt 
gruvbolag från att utvinna titan. Exploateringen riskerar att 
ta ifrån lokalbefolkningen deras mark och försörjning. Hon 
har utsatts för trakasserier, hot och mordförsök för sin kamp. 
Men trots detta fortsätter hon kampen för lokalbefolkningens 
rättigheter. På årsmötet delar Nonhle med sig av sin historia och 
kamp. Missa inte det!

I mars 2018 mördades den omtyckta folkvalda politikern, 
HBTQI-aktivisten och MR-försvararen Marielle Franco. 
Mordet skedde bara några dagar efter att Marielle kritiserat 
polisens utomrättsliga avrättningar av minoriteter i Rio de 
Janeiros fattigaste områden. Marielles änka, Monica Tereza 
Benício, har fortsatt att engagera sig för Marielles öde och alla 
människors lika värde. Tillsammans med hundratusentals andra 
protesterade hon mot Jair Bolsonaros valkampanj och driver 
kampen för rättvisa för Marielle. I samtal med Amnesty berättar 
hon om dessa utmaningar och situationen för MR-försvarare i 
Brasilien i dag. 
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RÖSTER FRÅN ANMÄLDA TILL ÅRSMÖTET
Några delar med sig av personliga erfarenheter, andra av sin längtan att för första gången få delta på årsmötet!

Vad ser du mest fram emot på årsmötet?
Jag ser fram emot motionerna, eftersom jag har varit involverad i dem. Min position i den 
grupp jag tillhör har lett till att jag utvecklat mitt intresse för mötet. Det kommer bli roligt att 
få träffa andra och vara med på olika utbildningar/föreläsningar. 

Hur många årsmöten har du deltagit i?
Detta kommer vara min första gång. Jag har bara varit aktiv i ett och ett halvt år, men förra 
årsmötet krockade med studier, vilket var synd för jag ville verkligen vara med. Har varit på 
tidigare event, men detta är något jag verkligen vill gå på och nu får jag chansen detta år.

Vad är ditt bästa tips inför årsmötet?
Vara öppen och extra social, tänka på att skapa gemenskap och att inkludera så många 
som möjligt i det som pågår. Under samtal tänka på att vi alla brinner för samma sak. Men 
även utveckla sitt nätverk med samarbete mellan olika grupper/individer. 

Vad ser du mest fram emot på årsmötet?
Det jag ser mest fram emot är att få träffa andra aktivister och få gå på seminarier samt 
workshops. Det viktigaste för mig är att kunna vara med och påverka. Jag ser också fram 
emot att få åka iväg med min grupp. 

Hur många årsmöten har du deltagit i?
Andra gången jag är med på ett årsmöte och kommer fortsätta att gå så länge jag har 
chansen. 

Vad är ditt bästa tips inför årsmötet?
De tips jag kan ge är att ta chansen att lära känna nya människor och ta del av deras 
erfarenheter. Det flesta har samma intressen, vilket innebär att det finns mycket att 
diskutera. Tycker också att det är viktigt att ha med en positiv inställning.  

Vad ser du mest fram emot på årsmötet?
Det kommer bli intressant med presentationerna, men även vara med och delta i 
diskussionerna. Jag ser fram emot helheten med en kombination av de olika delarna, som 
exempelvis föreläsningarna och diskussionerna. Att få träffa andra aktivister är såklart en 
viktig del jag ser fram emot. 

Hur många årsmöten har du deltagit i?
Har tidigare deltagit fyra gånger och detta kommer då bli mitt femte år på Amnestys 
årsmöte. 

Vad är ditt bästa tips inför årsmötet?
Det bästa tipset jag kan ge är att se och lära. Det är viktigt att veta och ta reda på hur 
Amnesty funkar, vilket ett årsmöte ger möjlighet till. Det är en bra bas för personlig 
utveckling. För organisationen utvecklas när medlemmarna utvecklas. 

JAVIERA ORTEGA ZEPEDA

JOSEPHINE CAROLINE ANDERSSON

OLA SJÖSTEDT

EMILY KOJ
KAMPANJPRAKTIKANT GÖTEBORG

EMILY.KOJ@AMNESTY.SE

031 711 21 60
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AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner 
och riktlinjer för Amnestyaktivister
aktivism.amnesty.se
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VÅRENS NATIONELLA UNGDOMSTRÄFF!
Med rekordhögt antal deltagare träffades medlemmar från 
ungdomsgrupper från hela landet under en helg i februari 
för att umgås, prata om hur man kan jobba i en grupp, lära 
sig mer om mänskliga rättigheter och våldtäkt i Sverige och 
tillsammans göra en aktion för att protestera mot tjetjenska 
myndigheters övergrepp och tortyr mot personer som anses 
vara homosexuella. Så helt enkelt fullt upp från fredag 
kväll till söndag eftermiddag! Ungdomsrådet höll flera pass 
och vi lyssnade också på åklagaren Christina Voigt som 

pratade om hur det kan gå till i våldtäktsfall. Om du är med 
i en ungdomsgrupp och missade träffen så finns det nya 
chanser. Till exempel i sommar då Nordic Youth Conference 
händer i Stockholm, läs om den här i Insats!

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNGDOM

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

08 729 02 43

Ruth Greve, U10 Umeå

Andrea Fredman Smith och Lukas Todtenhaupt från 

ungdomsrådet pratar Amnesty

Wilma, Natcha och Kamila från U57, Järfälla

På söndagen genomförde deltagarna en aktion för 
att protestera mot de tjetjenska myndigheternas 

övergrepp mot homosexuella


