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ÅRSMÖTET, BLOTT EN MÅNAD BORT!

VILL DU OCH DITT DISTRIKT VARA 

MED OCH ANORDNA ÅRSMÖTET 2019?

DISKUSSIONSTIPS INFÖR 
ÅRSMÖTET!

PÅMINNELSE OM ATT 
PRISA ENGAGEMANG

Vi står inför en händelserik period, där mycket av det vi 
kommer att göra fokuserar på situationen Sverige. Val 
i september, lansering av vår utredning om utsatta EU-
medborgare och uppföljning på 2008 års rapport ”Fallet 
nedlagt – Våldtäkt och mänskliga rättigheter i Norden.” 

Kampanjutbildningen under årsmötet är därför extra viktig. 
Ni får inte bara verktyg att engagera er specifikt inför valet, 
utan också kunskap som blir viktig i kommande kampanjer.  

Vi ser det som avgörande att vi höjer våra röster och visar 
Sveriges politiker att vi vill ha ett samhälle som ser till allas 
rättigheter. En politik som ligger i linje med folkrätten och 
som värnar om de mänskliga rättigheterna. Utbildningen blir 
en start på detta viktiga arbete och vi hoppas att så många 
som möjligt av er kan komma. Se hela kampnjutbilndingens 
innehåll nedanl och glöm inte att anmäla er. 

OBS! Idag, onsdag den 4 april är sista dagen du kan anmäla 
dig och delta helt kostnadsfritt under årsmötet! Därefter kan 
du fortfarande anmäla ditt deltagande fram till den 19 april. 
För att läsa mer om årsmötet och anmälan, gå till: amnesty.
se/arsmotet 

Här kan du läsa hela programmet för helgen: 
amnesty.se/om-amnesty/årsmöte

I skrivande stund pågår förberedelserna inför Amnestys 

årsmöte som bäst. En fullspäckad helg som både rymmer 

diskussioner om viktiga frågor, utbildning, gemenskap och 

fest. Vill du och ditt distrikt stå värd för detta viktiga och 

spännande Amnestyarrangemang nästa år? Kontakta då 

Lina Jakobsson via lina.jakobsson@amnesty.se senast den 

15 april och beskriv varför ni vill att årsmötet ska vara hos 

just er.

Under årsmötet kommer vi att diskutera och fatta viktiga 
beslut om motioner från medlemmarna och förslag från 
sektionsstyrelsen.

Du och alla andra medlemmar har er egen röst på årsmötet, 
men det kan ändå vara värdefullt att prata igenom frågorna 
som kommer att tas upp där tillsammans med andra innan 
det är dags för motionsberedning och beslutsfattande.

Därför har vi i projektgruppen för årets årsmöte satt ihop en 
diskussionsguide som kommer att skickas ut tillsammans 
med årsmöteshandlingarna. Använd den gärna som 
inspiration och utgångspunkt för dina egna funderingar, 
diskussioner i gruppen eller tillsammans med andra aktiva, till 
exempel i distriktet!

Det är många som redan hunnit skicka in sina nomineringar, men det finns tid för ännu fler! Vet du någon grupp som tänkte nytt inför en aktivitet 2017? Eller som blev uppmärksammade i media? Och vilken trotjänare ska få sin “lifetime award” för sitt gedigna arbete för Amnesty?  

Det är bara du som sitter på svaren, så ta därför chansen att nominera till de tre kategorierna Stora kreativitetspriset, Stora aktivitetspriset samt Stora engagemangspriset på en gång.

Din nominering behöver skickas till mig senast den 22 april!

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST
070 914 46 81
DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE

HILDA FORSSELL
NATIONELL KAMPANJLEDARE

070 983 92 23

HILDA.FORSSELL@AMNESTY.SE
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GLOBAL TENDENCIES AND CHALLENGES 
FOR HUMAN RIGHTS
Welcome to an important conversation 
between Amnesty’s Secretary Generals 
from Sweden and Mexico. We will 

analyse and discuss social and political 
developments and their consequences for 

human rights. Examples from both the Mexican 
and the Swedish context will be highlighted.  

Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige
Tania Reneaum, generalsekreterare Amnesty Mexico

VÅLDTÄKT OCH 
SAMTYCKESLAGSTIFTNING: 
EN NULÄGESANALYS OCH VÄGEN 
FRAMÅT 
Tack vare det stora engagemanget i 

#metoo-rörelsen har frågan om sexuellt 
våld klättrat högt upp på den politiska och 

mediala agendan, men vad händer nu? 

I detta seminarium analyserar Amnesty och organisationen 
FATTA situationen i Sverige. Vi diskuterar behovet av en 
samtyckeslagstiftning, vilka utmaningar vi står inför och vad 
aktivismen spelar för roll i arbetet framöver. 

Katarina Bergehed, sakkunnig Amnesty 
Elin Sundin, ordförande FATTA

TIGGERIFÖRBUD: EN 
KRIMINALISERING AV FATTIGDOM
Tiggeriförbudet är en av valrörelsens 
mest omdebatterade frågor. Amnestys 
position är tydlig - vi tar ställning för de 

utsatta, mot förbud att tigga.

Till hösten släpper Amnesty en rapport 
baserad på intervjuer med människor som tigger i Sverige. 
Deras berättelser skiljer sig åt, men en sak förenar dem: de 
tigger för att de inte har andra sätt att försörja sig och sina 
familjer på. Vi får en inblick i utredningen och diskuterar 
möjligheter för vidare engagemang.
 

Johanna Westeson, sakkunnig diskriminering på Amnesty
Mona-Lisa Pruteanu, Brobyggare Räddningsmissionen

VI OCH DOM: EN POLITISK 
RETORIK, MEN VAD BLIR 
KONSEKVENSERNA?
Debattklimatet i årets valrörelse 
hämtar näring från den globala 

retoriska utvecklingen. Stigmatisering 
normaliseras, grupper ställs mot 

varandra och röster tystas. Vårt hela 
samhälle polariseras till ett “Vi” och ett “Dom”.

I ett samtal med Bilan Osman diskuterar vi den politiska 
och retoriska förskjutningen vi ser i valrörelsen. Vad blir 
konsekvenserna av detta, vem drabbas av det, varför är 
det en människorättsfråga och kanske viktigast av allt - hur 
vänder vi utvecklingen?
 

Maja Åberg, sakkunnig Amnesty 
Bilan Osman, journalist och utbildare på Stiftelsen Expo

NYCKLAR TILL ETT LYCKAT EVENT 
Välkomna till ett interaktivt pass 
där vi belyser hur event bidrar 
till Amnestys påverkans- och 
opinionsbildande arbete. Som 
deltagare får du praktiska nycklar 

och verktyg för hur du kan planera 
och genomföra ett evenemang med 

syfte att stärka de mänskliga rättigheterna. 
Genom interaktiva delar och inspirerande exempel vill vi ge 
er förutsättningar att lyfta aktivismen till en ny nivå. 
 

Cecilia Enquist, kampanjteamet Amnesty 

PROGRAM KAMPANJUTBILDNING 

FORTSÄTTNING
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SÅ FÅR DU POLITIKERNA ATT 
LYSSNA 
Vad innebär påverkansarbete? 
Varför är det viktigt för demokratin? 
Tar politikerna verkligen åt sig? 

Skulle min röst göra skillnad? 
 

I en intervju med riksdagsledamöterna 
Robert Hannah (L) och Yasmine Posio 

Nilsson (V) reder vi ut dessa svåra frågor och ger exempel på 
när civilsamhällets påtryckningar faktiskt gett resultat. Du får 
tips på hur du kan bedriva politiskt påverkansarbete arbete 
på både lokal och nationell nivå.
 

Maja Åberg, sakkunnig/lobbysamordnare på Amnesty 
Robert Hannah, riksdagsledamot, Liberalerna

Yasmine Posio Nilsson, riksdagsledamot Vänsterpartiet

#DIGITALAKTIVISM 
Egyptiska revolutionen, #metoo 
och Black Lives Matter. Det finns 
många exempel på MR-rörelser 
där digitala medier spelat en 
avgörande roll. Men vad innebär 

egentligen digital aktivism och vilka 
möjligheter ser vi inom Amnesty?

 
Tillsammans med Ailin Moaf Mirlashari reder vi ut begreppet 
och diskuterar varför digital aktivism är viktigt i arbetet för 
mänskliga rättigheter. 
 

Ailin Moaf Mirlashari, aktivist och grundare av StreetGäris
Annelie Majoros, kommunikatör på Amnesty

AKTIVISMENS TID
I denna spännande panel 
diskuterar vi behovet av aktivism 
i dagens Sverige. Genom 
samtida exempel inspireras vi av 

den kraft som finns i organisering 
och vilka möjligheter vi har att 

tillsammans driva förändring och vinna 
ny mark i kampen för alla människors lika värde. 
 

Ailin Moaf Mirlashari, aktivist och grundare av StreetGäris 
Elin Sundin, FATTA 

Bilan Osman, Journalist 
Robert Hannah, Riksdagsledamot, Liberalerna

På förra årets internationella rådsmöte fattades beslut om 
att ta fram en policy om narkotikakontroll och mänskliga 
rättigheter.  Ett första utkast till en sådan policy  ska 
diskuteras bland annat på årsmötet i Göteborg inför 
sommarens Global Assembly (det nya internationella 
rådsmötet). För att alla vi som är del av Amnesty ska få 
bättre förståelse i frågan och känna oss förberedda och 
bekväma med att svara på eventuella frågor kommer det 
inom kort att finnas en “frågor-och-svar” och andra underlag 
på medlemssidorna (medlem.amnesty.se).

Om du redan nu har frågor om policyn och processen 
framåt, kontakta mig!

FO
TO
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OM ARBETET MED AMNESTYS POLICY OM 
NARKOTIKAKONTROLL OCH MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER 
- FÖR DIG SOM INTE KAN DELTA UNDER ÅRSMÖTET

ELISABETH LUNDGREN
AVDELNINGSCHEF OPINION OCH PÅVERKAN

072 395 34 91

ELISABETH.LUNDGREN@AMNESTY.SE
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NORDIC YOUTH CONFERENCE
NU ÄR DET DAGS ATT ANSÖKA TILL NORDIC YOUTH 
CONFERENCE 2018!
NYC är en nordisk konferens för unga Amnestyaktivister från 
Island, Sverige, Norge, Danmark, Finland och Färöarna. 
Varje land får skicka tio aktivister som under en intensiv 
och rolig vecka lär sig om mänskliga rättigheter och om att 
genomföra aktioner och kampanjer. Konferensen gästas 
av människorättsförsvarare och deltagarna planerar och 
genomför själva en aktion. I år är konferensen i Danmark.

VEM KAN SÖKA?
• Du som är engagerad i Amnesty och kommer att fortsätta 

vara det efter sommaren
• Du som vill ta ett steg vidare i ditt engagemang i Amnesty 

och lära dig (ännu) mer om påverkan och förändring 
och träffa aktivister från hela Norden. 

• Är mellan 16-24 år

Sista ansökningsdag är sista april. Ansökan görs här: 
aktivism.amnesty.se/nyc2018 

Konferensen är i Danmark på Nordsjälland mellan
30 juli – 3 augusti.
Resa, boende, utbildning och mat bekostas av svenska 
sektionen. 
Konferensen kostar 500 kronor i anmälningsavgift. 

SABRINA 
CHOWDHURY, 
HUR VAR DET 
ATT DELTA PÅ 
NYC?

Konferensen är lärorik 
för både den engagerar 
sig eller vill engagera 
sig inom mänskliga 
rättigheter. Jag har varit 
med vid två tillfällen.

Hur var det att vara på konferensen?
På konferensen fick man träffa ungdomsaktivister från de 
nordiska länderna och det var verkligen skönt att omge sig 
med människor som, precis som en själv, kampanjade emot 
olika orättvisor, vare sig det var i en ungdomsgrupp eller på 
sin skola. 

Vad var roligast/intressantast?
Det roligaste var nog aktiviteterna på kvällen och de mellan 
olika workshops  och presentationer. Man fick lära känna 

de andra aktivisterna och koppla av med roliga aktiviteter 
efter att ha pratat om eller lyssnat på berättelser om 
diskriminering och orättvisor runt om i världen. 

Det mest intressanta var nog ambassadbesöken. Vi hade 
aktioner framför Egyptens ambassad och Finlands ambassad 
i Oslo. Jag som aldrig hade gjort något liknande tidigare 
tyckte att det var en väldigt intressant och lärorik upplevelse. 
Allt från planeringen av själva utförandet av aktionen till den 
styrka man kände av engagemanget från sina medaktivister 
när man väl stod där framför ambassaden.

Har du kunnat använda något som du fick lära dig i ditt 
Amnestyengagemang?
Under konferensen berättade Sakris Kupila om sina 
erfarenheter som transperson i Finland, samt de finska 
translagarna som kränker mänskliga rättigheter. För ett par 
veckor sedan använde jag hans information och berättelse 
för att presentera hans fall i BRAVE-kampanjen under ett 
besök hos den finländska ambassaden här i Stockholm.

Aktion utanför finska ambassaden medan Sakris 

Kupila besöker ambassaden för att prata om Finlands 

diskriminerande translag.

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE
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FOTBOLLS-VM I RYSSLAND - DAGS ATT AGERA!

FÖR DIG SOM ÄR MED I EN UNGDOMSGRUPP!

Vi har tidigare flaggat för att Amnesty kommer upp-
märksamma herrarnas fotbolls-VM, eftersom Ryssland är 
värdland i år. Och OJ vad det ska uppmärksammas! Tanken 
är att grupper och aktivister ska kunna arrangera egna 
matchvisningar i Amnestys regi. I Göteborg och Stockholm 
har planeringen tjuvstartat, men där och på alla andra orter 
behövs aktivister som vill vara med och sparka i gång (!) 
visningar.
 
VAD?
Vi vill att Amnestyaktivister ska visa Sveriges matcher i så 
många städer som möjligt. Vi vet att sport och politik inte är 
två separata enheter, utan tvärtom - de går att kombinera. 
Och detta är ett gyllene tillfälle att sammanföra de två! Så 
räds inte festligheter, för det finns många som är intresserade 
av både Ryssland och fotboll. 

Vi kommer ta fram material som används när själva matchen 
visas, som gör er synliga, engagerar besökare och som 
informerar om situationen för människorättsförsvarare 
i Ryssland. Materialet kommer kunna beställas via 
aktivistportalen.

HUR?
Det ni kan göra redan nu är att kontakta arenor/lokaler 
som kan tänka sig vilja visa matcherna ihop med Amnesty. 
Kanske kommunen ska anordna en utomhusvisning, eller är 
den lokala puben det bästa stället? Brukar ett visst café vara 
välbesökt, eller passar kanske en biograf bäst? Ni vet själva 
bäst, men självklart kan ni bolla idéer även med oss.

VARFÖR?
Fotbolls-VM är ett fantastiskt arrangemang, med tusentals 
besökare och än fler tittare. Samtidigt gör Ryssland allt 
hårdare tillslag mot MR-försvarare i landet. 2012 så blev 
det förbjudet med “propaganda för homosexualitet” och 
sedan 2017 stämplas organisationer som mottar utländsk 
finansiering som “utländska agenter”, vilket i sin tur kan 
skada deras rykte och fortsatta verksamhet. Amnesty vill 
synliggöra MR-försvarares situation i landet, samt belysa 
de allvarliga tillslag mot civilsamhället som regeringen gör. 
Fotbolls-VM är ett utmärkt tillfälle att göra det, när omvärlden 
också riktar sina strålkastare ditåt.

Sveriges speldatum: 
18 juni Sverige - Sydkorea
23 juni Sverige - Tyskland
27 juni Sverige - Mexiko

Anmäl intresse redan nu genom att mejla brave@amnesty.
se så återkommer vi med mer info när det närmar sig. 
Och tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller 
funderingar!

20-22 april är det dags för nationella ungdomsträffen utanför 
Malmö. Det är en träff för medlemmar i ungdomsgrupper 
som vill lära sig mer om Amnesty, aktuella kampanjer och 
träffa andra unga aktivister som också arbetar för mänskliga 
rättigheter!  Under helgen kommer vi förutom att lära oss 
massor också hinna med att umgås och göra roliga saker!
Sista anmälningsdag är 5 april, så anmäl er nu!

Svenska sektionen betalar mat, resa, boende och utbildning. 
Anmälan görs här: aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-
moten/ungdomstraffar/

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

070 987 04 65

BRAVE@AMNESTY.SE

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNGDOM

070 812 95 36

EMMA@AMNESTY.SE
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PRIDEFESTIVALER FÖRBEREDS 
RUNT OM I LANDET - VI OCKSÅ!

Snart är det dags att förbereda sig inför alla Pride-festivaler 
runt om i landet och vi hoppas att ni vill vara med och 
representera Amnesty på era orter! 

BESTÄLL MATERIAL
Materialet är fortfarande under konstruktion men kommer 
att finnas för beställning på aktivistportalen i slutet av april 
så håll utkik där! Där kommer vi också lägga upp mer 
information om vilken fråga vi kommer lyfta under Pride.

ANSÖK OM AKTIVITETSBIDRAG
Om ni vill arrangera någon aktivitet kopplat till pride på er 
ort kan ni ansöka om aktivitetsbidrag. Ansökningsblanketten 
som är digital finns på aktivism.amnesty.se. Klicka er vidare 
till “dokument” så hittar ni den högst upp på sidan.

GÅ MED AMNESTY I EUROPRIDE
Sist, men absolut inte minst, ska vi säga att pride-året 2018 
är lite speciellt. Varför då, undrar ni? Jo, det är nämligen 
så att Sverige i år är värd för EuroPride, som arrangeras i 
Stockholm den 27/7-5/8 och i Göteborg den 14-19/8. Vi vill 
att Amnesty ska synas och höras lite extra i paraderna och 
då behöver vi vara många. Vill du gå med oss? 

Anmäl intresse redan nu genom att mejla 
sanna.blomgren@amnesty.se så återkommer vi med mer 
info när det börjar närma sig. Kom - det blir kul!

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

070 987 04 63

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE
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EL SALVADOR: DRAGKAMPEN OM 
ABORTLAGEN FORTSÄTTER
Under förra veckan hade jag förmånen att åka med 
en liten Amnestydelegationen till El Salvador. Just nu 
pågår ett intensivt arbete i landet för att få politikerna 
att avskaffa totalförbudet mot abort. Som global 
människorättsorganisation har Amnesty flera gånger kunnat 
mobilisera människor från alla delar av världen i denna fråga. 
Och nu var det dags igen. 

FÖRÄNDRING INOM RÄCKHÅLL
Inte sedan totalförbudet infördes för 20 år sedan, har 
det funnits en liknande öppning som den vi ser nu. Men 
det är en strid på kniven. I oktober 2016 lades ett förslag 
fram om att tillåta abort under vissa omständigheter. 
Sedan dess har civilsamhället mobiliserat och bildat 
nätverk som varit framgångsrika i att medvetandegöra 
befolkningen om konsekvenserna av förbudet och övertyga 
tveksamma politiker om behovet av att ändra lagen. Men 
lagförslaget har blivit liggande. Det beror på att parlamentets 
lagkommissionen, som består av nio personer från olika 
partier, ännu inte enats om att godkänna lagförslaget och 
lägga fram det för parlamentet för omröstning.

MANIFESTATION UTANFÖR PARLAMENTET
Tisdagen den 20 mars anordnade Amnestys 
samarbetspartner Medborgargruppen för avkriminalisering 
av abort, ett event på torget utanför parlamentet. Många 
människor - mestadels kvinnor - samlades och från 
högtalarna på den lilla scenen strömmade rop, hiphop, teater 
och tal som handlade om en enda sak: Avkriminalisera abort. 
Se till att klubba igenom lagförslaget.

SVERIGES NAMNUNDERSKRIFTER ÖVERLÄMNADES
Vi hade fått veta att lagförslaget skulle tas upp till debatt i 
parlamentet just den här dagen, men det visade sig inte 
stämma. Frågan ligger fortfarande i lagkommissionens 
händer. Så när vi tågade i väg till parlamentet tillsammans 
med representanter från Medborgargruppen så var det mot 
lagkommissionens kansli vi styrde stegen. I händerna hade vi 
alla ERA underskrifter. Över 58 500 stycken (!!!) som samlats 
in av Amnestygrupper, F2F, på webben, via sms under förra 
året och under 10 dagar nu i mars. 

 Mitt i folksamlingen dök 

Teodora upp! För en dryg 

månad sedan frigavs hon 

efter 10 år i fängelset och 

nu kampanjar hon mot 

abortförbudet.

Katarina tillsammans med 

Léa Reus, Amnestys utredare 

på El Salvador
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SOM JAG SER DET...
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Det dröjde innan vi fick träffa någon som kunde ta emot 
våra petitioner. Alla parlamentariker satt upptagna i plenum, 
sades det. Till slut kom lagkommissionens tekniska assistent. 
Hon fick ta hjälp för att få med sig alla våra petitionslistor. 
Resterande namnunderskrifter, som samlats in i andra 
sektioner, ska skickas via mejl. 

INTE STUPA VID MÅLSNÖRET 
Vi uträttade det vi skulle men än är det inte över. I slutet av 
april tillträder det nya parlamentet och det är helt avgörande 
att omröstningen om att ändra abortlagen hålls innan dess. 
Tiden är knapp - men det ska väl inte hindra oss? 

Låt oss återigen göra en kraftsamling de kommande 
veckorna och överösa lagkommissionens ordförande med 
mejl. Vi måste göra allt vi kan för att få honom att lyssna 

så att förslaget tas upp för omröstning i parlamentet. Då 
har politikerna i El Salvador fortfarande möjlighet att fatta 
rätt beslut. Ett beslut som kan förändra otaliga flickors och 
kvinnors liv. 

Vill din grupp delta? Hör av er till mig NU så skickar vi nya 
instruktioner, mejladress och mallbrev. (De grupper som 
redan är med i Amnestys kvinnorättsnätverk får automatiskt 
all information).

KATARINA BERGEHED
SAKKUNNIG, KVINNORS RÄTTIGHETER OCH SRR

031-701 81 81

KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE

Om lite mer än en månad är det äntligen dags för årsmötet! 
För mig kommer det att bli mitt första årsmöte sen jag gick 
med i Amnesty och det ska bli väldigt intressant.  I år har vi 
i ungdomsrådet lagt fram en motion till årsmötet, en motion 
som handlar om att vi vill att medlemskapet i Amnesty ska 
vara gratis för medlemmar under 18 år. 

För mig är den här motionen väldigt viktig eftersom att jag 
tycker att alla, oavsett socioekonomisk bakgrund ska ha 
en möjlighet att engagera sig och kämpa för mänskliga 
rättigheter. Många menar säkert att dagens avgifter är så låga 
att de inte utgör ett hinder för ungdomars medlemskap men 
det vet jag att de gör. För många familjer utgör en avgift, trots 
att den är så låg som 100 kronor, ett ekonomiskt hinder. En 
organisation som Amnesty ska ju vara inkluderande oavsett 
vilken ekonomi man har. 

Dessutom kan det finnas andra hinder än ekonomiska för 
att man inte kan betala avgiften, speciellt för ungdomar. De 
allra flesta under 18 år har ingen egen ekonomi utan måste 
gå igenom föräldrar för att kunna betala avgiften. Det leder 
till att hela processen att bli medlem blir mer komplicerad 
och då blir färre medlemmar i organisationen. Vissa föräldrar 

kanske inte heller vill att deras barn ska bli medlemmar och 
för ungdomar som flyttat hemifrån går det i princip inte att bli 
medlem.  

Jag tycker att Amnesty ska sträva efter att vara en 
organisation som är öppen och tillgänglig för alla. Det ska 
inte finnas några hinder för att man ska kämpa för mänskliga 
rättigheter! Många andra organisationer såsom Röda korset 
och Rädda barnen har redan gjort medlemskapet avgiftsfritt 
för ungdomar. 

Att ha fått möjligheten att i ungdomsrådet tillsammans skapa 
en motion har i sig varit väldigt spännande och lärorikt. Jag 
är så glad att Amnesty tar ungdomar på allvar! Att dessutom 
få möjligheten att åka på årsmötet är helt fantastiskt.  Det 
ska bli spännande att få se hur det faktiskt går till i en 
organisation när man ska fatta beslut. Den stora träffen i 
höstas där man fick träffa folk från hela organisationen var 
inspirerande och jag tror att årsmötet kommer att bli ännu 
bättre!

SAGA MIDFJÄLL 
UNGDOMSRÅDET

UNGDOMSRÅDET MOTIONERAR FÖR 
GRATIS MEDLEMSKAP FÖR UNGA
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Sammanlagt var det 86 grupper som agerade för Azza Soliman. På 53 olika 
orter anordnades solidaritetsaktioner som var kreativa, vackra och viktiga. Att 
vara kvinna är inte ett brott, och att stötta andra kvinnor ska inte straffas. Ni 
var så många som stod bakom det budskapet den 8 mars, och för det kan vi 
inte säga annat än Wow! 

Och bara dagar senare, den 11 mars, 
fyllde Taner 49 år. I Stockholm stod 06 
Turkietgruppen på Medborgarplatsen 
och bjöd förbipasserande på tårta och 
möjlighet att skriva under för hans och andra 
människorättsförsvarares frigivning. 

Situationen för de mänskliga rättigheterna 
i Turkiet har förvärrats sedan kuppförsöket i juli 2016. I 
dagsläget sitter minst 50 000 människor fängslade, och 
över 180 oberoende medier har stängts ner. Kommande 
aktionsdag är 5 april, då Taner kommer ha suttit fängslad i 
300 dagar. Han är dock långt ifrån ensam, och vi hoppas att 
så många som möjligt tar tillfället i akt att stötta alla de som 
sitter fängslade på vaga eller inga grunder i landet!

Har ni inte skickat in namnunderskrifter än? Då gör ni det så 
snart som möjligt (deadline 7/4), och adresserar till:

Amnesty International
Att: Malin Österberg
Box 4719
116 92 Stockholm

ÅTERKOPPLING AV KAMPANJANDET I MARS

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

070 987 04 65

BRAVE@AMNESTY.SE

VÅREN 2018

U84 i GöteborgGrupp 135 i Luleå

Grupp 140 & Queer Amnesty i Stockholm

Kvinnorättsgruppen i Göteborg

06 Turkietgruppen på Medborgarplatsen
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17 mars träffades nya och erfarna Amnesty ABC-utbildare 
för en heldagsutbilding. Nu finns det ännu fler utbildare 
som har möjlighet att komma till ert distrikt eller grupp för 
att hålla en utbildning i Amnesty ABC, vår grundutbildning 
i tre steg. En rolig nyhet är att vi har en ny utbildning om 
utåtriktade aktiviteter!  

Amnesty A: En introduktion. I den första delen går vi igenom 
Amnestys vision, vilka frågor vi arbetar med och vilka metoder 
vi använder i vårt arbete.

Amnesty B: En organisation i förändring. I den andra delen 
lär vi oss mer om hur organisationen har utvecklats över tid. Vi 
fördjupar oss i åtagandet och hur organisationen är uppbyggd.

Amnesty C: En aktivistorganisation. Sista delen har fokus på 
påverkans- och utredningsarbete och vägen till aktivism. Vad 
man själv kan göra och vilka vägar det finns för att påverka.

Nycklar till ett lyckat event: I denna interaktiva utbildning 
belyser vi hur utåtriktade aktiviteter bidrar till Amnestys 
påverkans- och opinionsbildande arbete. Som deltagare 
får du praktiska nycklar och verktyg för hur du kan planera 
och genomföra en utåtriktad aktivitet med syfte att stärka 
de mänskliga rättigheterna. Genom interaktiva delar och 
inspirerande exempel vill vi ge er förutsättningar att lyfta 
aktivismen till en ny nivå.  

FLER AMNESTY ABC-UTBILDARE 
+ NY UTBILDNINGSDEL!

Utbildade utbildare! Från vänster. Anders Holm, Ahmad Awad, Ebba 

Carlson, Georges Bachiri, Dunia Ali, Setareh Paknia, Mira Byvald, Ofelia 

Karis 

Vill er grupp eller ert distrikt anordna en Amnesty ABC 
utbildning? Kontakta mig så hjälper jag er att komma i 
kontakt med en utbildare!

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNGDOM

070 812 95 36

EMMA@AMNESTY.SE
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Den 28 februari hände det äntligen - den nya versionen av 
amnesty.se såg dagens ljus! Det är många som har önskat 
sig en ny sida, och det har varit ett långt arbete som här 
kom till ett första avslut. På den gamla sidan fanns mycket 
information, men som alla som har besökt sidan genom åren 
vet var all den värdefulla informationen svår att hitta. Och 
att titta på sidan på telefonen eller på en padda var så gott 
som omöjligt - sidan anpassade sig inte efter formatet och 
det gjorde det svårt, nästan omöjligt, att läsa sidan på något 
annat än en dator. 

Nuförtiden är det allt fler som tittar på internetsidor med 
telefonen eller paddan. Det är alltså nödvändigt med 
vad som kallas för “responsiv design”, alltså att sidan 
är skapad för att kunna visas på olika skärmar, och då 
anpassa sig automatiskt till skärmen. Det var alltså ett av 
de grundläggande kraven för den nya sidan. Andra krav 
var att sidan skulle vara målgruppsanpassad, efter det 
målgruppsarbete som gjordes under 2017. Den skulle göra 
det lättare att agera och att samla in pengar. Den skulle vara 
lättnavigerad och ha ett bättre presenterat innehåll - och 
mycket mer. 

Vi är många som arbetat hårt för att en första version 
av sidan skulle bli klar, och det var en lättnad att kunna 
publicera sidan den sista februari. Men det som är publicerat 
är just det - en första versionen. Det är mycket innehåll som 
ska läggas till, nya funktioner som ska utvecklas. Vi kommer 

kontinuerligt testa oss fram för att se vad som funkar och 
vad som inte funkar, och arbeta utefter det. Där behöver 
vi också input - är det något som saknas på sidan, eller är 
otydligt? Hör av dig till mig! 

Ett första kvitto på att den nya sidan fungerar som vi vill fick 
vi när vi tittade på statistiken för startsidan - det som kallas 
för avvisningsfrekvens, alltså att den som besöker sidan bara 
tittar på den sidan och därefter lämnar den och går vidare 
till någon helt annan sida förbättrades radikalt. De två första 
veckorna i mars 2017 jämfört med de två första veckorna i 
mars 2018 gav oss ett kvitto på att vi är på rätt väg!

Nu jobbar vi framåt för ett ännu bättre amnesty.se!

KIKA IN PÅ NYA AMNESTY.SE

SONJA KINN DANDENELL
WEBBREDAKTÖR 

070 987 04 66

SONJA.DANDENELL@AMNESTY.SE
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FARVÄL TILL TROGEN AKTIVIST 
I januari 1969 kom Rona Morän till Halmstad för att informera två nya Amnestygrupper om 
föreningens verksamhet. Hon hade då varit styrelseledamot i två år och var en ledande kraft för 
grupperna i Malmö och Lund. Vad vi inte visst var att det stod och vägde mellan två olika inriktningar i 
föreningen. Å ena sidan fanns de allmänt beundrade pionjärer som hade gjort Amnesty känt i Sverige. 
Det var eminenta skådespelare, författare, advokater och journalister. De eftersträvade vanligen en 
fortsatt strikt begränsning av åtagandet och ett minimum av administration. Svenska Amnesty hade då 
169 aktiva grupper och ett sekretariat med en anställd och en frivillig.
 
De mindre meriterade som hade börjat ansluta sig närde snarare förhoppningar om en bred och 
växande folkrörelse. De beundrade de lysande föregångarna, men uppskattningen var inte alltid 
ömsesidig. Rona tog folkrörelsetanken för given. Hennes budskap var klart och tydligt:

Amnesty är inriktat på ett långsiktigt ansvar för enskilda drabbade. Vi överger aldrig ett olöst fall. 
Vi ger stöd till de fängslades anhöriga. Vi är ekonomiskt oberoende och bestämmer själva arbetets 
inriktning. Vi är beredda att utvidga vårt åtagande, i första hand genom insatser för flyktingar och ett 
organiserat arbete mot tortyr och dödsstraff. Vi vill ha ett nätverk av samverkande grupper, där vi hjälps 
åt med sådant som inte alla medlemmar klarar. Vi behöver alla sorters medlemmar, folk med olika 
erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
 
Vi gillade Ronas version av inriktningen och har hållit fast vid den i snart femtio år. På liknande sätt har 
Ronas idéer och verksamhet nog kommit att prägla många grupper och kanske svenska Amnesty som 
helhet – utan att upphovet har varit allmänt känt. Vi är många som har skäl att minnas Rona Morän 
och hennes insatser med stor tacksamhet. 

BO LINDBLOM
GRUPP 168 LAHOLM/BÅSTAD



                SIDA 14                    INSATS APRIL 2018INSATS APRIL 2017          SIDA 14                                                                       

ÅRSRAPPORTEN 2017
Den första rapporten täcker åren 1961-1962 och är på 16 
sidor. De artiklar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna som tas upp är kapitel 18 och 19 - det vill 
säga rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet 
samt rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Sedan dess 
har ju både Amnestys åtagande och storlek ändrats. 

I dag, i och med vårt uppdrag att arbeta för alla de 
mänskliga rättigheterna är vår årsrapport - tillsammans 
med de runt 100 rapporter vi gör varje år – ryggraden i vår 
verksamhet. Det är en ständig påminnelse till makthavare om 
att vi ser vad ni gör, vi kommer att fortsätta granska er och 
skapa opinion mot de människorättskränkningar som sker. Vi 
ger inte upp.

För mig är det en av Amnestys viktigaste uppgifter. Att samla 
vittnesmål om det som pågår, att rikta sökarljuset rakt mot 
de mörka skrymslen där makthavarna inte vill att vi ska titta, 
att lyssna på de berättelser om övergrepp som makthavarna 
inte vill ska komma fram - att fota, dokumentera och spela in 
allt som gör att de skyldiga faktiskt kan ställas till svars. 

To bear witness. Det är Amnestys skyldighet och uppdrag.

I år är det 159 länder och territorier som skildras i 
årsrapporten. Och att ett land inte finns med beror ju förstås 
inte på att det inte förekommer några kränkningar i det 
landet, utan på att  Amnesty tyvärr inte haft tillräckligt med 
resurser för att göra research på det landet.

Eftersom situationen i länder och regioner är så olika är det 
egentligen inte möjligt att svara på den fråga som så många 
journalister ofta ställer - har det blivit bättre eller sämre i 
världen? Men vi kan konstatera tre saker i årets rapport:

För det första visar den på konsekvenserna av den hätska ”vi 
och dom”-retorik som vi sett växa under senare år, och den 
lyfter fram riskerna med att diskriminering av marginaliserade 
grupper normaliseras. Det kanske allra tydligaste exemplet 
på det har vi sett i Burma där den muslimska folkgruppen 
rohingyas utsätts för etnisk rensning av säkerhetsstyrkorna. 
Men vi har också sett konsekvenserna av detta i Trumps 
USA där presidenten bedrivit en diskriminerande politik mot 
inte minst muslimer.

För det andra ser vi tydligt hur ett mycket stort antal länder 
begränsar utrymmet för oberoende aktörer som granskar 
makten och står upp för sina och andras rättigheter - 
som människorättsförsvarare och journalister. Ungern 

och Ryssland är exempel på länder i vår närmiljö som 
försöker begränsa utländskt ekonomiskt stöd till enskilda 
organisationer för att också begränsa deras möjligheter att 
verka, och runt om i världen fängslas och dödas journalister 
bara för att de gör sitt jobb - under 2017 fängslades flest 
journalister i Turkiet, Kina och Egypten.

Men det tredje vi kan konstatera är att det finns en motkraft. 
Vi såg förra året hur hundratusentals människor stod upp för 
att få sina och andras rättigheter respekterade. 
I Zimbabwe marscherade tiotusentals och bidrog till att 
tvinga Robert Mugabe från makten. I Polen samlades stora 
folkmassor för att säga nej till lagförslag som allvarligt hotar 
rättsväsendets oberoende. I Indien protesterade tusentals 
människor under parollen ”Inte i mitt namn” mot islamofobi 
och en våg av lynchningar av muslimer och daliter. 

2017 var också året då kvinnorna höjde rösten och 
mobiliserade i massiv skala. Vi hade Womens March, i USA 
och på över 600 andra platser i världen, och vi såg hur nya 
sociala rörelser skapade inflytande - som #MeToo-rörelsen 
(inte minst i Sverige!) med tiotusentals kvinnor som bröt 
tystnaden kring sexuella trakasserier och övergrepp.

De här motkrafterna har onekligen varit en av de viktigaste 
berättelserna från 2017. Låt oss tillsammans göra samma sak 
under 2018. Vara med och skapa motkraften. Tillsammans 
är vi starka, tillsammans kan vi skapa förändring.

Den första av många 

årsrapporter.

AMI HEDENBORG
PRESSANSVARIG

070 433 09 16

AMI.HEDENBORG@AMNESTY.SE
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På styrelsens marsmöte gick styrelsen igenom 
rapporteringen från 2017, bestämde hur de skulle formulera 
sina motionssvar och förslag till årsmötet och diskuterade 
bland annat sektionens jämlikhetsarbete, det som förut 
kallades för mångfaldsarbetet. 
 
Styrelsen konstaterade att Svenska Amnesty skickade 
omkring 62 miljoner kronor till den internationella rörelsen 
under förra året. Sektionen har också utökat arbetet för att 
knyta ett tydligare band mellan människorättskränkningar 
i Sverige och internationellt genom att bland annat trappa 
upp arbetet i frågor om utsatta romska EU-medborgare och 
ställa sig bakom en samisk sanningskommision. Styrelsen 
diskuterade formen för det nya planeringssystemet och 
framförde sådant som styrelsen vill förändra för att lättare 
kunna följa upp och styra verksamheten.
 
Det nya avtal som sektionsstyrelsen håller på att ta 
fram tillsammans med Amnestyfonden börjar ta form. 
En av utgångspunkterna för avtalet är att sektionen 
och Amnestyfonden ska arbeta mer tillsammans. 
Sektionsstyrelsen och Amnestyfondes styrelse firade att 
ramarna för avtalet nu är på plats med en tårta som hade 
dekorerats med avtalets inledande paragraf.

Styrelsen ägnade en del av mötet åt förberedelser inför 
årsmötet. De tog bland annat del av Granskningskommitténs 
preliminära rapport och diskuterade styrelsens 
förslag till årsmötet. Dels ett förslag om att införa en 
beredningskommitté som kan stötta medlemmar som 
vill skriva motioner till årsmötet eller på annat sätt föreslå 
förändringar i sektionen. Dels ett förslag om att årsmötet 
på ett formellt sätt ska besluta om huruvida tidigare 
årsmötesbeslut kan anses genomförda samt ett tredje förslag 

om medlemsavgiften. Styrelsen diskuterade också sina svar 
på inkomna motioner, dels en motion om beredningsform 
av motioner och förslag till årsmötet, dels en motion om 
konstnadsfritt medlemskap för unga under 18 år och till sist 
en motion om att ta fram en Amnestysång. 
 Helena Landelius från valberedningen deltog på mötet och 
presenterade valberedningens förslag. Är du intresserad av 
vilka personer som kandiderar till de olika förtroendeposterna 
eller vill läsa andra årsmöteshandlingar kan du från och med 
den 6 april hitta alla handlingar på medlemssidorna. 
 
Styrelsen diskuterade ett första utkast till den nya 
narkotikakontrollpolicyn som rörelsen ska fatta beslut om 
på Global Assembly 2018. Under årsmötet kommer det att 
finnas tillfälle att lära sig mer om bakgrunden till policyn 
och även att ge synpunkter på den svenska sektionens 
ställningstaganden. Styrelsen betonade att det är viktigt 
att policyn utgår från principen om antidiskriminering, 
proportionalitet och staters ansvar för förebyggande arbete 
och skydd av mänskliga rättigheter för både brukare och 
andra som påverkas, till exempel barn. Styrelsen framförde 
också att det är viktigt att policyn i alla delar baseras 
på gedigen evidens, tar hänsyn till olika behov i olika 
kontexter och håller en principiell nivå utan detaljerade 
rekommendationer. 
 
Styrelsen diskuterade också Amnestys jämlikhets- och 
mångfaldsarbete och vad som framkommit när styrelsen 
och sekretariatet har träffat distrikten och diskuterat 
medlemsdemokratiöverynen. Under årsmötet kommer det 
finnas möjlighet att fördjupa sig mer i båda dessa frågor. 
 
I mitten av april kommer Tora Törnquist, ordförande, att 
åka på ett regionalt forum i Portugal för att diskutera de 
frågor som kommer att behandlas under Global Assembly i 
sommar. Det är det första regionala mötet och en viktig fråga 
kommer vara att diskutera vilken roll det regionala forumet 
ska ha framöver. Styrelsen beslutade att nominera Christine 
Pamp till ordförande för Global Assembly. 

STYRELSEN INFORMERAR

LINA JAKOBSSON
ORGANISATIONSUTVECKLARE

08 -729 02 33

LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE


