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HÖSTENS KAMPANJTOPP - BRAVE
Anmälningarna till kampanjen ramlar in, materialet susar
ut. Just nu är vi uppe i 90 anmälda grupper som har agerat
och kommer agera under kampanjperioden 29/11-17/12.
Denna kampanj har med sitt namn BRAVE - mod - peppat 
flera grupper att arbeta på nya sätt. Vi kan se fram emot att 
se flertalet grupper ute på gator och torg runt om i Sverige.

DETTA HÄNDER!
Från norra Sverige kommer till exempel Queergruppen i
Umeå arrangera ett tre dagars “craftingevent” för mänskliga
rättigheter där de kommer att skapa, skriva brev, ta
solidaritetsfoton och ha en föreläsning om HBTQI-personers
rättigheter. Många grupper planerar att vara med på olika 
julskyltningar eller att stå på olika julmarknader. 

I Uppsala kommer kampanjgruppen tillsammans med bland 
annat grupp 82 att stå på marknaden ‘Schysst Jul’ där de 
kommer att sälja bakverk och dela ut påsar med information
om BRAVE och Amnesty, och de kommer även att kampanja 

inågon av universitetsbyggnaderna.

I Kalmar planerar grupp 119 den 9 december att ha ett
gatumöte där de kommer att sprida information om Amnesty 
ihögtalare, ha en utställning och samla underskrifter.

Grupp 200 har från lördagen den 9 december bokat upp en
hel vecka på stadsbiblioteket i Lidköping för sitt 
kampanjande! Även på de 25 gymnasieskolor som 
Amnesty har ett långsiktigt samarbete med är det stor 
aktivitet under de närmsta veckorna. Skolorna arbetar 
först med ett lektionsmaterial som baseras på BRAVE-
kampanjen. Därefter följer tema- och aktivitetsdagar med 
människorättsförsvarare i fokus, och på det flesta skolorna 
skapar våra ungdomsgrupper många olika aktiviteter. Först 
ut var Lerums gymnasium, som arrangerade en
temadag för hela skolan den 23 november.

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

BRAVE@AMNESTY.SE

0709-870465

HAR NI INTE BESTÄLLT MATERIAL ÄN?
Sörj inte! Materialbeställningsformuläret ligger ute fram 
till den 10 december. Tänk på att det tar 7 dagar från det 
att ni gjort er beställning till att materialet kommer fram! 
Materialet går att beställa på aktivism.amnesty.se/brave?!
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FREE TANER#
Den 22 november återupptogs rättegången mot Taner och 
Istanbul 10. Detta uppmärksammade 13 grupper genom att 
anordna manifestationer och aktioner ute på gator och torg. 
Tyvärr beslutade rätten att fortsatt hålla Taner häktad. Ny 
rättegång är satt till den 31 januari 2018. Mer information om 
hur vi går vidare kommer.

Aktioner skedde i följande städer: Västerås, Uppsala, Växjö, 
Helsingborg, Linköping, Malmö, Lund, Stockholm och 
Kungsbacka. Stort tack till er alla som på så kort varsel 
agerade för rättvisa i Turkiet!

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJLEDARE SYD

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

Grupp 190 Lund

Grupp 94 Linköping 

Kampanjgruppen Uppsala

Här kommer ett tack från Ali Gharavi till alla er aktivister 
som kampanjade för honom och de andra i Istanbul10:

”Despite many years working in the same sector, and even 
providing some services to Amnesty International over the 
years, it never occured to me that one day I will be the 
recipient of Amnesty International’s efforts. 
I specifically am very grateful for the way Staff in Amnesty 
Sweden worked in concert with my wife, helping her 
navigate the unknown landscape of media, authorities, 
diplomatic staff while advocating for my well-being in 
prison, as well as efforts to secure my release from pre-trial 
detention.  

It was important for us to visit in person and say thank 
you for the caring way you contributed to my family 
reunification and release.”

 Ali Gharavi och Laressa Dickey under sitt besök på sekretariatet 
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För två år sedan avslöjade Amnesty International i en 
rapport hur uppladdningsbara batterier som finns i 
elektronikprodukter och elbilar kunde kopplas till barnarbete 
och farliga arbetsförhållanden i Demokratiska republiken 
Kongo (DRK). Amnesty upptäckte att välkända märken inte 
gjorde några grundläggande kontroller för att säkerställa 
att de inte bidrar till dessa kränkningar av mänskliga 
rättigheter. 

Nu har Amnesty publicerat en uppföljande rapport, Time to 
Recharge, som rankar bolag som Apple, Samsung Electronics, 
Dell, Microsoft, BMW, Renault och Tesla efter hur väl de 
har förbättrat sina processer kring att hantera risker när det 
gäller brott mot mänskliga rättigheter i sitt leverantörsled 
sedan januari 2016. Rapporten visar att en handfull företag 

visserligen har gjort framsteg, medan andra fortfarande inte 
ens har tagit det första grundläggande steget att undersöka 
om kobolten i produkterna kommer från DRK.

APPLE LEDER, MICROSOFT OCH RENAULT SENA
Inget av företagen i rapporten har vidtagit tillräckliga åtgärder 
för att kunna sägas uppnå internationella standarder. Men 
Apple är just nu det ledande företaget när det gäller ett 
ansvarsfullt användande av kobolt. De var först med att 
publicera namn på sina leverantörer av kobolt, och sedan 
2016 har Apple aktivt samverkat med Huayou Cobalt, 
ett kinesiskt smältverk, för att identifiera och ta itu med 
barnarbete i sitt leverantörsled. De är inte i mål än men har 
gjort mest. 
 

KOBOLT: FÖRETAG FORTFARANDE PASSIVA 
GÄLLANDE BARNARBETE 



I FOKUS JUST NU                                  SIDA 5       INSATS DEC 2017

Även Samsung SDI har identifierat sina smältverk men har 
inte publicerat sina analyser av de risker som finns kopplade 
till dessa. Men alla andra ledande elektronikmärken har gjort 
alarmerande få framsteg. Microsoft och Lenovo har gjort 
minst. 
 
Rapporten visar att elbilsbranschen sackar efter andra 
sektorer när det gäller att “städa upp” gällande sin 
batterianvändning. Renault och Daimler gjorde extra 
dåligt ifrån sig medan BMW var bäst bland de undersökta 
biltillverkarna. 
 

REGERINGEN I DRK OM BARNARBETE
Efter den internationella uppmärksamhet som Amnestys 
rapport fick har regeringen i DRK skapat en kommitté som 
ska se över barnarbetet i mineralsektorn, och som också har 
skissat på en ny strategi för att få bort barn från all småskalig 
gruvverksamhet till år 2025.

AGERA 
Precis som titeln för den nya kobolt-rapporten låter 
påskina är det nu dags att ladda om (recharge) för ett 
nytt kampanj-år med Amnesty. Den svenska sektionen 
kommer att delta i aktionerna som planeras av det 
internationella sekretariatet. Vi vet att vi kan påverka 
företag. I nästa fas kommer vi att rikta vår uppmärksamhet 
mot ett av företagen som presterat sämst i den senaste 
rapporten och vi hoppas såklart att det är många av er 
som vill vara med och agera.
 
AKTION I JANUARI
I januari kommer det finnas möjlighet att agera för att 
företag som säljer produkter som innehåller kobolt ska 
ta ansvar för sina leverantörsled och se till att mänskliga 
rättigheter inte kränks. Är ni intresserade av att delta i 
aktionen mejla i så fall era kontaktuppgifter till 
sanna.blomgren@amnesty.se redan nu så återkommer 

vi så snart det finns material att beställa. Hör också av er 
om ni är intresserade av att arbeta för företags ansvar på 
längre sikt.
 
TILL ER UNGDOMSGRUPPER, PASSA PÅ 
ATT REKRYTERA!
Detta är en perfekt första aktion för året! I samband med 
detta kan ni också passa på att värva nya medlemmar 
till er grupp. Vi kommer skicka ut materialet till alla 
ungdomsgrupper i början av terminen. 

KATHLEEN MCCAUGHEY
SAKKUNNIG FÖRETAGSANSVAR

072 - 967 86 03 

KATTHLEEN.MCCAUGHEY@AMNESTY.SE

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

0709 870 463

LÄGE ATT KANDIDERA TILL DIN DISTRIKTSSTYRELSE!
Brinner du för att rekrytera in nya aktivister och bilda 
nya grupper? Eller för att koordinera och planera stora 
gemensamma kampanjaktiviteter tillsammans med distriktets 
grupper? Kanske är din grej att jobba med stöd och 
utveckling till befintliga grupper?

Om ditt svar är Ja på någon av frågorna skulle ditt 
engagemang bäst kunna tillvaratas via styrelsen i ditt distrikt. 
Och nu är det den tiden på året som det är dags för dig att 
kandidera! 

För när nya året står för dörren så innebär det att 
årsmötestiderna runt om i distrikten börjar närma sig. Många 
distrikt söker efter nya personer som vill ta sig an rollen och 
bidra med att utveckla organisationen inom Amnesty. 

Nuläget ser lite olika ut runt om i landet, men ditt nästa steg 
är att komma i kontakt med din lokala valberedare. Kontakta 
mig så hjälper jag till att föra er samman

Psst! Har du en vän eller bekant som också svarar Ja på 
någon av de inledande frågorna? Då ska du nominera hen! 
Ingen blir vald som inte accepterat en nominering utan du 
hjälper bara valberedningen att få kontakt med duktiga 
personer i vår stora organisation!

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST

0709-144 681

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE



                SIDA 6                    INSATS DEC 2017INSATS AUG 2017           SIDA 6                                                                       

LJUS
Till alla amnestyaktivister som lyser upp höstmörkret 
med glögg och namninsamlingar för en bättre värld.

TAGGTRÅD
Till turkiska makthavare som fortfarande håller 
ordföranden för Amnesty i Turkiet, Taner, fängslad.

SOM JAG SER DET...

INSATS DEC 2017           SIDA 6                                                                       

Tora Törnquist, Ordförande Svenska sektionen, blickar 
tillbaka på höstens negativa utveckling och vad vi kan göra 
för att vända trenden.

Min kollega sitter fängslad i Turkiet. Min skärm fylls i spåren av 
#metoo av berättelser från mina nära och kära som vittnar om 
övergrepp och diskriminering. I min omgivning finns barn utan 
föräldrar som riskerar att utvisas till andra sidan världen utan 
någon som kan ta emot dem. Vart vi än vänder oss i världen 
syns grova människorättskränkningar, och den här hösten 
har de för mig tyckts närmare än någonsin. Men med en 
negativ utveckling av mänskliga rättigheter kommer också ett 
inspirerande motstånd. När läget i världen verkar värre än på 
länge, växer också mänskliga rättighetsrörelsen stark.

Amnesty är en del av civilsamhället. Och det är vi i 
civilsamhället, Amnesty tillsammans med andra föreningar 
och organisationer, som står för mycket av resiliensen – 
motståndskraften – mot antidemokratiska strömningar i 
samhället. I civilsamhället skapar vi sociala kontakter som 
knyter samman samhället. I föreningslivet lär sig många hur

 demokrati fungerar i praktiken, här får unga chansen att pröva 
sina vingar – och framför allt, i civilsamhället organiserar vi oss 
för att stå upp för en bättre värld. När människorättsförsvarare 
förföljs och fängslas är det inte bara en kränkning av deras 
rättigheter, utan också ett hot mot civilsamhället och mot hela 
det öppna, demokratiska samhället. 

I Amnestys internationella stadga står det att vi är ett globalt 
samfund av människorättsförsvarare. Det är det som gör oss så 
starka. Vi består inte av stater eller av nationella organisationer 
– vi består av människorättsförsvarare från världens alla hörn. 
Tillsammans väljer vi vad vi ska arbeta för och hur vi ska 
arbeta. Tillsammans kämpar vi för en bättre värld.

Jag har sällan känt mig så engagerad i en kampanj som 
jag gör i BRAVE. När människorättskränkningarna verkar 
närmare än någonsin är det också angeläget med en kampanj 
som känns närmare än många andra. I BRAVE står vi upp 
för civilsamhället, för demokratin, för fängslade vänner och 
kollegor. I BRAVE arbetar vi för andra, men också för oss själva.

I vinter står upp tillsammans, som människorättsförsvarare, för 
människorättsförsvarare.

DAGS FÖR ÅRSMÖTE - VISST SES VI I GÖTEBORG 4-6 MAJ 2018?
Om 149 dagar är det dags för årsmöte. Den här gången i 
Göteborg!

Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Här väljs 
sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, valberedningen 
och Granskningskommittén. Vi diskuterar och fattar beslut 
om frågor som är viktiga för organisationen. Och du får vara 
med och bestämma!

Det är inte bara årsmöte utan även valår! Därför kommer du 
att kunna gå på föreläsningar och seminarier om aktuella 

frågor för oss i Sverige, och få veta mer om hur vi kan 
använda sommarens valrörelse till att lyfta våra frågor!

Boka in helgen 4-6 maj redan nu! Mer information om 
programmet kommer längre fram.

TORA TÖRNQUIST
ORDFÖRANDE SVENSKA SEKTIONEN AMNESTY

ULRICA LYSÉN
PROJEKTLEDARE MEDLEMSDEMOKRATI

070-9870467

ULRICA.LYSEN@AMNESTY.SE
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Efter årsskiftet är det som vanligt dags för er att rapportera 
om er verksamhet och ekonomi under det gångna året. Här 
är alla instruktioner ni behöver!

VERKSAMHETSBERÄTTELSE (GRUPPER/
UNGDOMSGRUPPER OCH SPECIALGRUPPPER)
Er verksamhetsberättelse består av två delar:
1.  Gå till aktivism.amnesty.se/rapport2017 och fyll i de 

obligatoriska frågorna i rapportformuläret. Det innehåller 
bland annat frågor om hur många möten ni haft under 
året, hur många medlemmar ni har och hur många 
aktiviteter ni har genomfört.

2.  Vi vill även ha en mer beskrivande rapport om ert 2017. 
Här kan ni välja mellan att antingen fylla i de frivilliga 
frågorna i rapportformuläret eller att skriva en egen 
verksamhetsberättelse. Väljer ni det senare alternativet 
kan ta stöd av de instruktioner som ni hittar på aktivism.
amnesty.se/rapportering. 

DÄRFÖR SKA NI SKRIVA EN 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE! 
Syftet med era verksamhetsberättelser är för all del att 
rapportera till sektionen om vad ni gjort och hur er grupp 
fungerar. Men den främsta anledningen är faktiskt att 
tydliggöra er verksamhet för er själva. Ägna gärna årets 
första möte åt att gemensamt gå igenom och minnas vad ni 
gjort under förra året. Det kan vara mer än ni kanske tror. 
Det är också ett bra tillfälle att utvärdera hur er verksamhet 
fungerar, och kanske sätta upp målsättningar inför det nya 
året.

De grupper som har fasta bidragsgivare skickar självklart 
också sin verksamhetsberättelse till dem, för att tydliggöra 
vilken verksamhet de ger stöd till. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE (DISTRIKT, 
LANDSAMORDNARE SAMT FLYKTING- OCH 
MIGRATIONSSAMORDNARE)
Alla strukturer/funktioner ska fylla i den obligatoriska delen 
av webbformuläret på aktivism.amnesty.se/rapport2017, 
men från er är det även obligatoriskt att skicka in en 
skriftlig verksamhetsberättelse. Ni kommer alla få separata 
instruktioner om detta via e-post.

AKTIONSFALLSRAPPORT 
(ENDAST GRUPPER MED AKTIONSFALL)
Alla grupper med aktionsfall ska skriva en rapport om 
sitt arbete med fallet under 2017. Arbetar ni med flera 
fall ska ni fylla i en separat rapport för respektive fall. 
Enklast är att fylla i rapporten via webbformuläret på 
aktivism.amnesty.se/aktionsfallsrapport (skulle ni föredra 
vårt gamla rapportformulär kan ni ladda ner det på 
aktivism.amnesty.se/rapportering)

EKONOMISK ÅRSRAPPORT
Senast den 15 februari ska alla grupper/ungdomsgrupper, 
specialgrupper och distrikt ha sammanställt en ekonomisk 
rapport över de intäkter och utgifter ni haft under 2017. 
Redovisningsgrupper och distrikt ska skicka in sina rapporter 
till sekretariatet. Sektionsgrupper följer samma instruktioner, 
men redovisar enbart sin ekonomi internt inom gruppen och 
behöver alltså inte skicka in sin rapport.

Den ekonomiska årsrapporten ska innehålla: 
•  Ingående balans, hur mycket pengar gruppen hade vid 

2017 års början (ska överensstämma med gruppens 
utgående balans 2016) 

•  Intäkter under året, grupperat efter intäktskälla
•  Kostnader under året, grupperat efter kostnadsslag 
•  Årets resultat (intäkter - kostnader = årets resultat) 
•  Utgående balans, hur mycket pengar gruppen hade 

vid 2017 års slut (ingående balans + årets resultat = 
utgående balans) 

NÄR NI BOKFÖR ERA INTÄKTER SKA NI GRUPPERA DEM ENLIGT 
FÖLJANDE: 

DAGS ATT RAPPORTERA OM 2017

Intäkter
Bössinsamlingar
Fasta bössor
Bidragsgivare
Försäljning
Evenemang
Gruppavgifter och gåvor
Verksamhetsbidrag (endast  
  sektionsgrupper)
Övrigt. 

Kostnader
Kampanjer och aktiviteter
Vädjandebrev
Evenemang
Utbildningar/möten
Egna gruppmöten
Avgifter och gåvor till 
  sektionen
Avgifter och gåvor till 
  distriktet
Lokalkostnader
Insamlingskostnader
Övrigt
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Om ni använder Amnestys kassabok (se textruta till 
höger) så klickar ni bara på ”Skriv ut rapport” och så är 
er ekonomiska rapport klar. Lätt som en plätt! Om ni inte 
använder kassaboken rekommenderar vi att ni använder 
den bifogade blanketten Ekonomisk årsrapport (som ni 
även hittar på aktivism.amnesty.se/rapportering).

Notera att era ekonomiska rapporter inte behöver ha 
godkänts av era revisorer innan ni skickar dem till oss. 
Enligt våra standardstadgar har ni till den 31 mars på er 
att hålla era årsmöten och det är först då revisionen måste 
vara klar. Skulle er ekonomiska rapport förändras efter 
granskningen från er revisor ber vi er att kontakta oss.

SISTA DATUM: 15 FEBRUARI 
Sista datum för att förmedla era verksamhetsberättelser, 
ekonomi- och aktionsfallsrapporter till oss är den 
15 februari. Det som inte förmedlas via webbformulär 
ska skickas till er verksamhetsutvecklare: 

Mats Engman, verksamhetsutvecklare NORDÖST
mats.engman@amnesty.se
Amnesty International, Mats Engman, 
Box 4719, 116 92 Stockholm

Daniel Lundh, verksamhetsutvecklare NORDVÄST
daniel.lundh@amnesty.se
Amnesty International, Daniel Lundh, 
Chalmers Tvärgata 8, 412 58 Göteborg

Fartun Andersson, verksamhetsutvecklare SYD
fartun.andersson@amnesty.se
Amnesty International, Fartun Andersson, 
Ledebursgatan 5, 211 55 Malmö

Det är också till oss verksamhetsutvecklare ni vänder 
er om ni har frågor.

Aktionsfallsrapporter skickas till 
Andrea Bodekull
andrea.bodekull@amnety.se
Amnesty International, Andrea Bodekull, Box 4719, 
116 92 Stockholm

KASSABOK OCH AMNESTYKONTO
För er som tycker det är knepigt med bokföring och 
hantering av pengar har vi två stödfunktioner som 
vi uppmuntrar er att använda - kassaboken och 
Amnestykonto.

Kassaboken
Amnestys kassabok kan användas av samtliga grupper/
ungdomsgrupper/distrikt. Det är ett enkelt bokföringsverktyg 
anpassat för Amnestys verksamhet, där ni kontinuerligt 
registrerar era intäkter och kostnader (kvitton/verifikationer 
för varje transaktion sparar ni i en separat pärm). Vid årets 
slut trycker ni på “Skriv ut rapport” och därefter är er 
ekonomiska rapport klar. I anslutning till kassaboken finns 
en handledning som bör räta ut eventuella frågetecken. 
Skulle ni ändå vara osäkra på något får ni dessutom gärna 
höra av er till mig.

Vill ni börja använda kassaboken så skickar ni 
gruppnummer, samt e-postadress till gruppens kassör/
kassaansvarig, till kassaboken@amnesty.se. Er grupp 
registreras då som användare, ni får ett lösenord, och sedan 
kan ni börja använda den.

Amnestykonto (endast redovisningsrupper)
Vi uppmanar alla grupper som har konton att byta till 
vårt Amnestykonto i Swedbank. Kontot är avgiftsfritt 
och ni sköter det enkelt via internet med hjälp av en 
säkerhetsdosa. All hjälp ni behöver som rör era konton får 
ni via oss på sekretariatet. För att öppna ett nytt konto, gå 
till aktivism.amnesty.se/mallar och fyll i formuläret “Öppna 
nytt Amnestykonto”.

OBS: Notera att det endast är redovisningsgrupper som 
kan ha egna konton, eftersom detta kräver att gruppen är 
en så kallad “juridisk person”, alltså att gruppen har antagit 
stadgar och utsett en firmatecknare.

MATS ENGMAN
KAMPANJSAMORDNARE

08 -729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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AMNESTY PÅ TURNÉ I SKOLSVERIGE
Varje termin bjuder Amnesty in in gymnasieelever och 
lärare till A-day – en föreställning om mänskliga rättigheter. 
A-day brukar genomföras på biografer i Malmö, Göteborg 
och Stockholm men under hösten har vi även gett oss ut på 
turné med A-day och besökt 24 gymnasieskolor runt om i 
landet. 

A-day är en föreställning om mänskliga rättigheter. Under två 
timmar varvas föreläsning med dramatisering, interaktion och 
filmvisning. Eleverna får följa med på en ”resa” ut i världen 
där de får ta del av olika människoöden. Och det handlar om 
frågor som hbtqi, kvinnors rättigheter och tortyr. 

Vi brukar genomföra A-day på biografer, men den här hösten 
har vi också genomfört föreställningen på de skolor som 
ingår i samarbetet ”Skola för mänskliga rättigheter”. Under 
september och oktober besökte vi 24 skolor och nästan 4 
500 elever har lyssnat till våra informatörer Amelia Winqvist 
och Emil Forsberg när de berättat  om mänskliga rättigheter, 
vad som händer när dessa inte respekteras och vad man 
kan göra för att stödja människor som vågar stå upp för sina 
egna och andras rättigheter. 

NYA UNGDOMSGRUPPER
Ett syfte med A-day är att eleverna som deltar ska bli 
intresserade av att engagera sig i en ungdomsgrupp och för 
att ta tillvara på det engagemang som uppstått har vi besökt 
skolorna efter A-day, hållit i möten för nya medlemmar och 
kampanjat för frigivningen av människorättsförsvararern Tep 
Vanny tillsammans med elever på skolan. 

Sammantaget har det fungerat bra. Tusentals 
namnunderskrifter har samlats in, åtta nya ungdomsgrupper 
har bildats och de flesta befintliga ungdomsgrupper har 
fått nya medlemmar. Utöver detta har vi kommit ännu 
närmare flera ungdomsgrupper vilket möjliggjort samtal och 
diskussioner om framtida arbete. 

Och gissa vad, nästa år blir det en ännu större turné! 

Ungdomar på Cultura i Helsingborg som kampanjar i samband 
med A-day turnén

 Informatörerna Amelia Wingqvist och Emil Forsberg

SKOLA FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Skola för mänskliga rättigheter är en samarbetsform 

för gymnasieskolor som vill fördjupa sitt arbete med 

mänskliga rättigheter. Genom att ingå ett partnerskap 

med Amnesty får skolan stöd i arbetet att främja en 

skolkultur där mänskliga rättigheter står i fokus och 

skolan får en tydlig internationell profil. I dagsläget ingår 

25 gymnasieskolor i Skola för mänskliga rättigheter. 

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

CHRISTOFFER DAHLIN
VERKSAMHETSUTVECKLARE SKOLA

031-701 78 72

CHRISTOFFER.DAHLIN@AMNESTY.SE
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Den 22 november i år - 12 år efter att åtalet väcktes - 
dömdes den tidigare bosnienserbiska befälhavaren Ratko 
Mladić för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott, 
begångna i Bosnien-Hercegovina 1992 till 1995. Mladić 
har beskrivits som hjärnan bakom en strategi för att 
förflytta och förgöra den icke-serbiska civila befolkningen 
i Bosnien-Hercegovina. I domen, från den Internationella 
krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) i 
Haag, dömdes Mladić till livstids fängelse.  

Åtalet mot Mladić bestod av 11 åtalspunkter och han fälldes 
på samtliga förutom den ena av de två åtalspunkter som 
gällde folkmord, där domstolen ansåg att det endast fanns 
tillräckliga bevis för att fälla honom för krigsbrott och brott 
mot mänskligheten.

Amnesty Internationals Europachef, John Dalhuisen, säger 
att domen kan bli ett sorts avslut för offren och deras 
anhöriga och konstaterar:

- Den fällande domen mot Mladić är en milstolpe för 
internationell rättvisa och skickar ett kraftfullt budskap till 

världen att straffrihet för dessa allvarliga brott aldrig kommer 
tolereras.

Amnesty International har sedan många år arbetat mot 
straffrihet för människorättsbrott. Vi ser ansvarsutkrävande 
som centralt för individers upprättelse liksom för att kunna 
bygga varaktig och rättvis fred och motverka framtida
människorättsbrott. Vi kartlägger och rapporterar om 
människorättskränkningar för att bidra med underlag till 
att kunna ställa ansvariga till svars. Vi stödjer upprättande 
av tillfälliga tribunaler som ICTY och verkar för att fler 
stater ska ansluta sig till den permanenta internationella 
brottmålsdomstolen ICC. Dessutom verkar vi för ökad 
kompetens inom internationell straffrätt i nationella domstolar 
och uppmuntrar dessa att ställa personer till svars för grova 
människorättsbrott, oavsett var i världen brotten begåtts eller 
vilket land den misstänkte är medborgare i (s.k. universell 
jurisdiktion).

IDA LUNDBORG 
FLYKTINGHANDLÄGGARE PÅ SEKRETARIATET I STOCKHOLM OCH MEDLEM I AMNESTY-

GRUPPEN FÖR INTERNATIONELLA STRAFFRÄTTSLIGA FRÅGOR (TIDIGARE ICC-GRUPPEN)

Läser du Insats digitalt? Här kan du läsa Amnestys pressmeddelande om domen: 
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/life-sentence-ratko-mladic-hailed-landmark-verdict

Vill du lära dig mer om och arbeta med frågor som rör internationell straffrätt? 
Gruppen för internationella straffrättsliga frågor är alltid öppen för nya medlemmar. Vi samlar jurister/juridikstuderande och 
andra med särskilt intresse för dessa frågor och anordnar seminarier, skriver debattartiklar m.m. samt bistår sekretariatet med 
remissvar och liknande. Läs mer om gruppens verksamhet och hitta kontaktuppgifter på http://icc.amnesty.se/. 

LIVSTIDSDOM FÖR TIDIGARE BOSNIENSERBISK 
BEFÄLHAVARE EN MILSTOLPE FÖR RÄTTVISAN

Mladić i rättssalen när domen avkunnades den 22 november
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Ni vet väl att ni som grupp eller distrikt har möjlighet 
att beställa vår grundutbildning om Amnesty som heter 
Amnesty ABC? Den kan passa alldeles utmärkt att arrangera 
till exempel efter ett rekryteringsmöte i början av det nya året 
eller när ni har fått in många nya medlemmar i er grupp eller 
på er ort.

Utbildningen består av tre delar och tar ungefär 45 min var. 
Den kan hållas vid tre tillfällen eller sammanslaget under till 
exempel en lördag. Vi har utbildare som kommer och håller i 
utbildningen.

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 så 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 vårt påverkans och 
utredningsarbete och vägen till aktivism, vad man själv kan 
göra och vilka metoder det finns för att agera.  

Under senare delen av våren kommer vi också kunna utbilda 
i en nyframtagen modul om vårt arbete med individfall.

Kontakta mig om ni vill veta mer om utbildningarna eller 
beställa en till våren.

Bli utbildare? 
För dig som vill bli utbildare i vår grundutbildning kommer 
det att äga rum en utbildning den 16 mars, läs mer och 
ansök här: http://aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-
moten/amnesty-abc/

AMNESTY ABC - LÄR DIG MER OM AMNESTY

En av Amnestys utbildare Georges 

Bachiri träffar deltagare på 

aktivistseminariet.

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNGDOM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

Viktiga frågor under höstens styrelsemöten i september 
och oktober har bland annat varit framtagandet av en 
ny kommunikationsstrategi, kriterier för sektionens 
prioriteringar av MR-frågor, medlemsdemokratiöversynen och 
verksamhetsplan och budget för 2018.

Då det är mycket som ska få plats i detta nummer av Insats 
kan du som är intresserad läsa hela Styrelsen Informerar på 

medlemssidorna. Där finns även protokollen från styrelsens 
möten! 

STYRELSEN INFORMERAR

LINA JAKOBSSON
STYRELSESEKRETERARE

08 -729 02 33

LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE
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AMNESTY INTERNATIONAL
ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11) 
TELEFON: 0771-266 37 89, FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se 
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats

AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner 
och riktlinjer för Amnestyaktivister
aktivism.amnesty.se
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