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4-5 AKTIVISTSEMINARIET
Den 22-23 oktober träffades 120 Amnesty- 
medlemmar på Söder i Stockholm för att diskutera 
aktuella Amnestyfrågor och för att få kunskap och 
inspiration. 
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2 DAGS ATT SKRIVA FÖR FRIHET
Skriv för frihet drar snart igång och här kommer 
lite idéer och tips på saker som ni kan göra under 
kampanjen. Dessutom presenteras några fram-
gångsexempel som inspiration. 

Lär dig mer om flyktingars rättigheter - läs en MOOC-kurs! Se mer på sidan 6. 
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DAGS ATT SKRIVA FÖR FRIHET!
Nu är det bara en vecka kvar tills årets Skriv för frihet drar 
igång och vi vill såklart att ni ska vara med. Har ni glömt att 
beställa material? Frukta icke! Det går fortfarande att skicka 
efter allt ni behöver via aktivism.amnesty.se/skriv. Om ni vill 
ha ert material i tid till aktionsdagen den 10 december behö-
ver vi er beställning absolut senast den 25 november. På  
aktivistportalen kan ni också läsa mer om kampanjen och de 
fall som lyfts i år. 

SKRIVARSTUGA ELLER TYST LUCIATÅG? 
På aktivistseminariet kom det fram många tips vad en kan 
göra under Skriv för frihet. Här är några förslag:
• anordna en ljusmanifestation 
• bjuda på glögg och bygga ett pepparkaksfängelse
• pynta en gran med påskrivna vykort
• anordna ett tyst luciatåg 
• ha en mysig skrivarstuga på sitt favoritcafé

Vill ni ha fler tips eller bolla idéer, hör gärna av er till mig! 

FUNKAR DET DÅ? 
“Skriv ett brev - förändra ett liv”. Fungerar det verkligen? Ja, 
visst gör det! Här är några framgångsexempel från tidigare år:

SANNA BLOMGREN
KAMPANJPRAKTIKANT MALMÖ

040 - 611 71 88

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

Phyoe Phyoe Aung fängslades efter  
att ha anordnat och deltagit i fredliga        
studentprotester i Burma. När hennes 
fall lyftes i Skriv för frihet 2015 skrev 
mer än 394 000 aktivister runt om i 
världen brev, e-mails och Twitter-inlägg 
för att visa solidaritet och påverka. Och 
det hjälpte! I april i år släpptes Phyoe 
Phyoe Aung från fängelset.

Moses Akatugba i Nigeria greps när 
han var 16 år och dömdes till döden 
för ett brott han inte var skyldig till. I 
fängelset torterades han upprepade 
gånger. Moses fall lyftes i Amnestys 
kampanj Stoppa tortyr och var också 
ett av fallen i Skriv för frihet 2014. Över 
800 000 aktivister agerade för Moses 
frigivande och i maj 2015 benådades 
Moses och blev äntligen fri.*

Yecenia Armenta, i Mexiko dömdes år 
2012 till döden för ett mord hon inte 
begått. Hennes “erkännande” tvinga-
des fram efter 15 timmar av oavbruten 
tortyr. Yecenias fall lyftes i Skriv för  
frihet 2015 och många Amnesty- 
grupper jobbade också med fallet i 
samband med kampanjen Stoppa 
tortyr. Arbetet gav resultat och Yecenia 
släpptes fri i juni 2016.

Nu är det dags! Skriv för frihet pågår mellan den 7 november 
- 18 december. Skriv ett brev - förändra ett liv!

*MOSES AKATUGBA PÅ BESÖK I SVERIGE
Moses Akatugba, en tortyröverlevare och tidigare dödsdömd 
man från Nigeria kommer till Sverige på en ”speakers tour” 
under november månad. 

År 2005 blev Moses gripen för misstanke om stöld, vilket 
han nekade till. Efter 8 år i fängelse blev han dömd till döden 
genom hängning. En outtröttlig global kampanj från Amnesty 
gjorde dock att han blev friad från anklagelserna i maj 2015. 
Nu vill han ägna sitt liv åt att kämpa för de mänskliga rättig-
heterna. Han tar med sig Amnesty-utredaren Damian Ugwu, 
människorättsjurist som jobbat med mänskliga rättigheter 
sedan 2002 och numera jobbar för Amnesty International 
som utredare i Nigeria. 

Moses och Damian kommer att besöka Stockholm och Göte-
borg. Stockholm i samband med att Svenska Amnestyfonden 
firar 50 år den 10:e november (tyvärr redan fullbokat), och 

besöket i Göteborg kommer att äga rum på kontoret vid  
Chalmers Tvärgata 8 kl 14-16 den 12 november. Anmälan 
görs till Malin på malin.osterberg@amnesty.se

MALIN ÖSTERBERG
AKTIVISTSAMORDNARE

070 - 744 16 70

MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE

BEATRICE PERSSON
PRAKTIKANT PÅ SVENSKA AMNESTY FONDEN

BEATRICE.PERSSON@AMNESTY.SE

Phyoe Phyoe Aung

Yecenia Armenta

Moses Akatugba



Kring den globala dagen mot dödstraffet den 10 oktober har 
ca 55 st grupper runt om i hela Sverige agerat för Kevin  
Cooper och mot dödsstraffet! Tillsammans har vi haft anord-
nat seminarier, föreläsningar, ljusmanifestationer, utställningar 
och super viktiga namninsamnlingar mm. för Kevin!  
Sammanlagt med namnunderskrifterna från hemsidan hade 
vi den 1 november över 10 000 namnunderskrifter att skicka 
i en första batch till Kalifornias guvernör!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Har ni ännu inte skickat era namnunderskrifter till Andrea 
Bodekull? Gör det senast sista november så skickas de  
tillsammans i en andra omgång!    

SOM JAG SER DET...
Engagemang är något av det finaste och häftigaste jag vet; att 
tillsammans med andra arbeta för en bättre värld känns som 
både det roligaste och viktigaste man kan göra. Inte sällan på-
stås att engagemanget i Sverige sjunker men detta motbevisas 
dock gång på gång av studier från Ersta Sköndals högskola. 

Under hösten 2015 i och med den situation som uppstod när 
Sverige på kort tid fick motta ett stort antal flyktingar blev detta 
tydlig – många engagerade sig på en mängd olika sätt för att 
hjälpa och stötta människor på flykt. Det finns således en vilja 
att engagera sig, men frågan är på vilket sätt och hur vi i vår or-
ganisation kan fånga upp detta engagemang och ge människor 
en möjlighet att utveckla sitt engagemang hos oss?

Svenska Amnesty har över 100 000 medlemmar som på olika 
sätt står upp för mänskliga rättigheter och bildar tillsammans 
med globala Amnesty världens största MR-organisation. I  
Sverige har vi länge ökat vår medlemsantal, men under 2015 
såg vi ett tapp i antalet aktiva grupper och för första gången på 
mycket länge även ett tapp i antalet medlemmar. 

En del i detta kan förklaras i och med den kontroversiella 
policyn för att skydda mänskliga rättigheter för de som säljer 
sex och hur denna debatt påverkat både medlemmar och 
potentiella medlemmar. Men jag tror även att vi som organisa-
tion måste fundera kring hur vi på bästa sätt kan fånga upp 
och tillvarata engagemang och aktivism som kanske inte riktigt 
ser ut som vi är vana vid.

Traditionellt har skramlandet med bössan varit en stor del i 
Amnestys verksamhet, jag tror dock att i framtiden kommer 
det att bli allt viktigare att snarare ”skramla” medlemmar och 
att skapa engagemang. Vi behöver bli än bättre på att nå ut 
och berätta vårt viktiga budskap i den flodvåg av information 
som skapas varje dag. Vi vet ju att vår verksamhet kan spela en 
avgörande roll i utsatta människors liv, att vårt engagemang gör 
skillnad. 

Hur kan vi sprida information och kunskap om detta och 
engagera fler? Hur kan vi tillsammans arbeta för att MR ska 
gälla alla alltid och samtidigt vara öppna för nya idéer och sätt 
att arbeta? Hur gör du för att sprida amnestyljuset och skapa 
engagemang i din vardag?

LJUS
SAMTLIGA DÖDSDOMAR I KENYA OMVANDLAS TILL FÄNGELSESTRAFF!
Inget sjumila kliv för MR men väl ett myrsteg och så kan MR 

segra. Som att äta en elefant, det går, en tugga i taget.

TAGGTRÅD
VINTERTID
Har aldrig förstått poängen och som småbarnsmorsa känns 

den helt oöverstiglig (revelj kl 04!). Winter is coming...

KARIN LINKHORST
STYRELSELEDAMOT

DÖDSSTRAFFSKAMPANJEN
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KARIN DA ROSA
AKTIVISTSAMORDNARE 

0708 - 60 41 39

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
U24 från Jönköping

Sista måltiden,  
grupp 49 i Gävle 

AMDs seminarium om dödsstraff

Grupp 28 höll i en ljusmani-festation för Kevin Cooper



ÅTERKOPPLING AKTIVISTSEMINARIET
Det hinner hända mycket under ett aktivistseminarium, och 
det är svårt att ge en tydlig bild av allt. Årets seminarium 
inkluderade presentationer av två kommande kampanjer, en 
ungdomsträff, en uppstart av ett studentnätverk, planering av 
en turné med Riksteatern, en diskussion med styrelsen om  
medlemsdemokrati och ett antal seminarier om ”vardags- 
frågor” inom Amnesty som projektledning, medlemsrekrytering 
och information om mänskliga rättigheter. Dessutom fick vi ta 
del av två personliga berättelser om vad det kan innebära att 
vara samvetsfånge i ett främmande land, eller att tvingas fly sitt 
land och skapa sig ett nytt hem. Och då har vi inte nämnt alla 
de diskussioner som äger rum under måltider och fikapauser, 
och alla de kontakter som hinner knytas mellan medlemmar 
under en intensiv helg. Ett aktivistseminarium är kort sagt... 
ganska mycket. Här är några glimtar från helgen ur vårt  
perspektiv.

FLYKT
Den kommande kampanjen om flyktingars rättigheter fick 
en stor del av utrymmet under seminariet. Ida Lundborg 
presenterade kampanjen under lördagen, och asvlutade sedan 
helgen med ett samtal med Ahmad Khan Mahmoodzada, som 
berättade om sin osannolika tillvaro som först Hollywood-skå-
despelare och därefter ensamkommande flyktingbarn. Ni som 
missade seminariet kan ta del av hans berättelse via hans som-
marprogram, som sändes den 1 juli i år. Besök sverigesradio.se 
och sök på Ahmad Khan Mahmoodzada.

PRAT
Att lyssna på Martin Schibbye är något av en upplevelse i sig 
själv. De flesta kände nog på förhand till historien om hur Mar-
tin och hans kollega Johan Olsson greps medan de arbetade 
med ett tidningsreportage och tvingades spendera 14 månader 
i Kalityfängelset i Etiopien. Nu fick vi dessutom ta del av hur 
fängelset såg ut, tankar, känslor, relationen till medfångarna 
och hur läget i Etiopien ser ut idag. En engagerande berättelse 
från hjärtat, men där nästan varje mening var välformulerad 
och slagkraftig nog att skrivas på plakat. En ganska impone-
rande uppvisning faktiskt, och det ska bli fantastiskt intressant 
att få få ta del av den kommande turnén med Martin och 
Riksteatern under våren.

DEMOKRATI
Styrelsen hade valt demokrati som huvudtema under årets 
verksamhetsmöte, vilket engagerade ett 40-tal medlemmar 
indelade i mindre grupperingar. Som så ofta är det svårt att 
säga exakt vad som kommer ut ur en bred diskussion, men 
styrelsen fick en hel del medskick inför den kommande översy-
nen som ska genomföras under de kommande två åren. 

Solidaritetsaktion för Máxima från Aktivistseminariet

Martin Schibbye berättar om sin medfånge, journalisten 
Reeyot Alemu. 

Ida Lundborg och Ahmad Khan Mahmoodzada 
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REKRYTERING
För egen del har frågor som rör rekrytering tagit en stor del 
av min arbetstid det gångna året. Nu fick jag diskutera frågan 
med medlemmar på plats, vilket är ett betydligt trevligare än att 
kommunicera ut instruktioner i skrift. Som alltid är det intres-
sant att få höra om hur olika grupper sköter sin rekrytering. 
Och visst kan olika metoder och angreppssätt vara olika ef-
fektiva, men i allt väsentligt gäller följande ganska lättbegripliga 
sanning: De som arbetar fokuserat och genomtänkt med 
rekrytering brukar lyckas ganska bra. De som “hoppas” på att 
få nya medlemmar brukar lyckas ganska dåligt.

STOLAR
Programmet i all ära - att arrangera ett stort seminarium hand-
lar i stor utsträckning om praktikaliteter. Som arrangör har jag 
ofta känt att seminariet nästan tar slut med den där sucken av 

FORTSÄTTNING AKTIVISTSEMINARIET...
lättnad som brukar komma på lördagkvällen just i den stund 
då alla har fått varsin tallrik middagsmat och en stol att sitta på. 
Dessutom är det är det alltid lika inspirerande att se vårt kontor 
förvandlas till stimmig matsal för några timmar. Och att diska, 
torka av bord och bära stolar tillsammans med sina kollegor är 
mycket roligare än det låter. Ser redan fram emot seminariet 
nästa år. För att läsa mer om vad som hände under seminariet 
besök aktivism.amnesty.se/aktivistseminariet 

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE

08 - 729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

PSST...
VI BEHÖVER DIN RÖST!

Ge av din tid för en bättre värld, 
när vi tillsammans arbetar för 
samma sak uppstår en kraft 
som kan förändra världen.

Engagera dig, diskutera, argumentera, skratta, gråt, träffa 
likasinnade och framförallt var med och arbeta för att  
mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid!
 
DIN CHANS ATT PÅVERKA
Skicka din motion till arsmotet@amnesty.se 
Motionsstopp: 10 februari 2017! 

”Fackeltåg” från Ersta till Amnestys sekretariat för människor på flykt som är fast i Grekland och Turkiet. 
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GRUPPEN TIPSAR
Grupp 146 i Sölvesborg har flera återkommande  
arrangemang, på internationella kvinnodagen den 8 mars, 
ofta i samamrbete med kvinnojouren och en poesi- och kul-
turafton under hösten. Den 1 november arrangerar gruppen 
för åttonde året i rad en poesikväll. När de inte arrangerar 
poesikvällar så brukar gruppen ses en gång i månaden, de 
skriver brev till sitt fall Suliamon Olufemi från Saudiarabien. 
Ibland är de också ute på stan som nu senast i samband 
med internationella dagen mot dödsstraffet.  
Här tipsar gruppsekreterare Per Nilsson:

Vad har ni för tips till andra grupper som vill arrangera 
liknade saker?
Nu i år så sammanfaller poesinkvällen med kommunens 
kulturvecka, det gör att vi kommer med i deras program, så 
en bra sak kan vara att kolla om om det finns något som en 
kulturvecka eller kulturnatt och ha ett arrangemang då. Vi för-
delar arbetet mellan oss, någon har hand om Amnestyinfor-
mationen och till exempel jag har hand om kvällens program. 
Det hjälper verkligen att ha återkommande arrangemang, vi 
vet hur vi ska göra och det är inarbetat i kommunen så att vi 
behöver inte göra så mycket reklam för det.

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

Berätta om ert arrangemang 
Vi vill gärna arrangera kulturar-
rangemang, hitta lokala poeter som 
skriver på sina kammare men också 
bjuda in någon som är etablerad 
för att inspirera de som skriver 
själva. Under poesikvällen kopplar 
vi poesin till Amnesty på något sätt. 

Vi informerar om Amnesty och vårt fall. Detta år känns det 
särskilt aktuellt att prata om vårt fall från Saudiarabien, i sam-
band med debatten kring statministerns resa och uttalanden. 
Bland poeterna i år finns Bassem al Meraiby från Irak och 
Tuija Nieminen Kristofersson från Bromölla. Vi brukar också 
ha musik. För oss betyder poesikvällarna en ganska liten ar-
betsinsats, vi kan vara i en lokal där vi får hjälp och om man 
har gjort någonting två gånger blir det tradition, särskilt i en 
mindre stad. Den reklam vi gör är att trycka flyblad och sätta 
upp på bibliotek, skolor och kommunhuset. Vi brukar också 
skicka programmet till de lokala tidningarna.

En MOOC (Massive open online course) är en avgiftsfri  
distanskurs som du kan läsa när du själv tycker att det  
passar dig. Allt du behöver är tillgång till internet. Amnesty har 
för andra gången en MOOC och denna gång handlar det om 
flyktingars rättigheter. Just denna kurs är öppen att läsa från 16 
november 2016 till 19 november 2017.

KURSEN GER DIG:
• Kunskap att försvara flyktingar rättigheter
• Nätverk för globalt arbete för flyktingars rättigheter
• Möjlighet att lära dig från en organisation som har lång  

erfarenhet av att kämpa för mänskliga rättigheter.
• Utmaningen att tänka kritiskt och interagera med andra 

deltagare.

KURSEN INNEHÅLLER:
• En introduktion till att förstå flyktingars rättigheter
• Förklaringar till varför folk flyr
• Insyn i de extrema förhållanden som flyktingar möter
• Statens roll i att försvara flyktingars rättigheter
• 
Kursen finns på engelska, spanska och franska. 

ANMÄLAN
Gå in på www.edx.org och sök på ’Human rights of refugees’ 
så kommer kursen upp. 

MOOC - KURS

CAROLINE SELANDER
AKTIVISM & DIGITALA MEDIER

08 - 729 02 32

CAROLINE.SELANDER@AMNESTY.SEPSST...
FLYKTINGKAMPANJEN
Vi fortsätter planeringsarbetet 
inför flyktingkampanjen  
och återkommer med mer 
information i decembernumret     

 av Insats.

Poesikväll arrangerat av grupp 146

Per Nilsson
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STYRELSEN INFORMERAR
Under hösten har styrelsen haft möten i september och 
oktober. Under septembermötet fortsatte styrelsen att följa 
upp årsmötet och årsmötesbesluten. I oktober var det fokus på 
verksamhetsplaneringen för 2017-2019 och den kommande 
översynen av medlemsdemokratin som framför allt ska handla 
om distrikten och årsmötet.

UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTET
På årsmötet bifölls bland annat två motioner om att inkludera 
ett tydligare HBTQI-perspektiv i Amnestys arbete. Styrelsen 
beslutade att sekretariatet ska arbeta för att det ska lyftas 
fram fler enskilda fall med kopplingar till dessa frågor och att 
det i alla kampanjer där det är möjligt, ska gå att arbeta med 
HBTQI-relaterade frågor. Styrelsen har också gett sekretariatet 
i uppdrag att tillsammans med aktiva HBTQI-grupper ta fram 
nya riktlinjer för ett mer inkluderande språkbruk. 

Utvärderingen från årsmötet visade att en stor majoritet av 
årsmötesdeltagarna, 89 procent, var nöjda med årsmötet. 
Utvärderingen visade också att många deltagare tyckte att 
årsmötet hade en bra blandning av årsmötesformalia, tid för 
att träffas och umgås med gamla och nya amnestyvänner och 
intressanta seminarier. Vissa deltagare ville dock ha mer av  
någon del, antingen mer tid för motionsberedning och beslut 
eller mer tid för MR-seminarier och att umgås och diskutera 
med andra aktiva medlemmar. Styrelsen diskuterade att det 
är viktigt att ta hänsyn till medlemmarnas synpunkter i utfor-
mandet av årsmötet 2017, den större frågan om hur årsmötet 
eventuellt ska förändras kommer att ingå i den kommande 
översynen av medlemsdemokratin. 

DEN INTERNATIONELLA RÖRELSEN
Både på septembermötet och oktobermötet diskuterade 
styrelsen den pågående processen som handlar om den 
internationella rörelsens styrmodell, den så kallade Governance 
Reform-processen. Detta var också en av de stora frågorna 
under Chairs Assembly och Directors Forum i somras där Tora 
Törnquist, ordförande och Anna Lindenfors, generalsekreterare 
deltog på möte med de andra sektionernas ordförande och 
generalsekreterare. Det finns nu ett relativt färdigt förslag till ny 
styrmodell för den internationella rörelsen, men fortfarande har 
sektionerna olika uppfattningar om de frågor som handlar om 
hur rösträtten ska fördelas och hur rörelsen ska uppnå ökad 
mångfald på Global Assembly, det möte som föreslås ersätta 
det internationella rådsmötet ICM. 

Svenska sektionen driver att det nya systemet för rösträtten 
ska stärka mindre sektioner och att det ska utgå från antalet 
medlemmar så att makten ligger bland gräsrötterna. Styrelsen 
har också diskuterat med andra sektioner om behovet av att 
bredda mångfaldsbegreppet, vilket för närvarande fokuserar 
på frågan om kön och ålder. Då den internationella styrelsens 
förslag till ny styrmodell  bygger på att varje sektion har rätt att 
skicka tre representanter till mötet, där ordförande och general-
sekreterare ingår, anser styrelsen inte att det bör vara krav på 

kvotering inom varje delegation. Däremot menar styrelsen att 
det är viktigt att skapa strukturer som ökar mångfalden inom 
mötet som helhet. 

DISKUSSIONER OM MEDLEMSDEMOKRATIN
Samma helg som styrelsen hade sitt oktobermöte var det 
flera andra aktivistmöten, bland annat aktivistseminarium och 
verksamhetsmöte. Alla mötena hölls på ett och samma ställe 
vilket gav många tillfällen till nya kontakter och diskussioner. 
Styrelsen tog med sig många idéer och tankar, inte minst 
från verksamhetsmötet som var öppet för alla medlemmar. 
Där diskuterades den översyn som ska göras i syfte att stärka 
medlemsdemokratin. Eftersom många distriktsombud deltog 
på mötet var det fokus på att diskutera hur distrikten kan bidra 
till de delar i den långsiktiga riktningen som handlar om att 
öka deltagandet och skapa förutsättningar för inflytande och 
medbestämmande i organisationen. Det var många intressanta 
samtal om behovet av kommunikation, utbildning, vikten av 
att anpassa tid och plats för möten till när medlemmar kan 
delta och att bjuda in till diskussionsmöten om de frågor som 
intresserar många medlemmar och där organisationen behöver 
ta ställning. Styrelsen fortsatte att diskutera uppdragsbeskriv-
ningen för översynen på sitt styrelsemöte och kommer att fatta 
beslut om den på decembermötet. 

MÅL OCH PRIORITERINGAR FÖR VERKSAMHETEN
Styrelsen diskuterade också förslag till mål för verksamheten 
under den kommande treårsperioden 2017-2019. Sekretariatet 
har arbetat mycket med att ta fram en ny planeringsmodell 
där målen är mätbara och möjliga för styrelsen att följa upp 
och styra utifrån. Styrelsen diskuterade både innehåll och form 
för den nya verksamhetsplanen, en diskussion som styrelsen 
kommer att fortsätta i december. Styrelsen gav också sina 
synpunkter på ett kriteriedokument som ska ligga till grund för 
vilka MR-frågor sekretariatet föreslår att svenska sektionen ska 
arbeta med. 

Styrelsen tillsatte också AIK-Amnestys internationella kommitté 
där nu Anton Lidström, Bengt Brulde, Christian Gräslund, Sara 
Belfrage och Michael Falk ingår.

// AMNESTYS SEKTIONSSTYRELSE
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AMNESTY INTERNATIONAL
ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11) 
TELEFON: 0771-AMNESTY, FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se 
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
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  Ta chansen att beställa Amnesty Press 
   direkt från tryckeriet! Nummer 
   4/2016 utkommer 25 november. 
    Beställningar av extra exemplar av 
    AP måste jag ha absolut senast 
  onsdag 9 november kl 12. Märk  
   mejlet ”AP-extra tidningar”. 

Alla grupper är välkomna att beställa tidningar utan kostnad. 
Glöm inte att skriva postadressen! Försändelsen skickas sedan 
direkt från tryckeriet V-tab, som alltså står som avsändare.

ULF B. ANDERSSON 
REDAKTÖR AMNESTY PRESS / AP@AMNESTY.SE

BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 4!

AMNESTY I SKOLAN
15-16 september var det så återigen dags för Amnestys samar-
betsskolor att sammanstråla för en konferens i Stockholm. I år 
var temat Mellanöstern och 79 lärare och skolledare fick bland 
annat lyssna till journalisten och författaren Aron Lund, som  
talade om den arabiska våren och dagens situation i Syrien, 
och till Amnestys folkrättsjurist Madelaine Seidlitz som  
berättade om flyktingskap, EU och Sverige. Majoriteten av 
samarbetsskolorna har tagit emot nyanlända elever som flytt 
från krigets Syrien.
 
Skola för mänskliga rättigheter är en satsning som pågått i tre 
år och från och med detta läsår har samarbetet utökats med 
10 nya gymnasieskolor. Nu har vi totalt 21 samarbetsskolor 
runt om i landet. Amnesty samarbetar med skolorna för att öka 
kunskapen om, och engagemanget för, de mänskliga  
rättigheterna.  

Med hjälp av en modell med fyra delar, som utgår från såväl 
internationella förklaringar och konventioner som den svenska 
skolans styrdokument, ser samarbetet ut såhär:

1. Vidareutbildning för lärare med olika teman, t.ex. yttrande-
frihet, flyktingskap och MR i Europa.

2. MR som en röd tråd i undervisningen. Skolorna använder 
sig av Amnestys utbildningsmaterial i en eller flera kurser, 
se gärna vårt material på skolsidan: skola.amnesty.se

3. Temadag eller vecka. En gång om året, i samband med 
den internationella dagen för de mänskliga rättighe-
terna, anordnar samarbetsskolorna en dag eller vecka 
där mänskliga rättigheter står i fokus. Amnesty erbjuder 
förslag och idéer på aktiviteter och har skolan en ung-
domsgrupp är de väldigt delaktiga i såväl planering som 
genomförande.

4. I samband med temadagen/veckan deltar skolan även 
i Amnestys globala kampanj Skriv för frihet. Detta ger 
stora möjligheter till ämnesövergripande arbetssätt och är 
ett steg på vägen till en skolkultur, och ett samhälle, där 
mänskliga rättigheter respekteras av alla.
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