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Salvadorianska aktivister demonstrerar utanför Högsta Domstollen i San Salvador för “Beatriz” rätt till laglig abort.

2 REKRYTERINGSMÖTEN

5 AKTION MOT ABORTFÖRBUD

Under perioden 22 september-5 oktober uppmanar vi alla grupper och distrikt att arrangera rekryteringsmöten på så många orter som
möjligt. Tid och plats bestämmer ni. Vi ser till
att ni får affischer och flygblad, och tillsammans informerar vi om era möten via e-post, på
webben och i sociala medier.

3 AKTIVISTSEMINARIET

Är det rimligt att kvinnor/flickor som blivit gravida till följd av sexuella övergrepp döms till långa
fängelsestraff om de väljer att göra abort?
JA svarar El Salvadors regering.
NEJ svarar Amnesty.
Ni som vill bidra till en förändring kan förbereda
er inför våra aktionsdagar den 27-28 september.

4 TORTYRKAMPANJEN

6 DÖDSSTRAFFSAKTION

I FOKUS JUST NU 			

SIDA 2		

INSATS AUGUSTI 2014

ARRANGERA REKRYTERINGSMÖTEN I HÖST!
När sommaren lyser som allra klarast är det dags för oss att
dra nytta av den extra glädje och energi som värmen ger oss,
börja blicka framåt och planera för höstens äventyr!
I juninumret av Insats skrev vi om rekryteringsmötena som i
år äger rum under vecka 39 och 40. Genom att arrangera ett
rekryteringsmöte ger ni nya intresserade möjligheten att få
veta vad Amnestys verksamhet handlar om, och hur en kan
bli aktiv på er ort! Därför är det redan nu dags att börja spåna
kring hur ni kan locka nya medlemmar till era grupper! Nya
medlemmar är viktigt för att grupper ska leva vidare, men
även för att få ny inspiration till gruppen. Kanske är det någon
av era nya medlemmar som kommer med toppenideer till
nästa kampanj eller som är en fena på att samla in namnunderskrifter?
Tillsammans i gruppen bestämmer ni tid och plats för ert
möte och anmäler det till oss, så skickar vi er affischer och
flyers för att kunna sprida ordet på stan. Vi bistår er även

i marknadsföring av era möten genom e-postutskick samt
genom annonser på sociala medier!
Vi ser helst att ni meddelar oss senast den 12 september var
och när ni vill ha ert rekryteringsmöte! Skulle ni inte hinna bestämma er tills dess så går det bra att anmäla det i efterhand,
men tänk då på att ni får mindre tid att sätta upp affischer
och att mobilisera!
Anmäl ert deltagande till mig, så återkommer jag med mer
information och beställningsformulär för affischer, flygblad
och annat material ni kommer att behöva.

SARA ELZ
PROJEKTSAMORDNARE
0707-44 02 29
SARA.ELZ@AMNESTY.SE

A SOM I AMNESTY
Har ni många nya medlemmar i gruppen? Eller behöver ni en
uppfräschning om vad Amnesty står för och jobbar för? Ansök
då om att hålla kursen A som i Amnesty!
Kursen är sju timmar lång och ger er en grundläggande
utbildning om mänskliga rättigheter och om Amnestys vision
och åtagande. Kursen är ett ypperligt tillfälle att möta likasin-

nade och diskutera hur vi kan förändra världen tillsammans.
För att den ska bli av krävs minst 12 deltagare!
Vill ni arrangera kursen på er ort? Hör i så fall av er till mig, så
återkommer jag med mer information!

SARA ELZ
0707-44 02 29 / SARA.ELZ@AMNESTY.SE

RÖSTER OM KURSEN A SOM I AMNESTY
LINNEA ENGSTRÖM

DIANA WALFRIDSSON

GRUPP 166, VARBERG

UNIVERSITETSGRUPPEN, VÄXJÖ

Varför ville du gå kursen A som i Amnesty?
Då jag bara har varit aktiv medlem under
en kortare period kände jag att jag ville ha
mer grundläggande information om vad
Amnesty står för, och hur organisationens
bakgrund ser ut. Dessutom var det ett bra tillfälle att få lära
känna mina övriga gruppmedlemmar bättre.
Vad var mest intressant under utbildningen?
Helheten. Att se hur Amnesty har vuxit fram och utvecklats
som organisation och hur vi har förändrats med tiden.
Lärde du dig något nytt?
Absolut, en hel del nya fakta och även mycket nytt genom
samtal med övriga deltagare.
Hur kommer du ha nytta av kursen i ditt fortsatta engagemang?
Kursen fick mig absolut att känna mig mer peppad att fortsätta med min aktivism, och jag tycker det känns bra att ha
en fast grund att stå på. Sen har vi som grupp även nytta av
att ha genomfört detta som en gemensam aktivitet, vilket är
guld värt när man precis har startat upp.

Varför ville du gå kursen A som i Amnesty?
Jag är relativt ny i Amnesty och kände att
jag ville lära mig mer om organisationen
och dess arbete. Jag blev vald till vice ordförande i gruppen i höstas, och tycker det
är viktigt att jag i den positionen har så mycket kunskap som
möjligt om organisationen så att jag kan informera både medlemmar och dem jag möter i samband med våra aktiviteter.
Vad var mest intressant under utbildningen?
Svårt att välja. Hela dagen var otroligt lärorik och all information
kändes relevant. Blev något av en ögonöppnare i vissa fall.
Lärde du dig något nytt?
Jag lämnade kursen med mycket mer kunskap om Amnesty
och om mänskliga rättigheter i stort. Jag känner mig mycket
mer bekväm i att ta diskussioner med människor jag möter
på grund av den kunskapen och medvetenheten jag fick.
Hur kommer du ha nytta av kursen i ditt fortsatta engagemang?
Jag blev otroligt peppad till att jobba ännu hårdare för att de
mänskliga rättigheterna ska gälla alla alltid.
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ANMÄL ER TILL AKTIVISTSEMINARIET!
Amnetys årliga aktivistseminarium är tillfället för dig som vill
lära dig mer om våra kampanjer och utvecklas som aktivist
tillsammans med andra. I år fokuserar vi som vanligt på Skriv
för frihet, men seminariet är också vår huvudutbildning inför
tortyrkampanjen. Vi får besök av Salah Hagho som berättar
om sina erfarenheter av tortyr i Iran och Danny Vannucchi,
samordnare för tortyrkampanjen på internationella sekretariatet i London. Som vanligt syr du ihop din egen upplevelse genom att välja bland olika seminarier. Detta vill du inte missa!

För er som reser ordnar vi boende på Scandic Sjöfartshotell
vid Slussen (i flerbäddsrum med andra deltagare) och som
vanligt kan ni söka resebidrag om ni anmäler er i god tid.

Seminariet äger rum på Ersta konferens i centrala Stockholm.
Vi inleder den 11 oktober kl 11.00 (nybörjarintro kl 10.00)
och avslutar den 12 oktober kl 15.30.

040-96 66 30 / MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

Att delta kostar 300 kronor och det går bra att använda gruppens pengar för att betala denna avgift. Anmäl er via formuläret på aktivism.amnesty.se/aktivistseminariet
Där hittar ni även program och övrig information

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAROLINA PONTÉN

031-41 94 13 / KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

Förra årets seminarium uppmärksammade Yorm
Bopha från Kambodja. Hon frigavs månaden därpå.

SOM JAG SER DET...
Lite förenklat finns det två sätt att värva aktiva medlemmar:
• Man kan vänta och hoppas
• Man kan bedriva ett genomtänkt rekryteringsarbete
Låt oss titta på fördelar och nackdelar med respektiva metod!
Fördelen med att hoppas är att det är ganska vilsamt, åtminstone kortsiktigt. Dessutom är det en riktig fröjd när någon plötsligt drabbas av längtan att bli Amnestyaktivist, själv letar reda
på våra kontaktuppgifter, hör av sig och erbjuder sin tid och sitt
engagemang. Sånt kan man leva länge på! Nackdelen är att
det inträffar ganska sällan, och att gruppen riskerar att dräneras på medlemmar, idéer och dynamik medan man väntar.
Att bedriva ett aktivt medvetet rekryteringsarbete är, för att tala
klarspråk, skitjobbigt! Det består av en massa olika delmoment
och samordning, och med jämna mellanrum lägger man
energi på folk som sedan utan förvarning slutar - trots att man
ingående förklarat att det är roligt, inspirerande och viktigt att
vara med. Men det finns ljusglimtar också - trots allt stannar ju

LJUS

LANA DEL REY / ULTRAVIOLENCE
Stilfullt, filmiskt, poetiskt, lagom provocerande och vansinnigt
vackert! Fullt i klass med Born to die, vilket inte säger lite.

TAGGTRÅD

DEN (TILL SYNES) OÄNDLIGA ISRAELISK/PALESTINSKA HÄMNDSPIRALEN
Ännu en attack, fler döda och skadade, mer förstörelse och
hopplöshet, mer hat, fler granater och sen en ny attack...

en och annan kvar och bidrar med ny energi i verksamheten.
Gör man rätt så automatiseras delar av arbetet efter en tid, och
med de nya medlemmarna finns dessutom fler att fördela ansvar och uppgifter på. I ett längre perspektiv kan man nästan
betrakta det som en arbetsbesparande åtgärd...
Merparten av våra grupper bedriver i praktiken ingen medveten rekrytering. Vissa har aldrig ens övervägt det. Vissa tycker
inte de behöver nya medlemmar, utan väntar med att ta på
sig ett så krävande arbete tills gruppen tappat några tongivande medlemmar och börjat fungera lite sämre. Vissa har
försökt och misslyckats tidigare, och dragit slutsatsen att det
är omöjligt. Ingen av anledningarna är speciellt bra.
Att arrangera ett rekryteringsmöte är ett utmärkt sätt att under
hösten kicka igång ett mer genomtänkt och långsiktig arbete.
Men en aktivitet täcker inte det långsiktiga behovet av rekrytering. Börja därför parallellt att cheka av den här listan (en
punkt åt gången!): lokal kontaktperson för nya medlemmar,
tydliga rutiner för kontakt med nya medlemmar, regelbunden
affischering, återkommande introduktionsutbildning, uppföljningssamtal och
projekt för bildande av en ny grupp.
Det kanske tar ett år eller två innan ni
prickat av listan i sin helhet, men det
kommer vara värt besväret!

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE

AGERA! 				

SIDA 4		

INSATS AUGUSTI 2014

SÄTT LJUS PÅ TORTYREN!
Tortyr sker oftast i det fördolda bakom stängda dörrar. Genom
att sätta strålkastarljuset på det som sker vill vi få ett slut på
användandet av tortyr. Det gör vi som bekant med en global
tortyrkampanj, den fjärde i ordningen. Kampanjen har dragit
igång i många Amnestysektioner världen över och nu är det
vår tur att mobilisera oss mot användandet av tortyr. I den
svenska sektionen kommer vi att rikta ljuset och fokuset på
Nigeria och Uzbekistan.
I Nigeria arbetar vi för Moses Akatugba som är dömd till
döden för att ha begått ett väpnat rån. Moses blev under
häktesperioden brutalt torterad och fick sitta 8 år i fängelse i
väntan på rättegång. Moses dömdes sedan till döden baserat
på framtvingade bekännelser och vittnesmål.
Amnesty kräver att Moses dödsstraff omvandlas och att det
inleds en utredning av tortyren som han utsattes för.
I Uzbekistan arbetar vi för Dilorom Abdukadirova som avtjänar ett 18 år långt fängelsestraff anklagad för att ha störtat
den grundlagsenliga ordningen och för att olagligt ha lämnat
Uzbekistan och kommit in i landet utan tillstånd. Dilorom
var jordbrukare och var med vid massakern vid Andizjan då
hundratals människor samlades för att uttrycka sin oro över
den ekonomiska situationen i landet när säkerhetsstyrkor
öppnade eld mot folkmassan. Hon flydde till Australien och
fängslades och dömdes när hon återvände till Uzbekistan.
Hon befaras ha utsatts för tortyr under häktningstiden.
Amnesty kräver att Dilorom frisläpps omedelbart och att
åtalspunkterna mot henne läggs ner samt att en grundlig och
opartisk utredning av anklagelser om tortyr genomförs.

MATERIALET
Materialet är nu klart och den röda tråden i materialet är
ljuset. Vi vill sätta ljus på tortyren då tortyr oftast sker bakom
lykta dörrar och i mörka rum. Genom att belysa vad som sker

sätter vi press på makthavare för att
i sin tur stoppa tortyr. Det material
som finns tillgängligt i dagsläget är:
• Affisch (A2)
• Gatupratare
• Infoblad
• Petitioner
Det är upp till er fantasi och kreativitet att använda er av ljuset som
symbol i era aktiviteter. Mer material
kommer att tas fram
till framtida kampanjdagar.
Ni beställer materialet via aktivistportalen:
aktivism.amnesty.se/stoppatortyr (klicka på länken längst
ner i texten)

ANMÄL ER TILL KAMPANJEN
Många grupper har redan anmält sig till kampanjen och en
del har även kommit igång med aktiviteter, vilket är jättekul.
Till exempel har grupp 146 i Sölvesborg samlat in hundratals
underskrifter på festivaler för att sedan “vykortsbomba” presidenten Karimov och andra makthavare i Uzbekistan och kräva
ett frisläppande av sitt fall Dilorom Abdukadirova. De fick även
in en insändare om deras aktiviteter i Blekinge Läns Tidning.
Som deltagare i kampanjen får ni regelbundna utskick och
uppdateringar, samt information om alla kommande aktioner
inom kampanjen. Anmäl er till mig:
marianne.gyllenpistol@amnesty.se

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJSAMORDNARE / 040-96 66 30 / MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

ANDREA BODEKULL

KAMPANJER/AKTIONER / 08-729 02 26 / ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE

GODA NYHETER FRÅN NIGERIA
Genom vår samarbetsorganisation
HURSDEF (Human Rights Social
Development and Environmental Foundation) i Nigeria har vi fått de goda nyheterna att tack vare alla brev, kort och
mail som skickats i fallet Moses Akatugba har guvenören i delstaten Delta
State tillåtit delstatens benådningsnämnd att besöka Moses
och 118 andra dödsdömda i staden Warri. En person från
varje cell fick representera de övriga vid mötet och Moses blev
utvald i sin cell. Ett sånt här möte är, enligt Justine Ljeomah
(ledare för HURSDEF) en del i processen innan guvernören
har möjlighet att frige eller benåda fångar. Justine berättar att
han fick rådet av en fångvakt att satsa mer på kampanjen för
Moses i förhoppning att få till en förändring i hans fall.

Genom HURSDEF har Moses fått många brev och hälsningar från Amnestymedlemmar världen över och Justine berättar att Moses är helt mållös och överväldigad över dessa.
Han har själv skrivit ett tackbrev till alla Amnestymedlemmar
som stödjer och jobbar för honom. Justine uttrycker också
stor tacksamhet till Amnestyfonden som stödjer HURSDEF:s
arbete och gör det möjligt för dem att bland annat besöka
Warri-fängelset. Han tackar även Amnesty UK och det internationella sekretariatet som gett dem material om kampanjen som de delat ut i fängelset. Slutligen tackar Justine alla
inom Amnesty som är involverade i kampanjen och “önskar
er alla det bästa i livet”.

ANDREA BODEKULL
KAMPANJER/AKTIONER / 08-729 02 26 / ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE
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AKTION MOT ABORTFÖRBUDET I EL SALVADOR
Könsbaserat våld är vardag för många kvinnor i El Salvador
och har länge omgetts av tystnad och straffrihet. June Holmes
från Amnestys El Salvador-team på det internationella sekretariatet uttryckte vid sitt besök på årsmötet i Malmö stor oro
för hur situationen för kvinnor i landet utvecklats.
– Vi hörde bland annat talas om en kvinna som misshandlats
under många år av sin man. Vid ett tillfälle så allvarligt att hon
fick missfall på grund av våldet. När hon sökte hjälp hänvisades
både hon och hennes man att genomgå äktenskapsrådgivning.
Att maken skulle utredas för något eventuellt brott var inte
ens uppe för diskussion.
Många flickor och kvinnor utsätts för våldtäkt och sexuella
övergrepp. Över hälften av alla sexualbrott i El Salvador begås
mot flickor mellan 12-18 år. Det totala abortförbudet förvärrar
situationen ytterligare. Det spelar ingen roll om en graviditet
är ett resultat av våldtäkt eller incest eller om kvinnans liv är
i fara. Flickor och kvinnor som
har genomgått, eller misstänks
ha genomgått, abort kan straffas med 8-10 års fängelse men
ofta döms de istället för mord,
vilket kan resultera i 30-40 års
fängelsestraff. Även läkare som
utför abort riskerar att bli åta- ”Avkriminalisera abort”
lade och dömas till fängelse.
Grafitti i San Salvador

AKTIONSDAGAR DEN 27-28 SEPTEMBER
Den 27-28 september kraftsamlar vi för att sätta press på El
Salvadors regering för att skydda kvinnors och flickors rättigheter. Ni som följt kampanjen “Min kropp, mina rättigheter”,
vet att våra utredare arbetat intensivt den senaste tiden för
att färdigställa rapporten om våld mot kvinnor och flickor i El
Salvador. Rapporten släpps i samband med Internationella
dagen för avkriminalisering av abort, den 28 september och

därför väljer vi att kampanja under den helgen. Vi hoppas att
så många som möjligt deltar. Mer information om situationen i
El Salvador kommer i septembernumret av Insats.

MATERIAL
Ni kan redan nu beställa material inför aktionsdagarna. Vi har
tagit fram ett basmaterial för kampanjen Min kropp, mina rättigheter (affischer, tatueringar, gatupratare, infoblad mm). Det
återanvänder ni i mesta möjliga mån.
Till varje aktivitetsdag tar vi därtill fram kompletterande material. För El Salvador-aktionen består det av:
• Affischutställning (A2) med sex affischer (Huvudbudskapet,
Amina Filiali, Pepe Julian Onziema, Lola Tarcila och Nojoud
Mohammed plus El Salvador). Ni kan välja att bara beställa
affischen till El Salvador-aktionen och huvudbudskapsaffischen om ni inte planerar att delta i kampanjen mer än under
27-28 september.
• Petitionsblock
• Faktablad (A4) om situationen i El Salvador
Ni beställer allt material (både basmaterial och El Salvadormaterial) via formuläret på aktivism.amnesty.se/mkmr. Där
finns även bilder och presentationer av allt material.
Hör av er till oss per telefon eller via kampanjadressen
mkmr@amnesty.se om ni har frågor eller vill diskutera idéer.

MALIN ÖSTERBERG
031-711 21 03 / MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE

KAROLINA PONTÉN

031-41 94 13 / KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

KATARINA BERGEHED

031-701 81 81 / KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE
GEMENSAM E-POSTADRESS FÖR KAMPANJEN: MKMR@AMNESTY.SE

UTBILDNING I ASYLRÄTT
Den 27-28 september (Stockholm) och 15-16 november
(Sundsvall eller Umeå) håller vi höstens utbildningar i asylrätt.
Utbildningarna riktar sig till alla medlemmar som är intresserade av att lära sig mer om asylrätt, flyktingar och migranter
och hur Amnesty arbetar med dessa frågor. För medlemmar
som vill arbeta aktivt med frågorna som flykting- och migrationssamordnare eller som besökare på något av Migrationsverkets förvar, är utbildningen ett första obligatoriskt steg
innan man kan söka något av uppdragen.
Utbildningen tar bland annat upp den internationella flyktingrätten, den svenska asylprocessen och vad som händer steg
för steg när man söker asyl i Sverige. Vi går också igenom
de EU-rättsliga reglerna och det gemensamma europiska
asylsystemet. Vi går igenom Amnestys arbete med flyktingar

och migranter såväl globalt som i Europa, EU och i Sverige.
Vår ambition är att så många av deltagarna som möjligt ska
vilja arbeta vidare med frågorna som flykting- och migrationssamordnare och/eller förvarsbesökare.

PRAKTISKA DETALJER OCH ANMÄLAN
Utbildningen i Stockholm den 27-28 september kommer hållas på Amnestys sekretariat. Vi inleder på lördagen kl 11.00
och avslutar på söndagen kl 15.00.
Ni anmäler er till madelaine.seidlitz@amnesty.se, anmälan
ska innehålla eventuella matönskemål eller allergier. Har ni
frågor om utbildningen får ni gärna höra av er till mig.

MADELAINE SEIDLITZ
FLYKTING, MIGRATION OCH FOLKRÄTT / 08-729 02 51 / MADELAINE.SEIDLITZ@AMNESTY.SE
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AGERA MOT DÖDSSTRAFFET DEN 10 OKTOBER!
När FN bildades år 1945 hade endast åtta länder avskaffat
dödsstraffet för alla brott. Idag är den siffran 98. Dessutom
har drygt 40 länder avskaffat dödsstraffet i praktiken genom
att de inte verkställt några avrättningar på många år. Detta är
förstås väldigt positivt men det finns mycket kvar att göra!
Dödstraffet är den yttersta kränkningen av mänskliga rättigheter. Varje år uppmärksammar vi därför den 10 oktober som
är den internationella dagen mot dödsstraffet. Vi hoppas att
många grupper vill vara med även i år.

ANMÄLAN
Anmäl er till mig senast den 14 september så får ni ett
beställningsformulär. Via det kan ni beställa material, dock
senast den 22 september.

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJSAMORDNARE / 08-729 02 69 / SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE

Fallet för i år är ännu inte klart men temat kommer bli dödsstraff kopplat till psykisk ohälsa. Mer information kommer i
septembernumret av Insats.

MATERIAL
• Informationsfolder om dödsstraff, A5. Observera att detta är
en uppdaterad version av den tidigare “Att leva är en mänsklig rättighet”. Har ni några kvar av den gamla versionen är det
läge att skicka dem till återvinningen.
• Åtagandeaffisch A3 “Dödsstraffet är inte ett straff, det är ett
brott”
• Petition A4

ARBETET MED DE STRATEGISKA MÅLEN
Som vi berättat tidigare i Insats pågår utvecklandet av Amnestys strategiska mål för perioden 2016-2019. En del av
er deltog i processens första del som skedde i våras - stort
tack till er! I slutet av maj skickade sektionsstyrelsen in den
svenska sektionens synpunkter inför utvecklandet av målen
och nu håller vårt internationella sekretariat på att arbeta fram
ett första utkast. Detta kommer skickas ut till alla sektioner i
slutet av augusti och kommer i september att läggas upp på
medlemssidorna och skickas ut med Insats.

Vi hoppas att höstens distriktsmöten bland annat kan användas till att diskutera detta, och de strategiska målen kommer
också finnas med på dagordningen för höstens verksamhetsmöte. Vi hoppas att många av er vill delta i den fortsatta
diskussion om vilka frågor som Amnesty ska prioritera att
arbeta med i framtiden.

TORA TÖRNQUIST
SEKTIONSSTYRELSEN

DET HÄNDER UNDER HÖSTEN 2014
AKTIVITETER

MÖTEN / UTBILDNINGAR / SEMINARIER

22/9-5/10: Rekryteringsmöten
27-28/9: Aktion, abortförbudet i El Salvador
10/10: Aktion, dödsstraff och psykisk ohälsa
10/11-10/12: Skriv för frihet
25/11: Aktion, Internationella dagen mot våld mot kvinnor
2/12: Aktion, 30 år sedan giftkatastrofen i Bhopal

26/9: Utbildning för nya aktiva på distriktsnivå
27-28/9: Möte för distriktsaktiva / verksamhetsmöte
27-28/9 (Stockholm) och 15-16/11 (ort ej klar): Utbildning i asylrätt
11-12/10 Aktivistseminarium
7-9/11: Nationell ungdomsträff
22/11 (Stockholm) och 29/11 (Malmö): Regional ungdomsträff

AMNESTY INTERNATIONAL

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR

ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11)
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