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AUGUSTI 2015 

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. 
Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2 

2 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET 
ICM kommer i år att hållas i Dublin den 6 
augusti. Där samlas representanter från hela 
världen för att bl.a. diskutera Amnestys framtid. 
Resolutioner och förslag att gå igenom är bl.a. 
det omdiskuterade förslaget till en 
sexarbetspolicy. 

.. .. 
4-6 MOTEN OCH TRAFFAR 
Hösten bjuder på många spännande möten och 
träffar, och det finns något för alla. Bland alla finns 
årets höjdpunkt Aktivistseminariet, den 
nationella ungdomsträffen och de möten man kan 
ordna tillsammans med sin grupp! 

3 UTBILDNING l ASYLRÄTT 7 GRUPPINTERVJU 8 JOBBA INOM Al K 

AMNESTY 
l NTERNATI O NAL 
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BESLUTSDAGS l EN INTERNATIONELL RÖRELSE 
- ICM 2015 
Den 6 augusti händer det saker i Dublin. Då börjar det interna
tionella rådsmötet (l CM) där representanter från alla sektioner 
och strukturer och några till samlas för att prata om Amnestys 
framtid och ta en rad nya beslut samt välja en ny, internationell 
styrelse. Förra gången det hölls, 2013, hade nästan 50 resolu
tioner och förslag kommit in, i år "bara" 17. Det betyder dock 
inte att den svenska delegationen kommer att kunna ligga på 
latsidan, det är ett fullspäckat schema under de sex dagarna 
och många viktiga frågor att arbeta med. 

Bland de resolutioner och förslag som delegationen kom-
mer att lägga extra mycket krut på finns så klart förslaget till 
sexarbetspolicy som har hållit både styrelsen och sekretariatet 
sysselsatta ett tag nu. En resolution som också skulle kunna 
röra runt i vår Ämnestygryta är Al Greklands som vill under
söka förutsättningarna för att avkriminalisera droganvändning. 
Delegationen är givetvis även inställd på att försöka få igenom 
svenska sektionens två egna resolutioner, den om att stärka 

o 

och utveckla arbetet med individer och den om att även det 
internationella sekretariatet borde titta på en långsiktig riktning 
(ungefär som den vi är i gång med att ta fram, fast i anpassad, 
internationell variant förstås). Paraplyfrågan för ICM 2015 är de 
strategiska målen som ska antas och där vi gärna ser att frågor 
som dem om flykting och asyl samt dödsstraff och tortyr lyfts 
fram bättre. 

Vad resultat blir återstår att se men det jag med säkerhet vet 
är att delegationen både före och under ICM gör sitt allra bästa 
för att driva de frågor som vi i svenska Amnesty kommit fram 
till är våra viktigaste och att verka för att även de sektioner och 
strukturer som inte har lika mycket resurser som vi i globala 
nord har, på mer demokratisk väg ska få vara med och påverka 
organisationen för att bli ännu bättre. 

Efter att själv ha varit med på plats på l CM både 2009, 2011 
och 2013 är det lite trist att i år inte vara med. Jag saknar de 
kompisar som jag fått runt om i världen (fantastiska, enga
gerade och otroligt duktiga människor), att få vara med och 
lyssna på hur diskussionerna går och att försöka påverka. Det 
är med spänning jag ser fram emot att få höra vilka beslut som 
fattas de närmaste dagarna. Tycker att ni, liksom jag. ska hålla 
ögon och öron öppna i höst när delegationen återrapporterar. 
Det som händer på ICM påverkar i allra högsta grad oss här i 
Sverige! 

Vill ni läsa om vad som händer dag för dag, följ då delegatio
nens dagbok som ni hittar här medlem.amnesty.se/ 
internationellt 

NATASJA PERSSON 
STYRELSESEKRETERARE l 070 - 744 02 29 l NATASJA.PERSSON@AMNESTY.SE 

HUR GAR DET MED SOMMAR KAMPANJEN? 
Sommarkampanjen mot abortförbudet på Irland har kommit 
igång på riktigt och vi har redan medverkat under bl. a. Putte i 
Parken (Karlstad och Stockholm), Peace & Love, dansbands
veckan i Mal ung, Almeda len, Jazz i glass, Hörby marknad etc. 
Och mer är på gångl 

Vill ni följa hur vi har haft det och kanske få lite inspiration så 
besök gärna bloggen uttryck.amnesty.se. 

Känner ni er manade att haka på M KM R-tåget mot abortför
budet på Irland så anmäl er grupp och beställ material via 
aktivistportalen på aktivism.amnesty.se/mkmr under Irland 
sommarkampanj. Det f inns fortfarande material så det räcker. 

Jag vill även dela med mig av lite peppande information om 
hur det har gått så här långt. Än har inte alla namnunderskrif
ter från slutförda aktivitetsdagar anlänt till Göteborgskontoret, 
men hittills, tillsammans med de namnunderskrifterna från 
Internet, har vi samlat in över 10 000 st! Vilket är helt 
fantastiskt, och vi har bara börjat! 

KARIN DA ROSA 
AKTIVISTSAMORDNARE 

070 - 860 86 12 

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE 
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ÄR DU INTRESSERAD AV FLYKTING- OCH 
o 

MIGRATIONSFRAGOR? 
Då är du välkommen att gå Amnesty utbildning "Asylrätt och 

Ämnestys arbete med flyktingar och migranter". 

Utbildningen, som är två dagar lång, hålls på helger ett par 

gånger per termin på olika orter i Sverige. Vi går igenom 
flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten 

och relevanta folkrättsliga dokument. Vi fortsätter med 

Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU 

och det gemensamma europeiska asylsystemet i vilket bland 
mycket annat Dublinförordningen ingår presenteras. Asylpro

cessen och vad som händer när man söker asyl i Sverige 

presenteras steg för steg. Hur det går till att inge ett klago

mål till internationell fora gås igenom. Vi talar också om hur 

Amnesty International arbetar med flyktingar och migranter, 

internationel lt och i den svenska sektionen. 

Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som 

funderar på att söka uppdrag som förvarsgruppsbesökare 
eller f lykting-och migrationssamordnade. Utbildningen är 

kostnadsfri och kaffe/te samt lunch serveras båda dagarna. 

Du får själv stå för eventuell resa och uppehälle. 

Platser och datum: 
Stockholm 3 -4 oktober 

Umeå 21-22 november 

Malmö 30-3 1 januari 

Tid: 
Start klockan 11.00 på lördagarna, och avslutar 

klockan 15:00 på söndagarna. 

Håll utkik för mer detaljer och hur du anmäler dig i 

Kalendariet. Om du har några frågor är du välkommen att 

ringa mig på telefon 08 - 729 02 51 eller 070 7 44 08 77. 

MADELAINE SEIDLITZ 
JURIST, FOLKRÄTT OCH MIGRATION 

08 - 729 02 00 

MAOEIAINE.SEIOUTZ@AMNESTY.SE 

SOM JAG SER DET. .. 
Jag ser det hos er alla ... 

Jag var med på Putte i Parken mellan den 2-4 juli under den 

enda riktiga sommarveckan hittills, ni kommer säkert ihåg den. 

Jag var där tillsammans med sammanlagt sju andra aktivister. 

Vissa kom från Värmland, andra från Lund och Göteborg. 

Ti llsammans stod vi där hela dagarna i gassande värme när 

allt man egentligen ville var att bada, äta en glass eller kanske 

grilla. Men det gjorde vi inte. Vi stod där och kämpade. Vi 

pratade med människor som stannade ti ll vid vårt tält. Gick 

ut på festivalområdet och charmade in underskrifter. Tog nej 

från personer som inte hade tid på att lyssna till det vi hade att 

säga, inte höll med oss, eller inte tyckte att vår sak var viktig. 

Men vi tycker att vår sak är viktig. Vi tycker att det spelar roll. Vi 

känner att det vi gör kan göra skillnad. Och detta kände även 

de flesta som vi lyckades stanna och fick prata med, de över 

2000 personer som lämnade sin underskrift. Ungdomarna 

som tipsade sina vänner om att skriva på ernot det absurda 

LJUS 

~ 
PARAPLY 

Nice att ha ett snyggt regnbågsparaply i del dystra vädret 

TAGGTRÅD 
~ BEHOVET AV PARAPLY 

1W-- Åh, sommar vad jag saknar digl 

abortförbud som råder på Irland. Personerna i kompisgängen 

som tävlade om att få skriva på petitionslistorna först. Alla 

möjliga människor från olika bakgrunder och åldrar skrev på 
våra listor. Och många skrev på just för att de såg, hos oss, att 

vi tror på det vi gör. 

Vi är med i Amnesty International för att vi tror på något större 

än oss själva. Vi tror på att vi tillsammans, kan påverka, kan 

motverka orättvisor som ständigt sker. Oavsett om man agerar 

på aktioner och aktivitetsdagar t illsammans med andra eldsjä

lar, eller om man signerar petitioner på Internet, så känner vi 

alla att vi måste göra något. Vi kan inte sitta stilla och se grova 

orättvisor ske utan något tänds inom oss. Känslan av att vi 

måste göra något! 

Men det är inte känslan som är det viktiga, utan det är när den 

känslan blir t ill handling. När vi tar ett aktM val att gå på våra 

gruppmöten, skriva brev t ill fångar i Uzbekistan, åka långa vä
gar för att en dag kampanja, åka från hela landet t ill Stockholm 

tillsammans med andra likasinnade för att gå på en kampa

njutbildning om tortyr. När vi tar aktiva val och agerar mot det vi 
känner är fel, eller för det vi tycker är rätt. 

Detta är något som lägger grunden för 

organisationer som Amnesty. Något som 
vi inte hade klarat oss utan . 

Det är engagemang ... 
Och jag ser det hos er alla! 

KARIN DA ROSA 
KAMPANJ OCH AKTIVISM 
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HÖSTENS MÖTEN OCH TRÄFFAR 
Il 

DAGS ATT AN MALA SIG TILL AKTIVISTSEMINARIET 

För oss är Aktivistseminariet årets Amnestyhöjdpunkt då 

engagerade akt ivister träffas, utbyter erfarenheter och får 

massa ny energi genom inspirerande och intressanta 
föreläsningar och workshops. 

Fokus ligger som föregående år på våra prioriterade 

kampanjer, vilka förutom Skriv för frihet är Stoppa tortyr och 
Min kropp mina rättigheter. 

l år får vi finbesök ända från Mexiko. Claudia Medina, ett av 

fa llen i stoppa tortyrkampanjen, kommer på besök tillsam
mans med en av hennes advokater Luis Tapia. Claudia blev 

gripen och torterad i Mexiko år 2012, och har sedan dess 

arbetat för upprättelse och för att ingen ska utsättas för tortyr 

i Mexiko. 

Utöver detta lovar vi många andra intressanta möten och till

fä llen att utvecklas som aktivist. Se utförligare schema i nästa 

nummer av Insats. 

ANMÄLAN 
Tid och plats: Seminariet äger rum på Ersta konferens 

i centrala Stockholm 3-4 oktober med start lördagen 

kl 10.30 (nybörjarintroduktion kl 9.30) och avslut på 

söndagen kl 15.30. 

Boende: För er som är på resande fot ordnas boende 

på Seandie Sjöfartshotell vid Slussen (i flerbäddsrum 

tillsammans med andra deltagare) och som vanligt kan 

du söka resebidrag i samband med anmälan (tänk på 

att vara ute i god tid). 

Kostnad och anmälan: Att delta kostar 300 kronor och 

det går bra att använda gruppens pengar för att betala 

denna avgift. Anmälan hittar du på aktivism.amnesty. 
selaktivistseminariet Här ser du även alla uppdate

ringar i programmet. 

Missa inte att sista anmälningsdag t ill seminariet är 

den 20 september. Antal platser är begränsade, först 

till kvarn gäller! 

SPANSKTALANDE AKTIVISTER SÖKES! 
Eftersom Claudia och hennes advokat Luis inte pratar eng
elska så söker vi efter 1-3 spansktalande aktivister, som vill 

fungera som stöd och ledsagare för dem under deras besök 

i Sverige (2-3 oktober). Ta chansen att få träffa en människo

rättsförsvarare och delta på intressanta möten och 

föreläsningar! Självklart står vi för deltagaravgiften till aktivist

seminariet för dig som ställer upp som ledsagare. Intresserad? 

Mej la till karin.broberg@amnesty.se snarast! 

MARIANNE GYLLENPISTOL 
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORONARE SKÅNEIBlEKJNGE 

040- 96 66 30 

MARIANNE.GYlliNPISTOL@AMNESTY.SE 

KARIN BROBERG 
AKTIVISTSAMORDNARE 

08 - 7290221 

KARIN.BROBERG@AMNESTY.SE 
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KOM PÅ MÖTET FÖR DISTRIKTSAKTIVA! 
Är du aktiv på distriktsnivå inom Amnesty? Eller är du 
intresserad av att bli det? Missa inte att anmäla dig till 
mötet för distriktsaktiva den 3-4 oktober! 

Samma helg som akt ivistseminariet pågår en helt annan, men 

inte mindre viktig, träff för våra aktivister: mötet för aktiva på 

distriktsnivå, även kallat DA-mötet! För alla som är distrikts

ombud, sitter i distriktens styrelser eller valberedningar, eller 

på annat sätt är aktiva på distriktsnivå så är DA-mötet ett 

ovärderligt tillfälle att få kunskap och verktyg, utbyta erfaren

heter och inspireras kring arbetet på distriktsnivå. 

Årets möte kommer att ske på Ersta konferens i centrala 

Stockholm mellan lördag och söndag den 3-4 oktober. På 

mötet kommer mycket tid ägnas åt att d iskutera rekrytering 

av akt ivister ti ll d istrikt och grupper, det kommer finnas tid 

för erfarenhetsutbyte mellan distrikten, och vi bjuder in en 

gästtalare för att inspirera oss i arbetet. Dessutom sam

manfaller DA-mötet som tid igare år med verksamhetsmötet, 

där deltagarna får en chans att diskutera svenska Amnestys 

långsiktiga riktning tillsammans med representanter från 

sektionsstyrelsen. Så se till att ert distrikt är väl representerat 

på mötet! 

UNG l AMNESTY 

Mötet är kostnadsfritt. Mat, resa och boende (vid behov) 

ingår. 

Läs mer om mötet och anmäl dig på aktivistportalen: 

aktivism.amnesty.se/ga-pa-moten-utbildningar/mote
distriktsaktiva/ 

KARIN BROBERG 
AKnVISTSAMORDNARE l 08 - 792 02 21 l KARIN.BROBERG@AMNESTY.SE 

Il Il 

- HOSTENS NATIONELLA UNGDOMSTRAFF 
Snart är hösten här och med den terminens nationella ung

domsträff 6-8 november. Träffen är för er som är unga och 

aktiva inom Amnesty. Träffarna är ett perfekt tillfälle att träffa 

andra aktivister i Amnesty och att lära er mer om mänskliga 

rättigheter och de akt uella kampanjerna som är på gång. 

Antalet platser är begränsade så anmäl er redan nu (max 

två personer från en grupp). Tänk på att ni inte är anmälda 

förens ni har fått ett bekräftelsemejl. Träffen arrangeras av 

ungdomsrådet tillsammans med personal från sekretariatet. 

Plats för träffen är ännu inte bestämt. 

Anmälan görs på aktivsm.amnesty.se/ gå på möten och 
utbildningar/ungdomsträffar 

För frågor kontakta: 
Emma Brassner Skawonius 
Nationell ungdomssamordnare 

emma.brossner-skawonius@amnesty.se 

070 - 812 95 36 

PATRIK PERSSON 
UNGDOMSRÅDET 

PUTT3@GMAIL.COM 
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ANORDNA REKRYTERINGSMOTE PA ER ORT! 
När vi har fått en chans att ladda batterierna under sommaren 

så är det nu dags att blicka mot höstens äventyr! l juninumret 

av Insats skrev vi om rekryteringsmötena som i år äger rum i 

och omkring vecka 39. Genom att arrangera ett rekryterings

möte ger ni nya och intresserade möjligheten att få veta mer 

om Ämnestys verksamhet, och hur de kan bli aktiva på just er 

ort. Nya medlemmar är viktiga för att grupper ska leva vidare, 
men även för att få ny inspiration i arbetet. Kanske hiTtar ni en 

ny medlem som är en fena på att skriva insändare, eller som 

har massor av bra kampanj ideer? 

PROGRAM FÖR MÖTET 
Ni ansvarar själva för att utforma ett intressant program för ert 

möte. Att bjuda in ett "dragplåster" som håller ett kort föredrag 

är en god ide, men tänk på att huvuddelen av mötet 

bör handla om Amnestys verksamhet och möj ligheten att 

engagera sig lokalt. lill er hjälp har vi tagit fram en presentation 

(inklusive ett enklare manus) om Ämnestys arbete som lämpar 

sig speciellt bra för rekryteringsmöten . 

INFORMATION OCH MOBILISERING 
Information om alla rekryteringsmöten läggs upp på sektionens 
hemsida i mitten av september och kommer ligga kvar under 

hela rekryteringsperioden. Vi bistår er även i marknadsföring av 

era möten genom e-postutskick till Amnestymedlemmar på just 

er ort. Ni kommer få affischer och flyers för att kunna sprida 

ordet om ert möte på stan, och vi vill också uppmana er att 
använda kanaler som Facebook, Twitter, e-post och liknande 

för att informera alla ni känner om ert möte! 

ANMÄLAN 
Grupper och distrikt som vill arrangera ett rekryteringsmöte be

höver anmäla sig senast den 3 september. Tillsammans i grup

pen kommer ni överens om dag, tid och plats för ert möte och 

anmäler det till oss. Tänk på att ju t idigare ni kan bestämma tid 

och plats, desto mer t id har ni på er för marknadsföring! Anmäl 

ert deltagande genom att mejla till mig, så återkommer jag med 
mer information och beställningsformulär för affischer, flygblad 

och annat material ni kommer att behöva. 

Har ni frågor om rekryteringsmöten? Hör gärna av er! 

KARIN BROBERG 
AKTIVISTSAMORONARE l 08- 792 02 21/ KARIN.BROBERG@AMNESTY.SE 

... OCH SEDAN KANSKE EN "A SOM l AMNESTY"? 
Har ni många nya medlemmar i gruppen? Eller behöver ni en 

uppfräschning om vad Amnesty står och jobbar för? Ansök då 

om att hålla kursen A som i Amnesty på er ort! 

Kursen är sex timmar lång och ger er en grundläggande 

utbildning om mänskliga rättigheter och om Amnestys vision 

och åtaganden. Duktiga kursledare varvar föreläsningar, 
övningar och diskussioner. Kursen är ett ypperligt ti llfälle att 

möta likasinnade och d iskutera hur vi kan förändra världen 

ti llsammans! 

Kostnaden för kursledaren och materialet står sekretariatet 

för, och gruppen ansvarar för att ordna lokal och fika (måste 

ni hyra lokal så kan ni ansöka om bidrag för en del av lokal

hyran) och för att sprida ordet om kursen til l medlemmar och 

aktivister på er ort. För att kursen ska bli av krävs minst lO 
deltagare. Är ni osäkra på om ni kommer upp i antalet? Prova 

att gå samman med med en grupp på grannorten och ordna 
kursen tillsammans! 

Vi ll ni arrangera A som i Amnesty på er ort? Hör i så fall av er 

t ill mig, så återkommer jag med mer information! 

KARIN BROBERG 
AKTIVISTSAMORONARE 

08-729 02 21 

KARIN.BROBERG@AMNESTY.SE 
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GRUPPINTERVJU 256 

GRUPP 256 GRUPPsEKRETERARE LENA WAHLBERG TIPSAR: 

Hur startar ni upp amnestyarbetet efter sommaren? 
Vi bestämmer redan i juni vårt första möte ti ll hösten. På 

höstens första möte så tar vi en runda om vad alla vill ta upp, 

precis som vi gör på varje möte. Vi planerar hösten, som vilka 
kampanjer vi ska vara med på och sådana saker som vem 

som beställer material. Vi ses en gång i månaden på 

söndagar och på höstens första möte bestämmer vi hos vem 
vi ska ha mötena under hela hösten. 

Vi försöker alltid att vara tydliga och ha rutiner och att struk

turera vårt arbete. Vi skriver alltid protokoll så att de som inte 

var med på mötet ändå kan få informationen. Vi har också 

rutiner efter juluppehållet, då är det årsmöte och styrelsemöte 
så då har vi en halvtimme extra och så har vi knytis. 

Ni har ju funnits i 35 år, vad gör att ni har funnits så länge? 
Svår fråga, men vi är mer än en amnestygrupp, vi är ju vän

ner också. När jag flyttade hit ti ll Ljungskils från Gotland så 

blev gruppen en viktig social del. Människor har kommit och 

gått, ibland är vi fler och ibland färre men samma människor 

kommer tillbaka. 

När jag började i gruppen så hade vi starka ledare och många 

som var tysta men jag skulle säga att idag har vi utvecklat 
rutiner för ett öppet klimat, att alla har möjlighet att komma till 

tals genom att vi t ill exempel går laget runt och alla får säga 

om man vill ta upp något på mötet. 

Vi jobbar mycket långsiktigt: med vårt fångfall från Syrien 

och med kampanjen stoppa tortyr. Vi läser också böcker och 
ibland ser vi på film som berör vad vi arbetar med. 

Jag skulle säga att det som gjort att vi har blivit så långvariga 
är den sociala gemenskapen och en tydlighet i vårt arbete ge

nom rutiner och struktur. Något som jag också tror bidrar är 
att vi är välkända i Ljungskils och alltid bl ir så trevligt bemötta. 

EMMA BROSSNER-SKAWONIUS 
AKTlVI SM 

08 -729 02 43 

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE 

o o 

MALNINGAR AV BARN FRAN KRIGETS SYRlEN 
l marsnumret av Insats skrev vi om en utställning som grupp 

33 i Halmstad tagit fram tillsammans med en lokal frivilligor

ganisation i Syrien, och som de erbjöd andra grupper att låna. 

Utställningen består av bilder skapade av barn som befinner 

sig i krigets centrum. Grupp 256 nappade och visade utställ

ningen under sex dagar på Kulturens hus i Ljungskile. 

Utställningen i Ljungskils fick mycket lokal medial upp

märksamhet och många besökare. Gruppen hade planerat 

gruppvisningar för barn- och skolgrupper under två förmidda
gar men fick utöka till fyra eftersom intresset var så stort. Alla 

barn fick dessutom rita egna bilder som sedan ska skickas till 

barnen i Syrien. 

Totalt såldes 43 teckningar och hela 14000 kronor samlades 

in till organisationen! 

Kvarvarande teckningar visas och säljs av Amnesty i Göteborg 

den 31 augusti och i Lerum den 20 september. 

SUSANNA WARHAMMAR 
KAMPANJARE l 08 - 792 02 69 l SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE 
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INTRESSERAD AV INTERNATIONELLA FRÅGOR? 
Det är hög tid för att ti llsätta årets Amnestys Internationella 
Kommitte (Al K) som vid behov stöttar sektionsstyrelsen och 
sekretariatet med sin analytiska och internationella kompetens. 

Nu senast har Al K t.ex. analyserat och skrivit kommentarer 
och rekommendationer om resolutionerna som kommit in i 
samband med 2015 års internationella rådsmöte (l CM) som 
äger rum i Dublin. 

KRITERIER: 
• erfarenhet och kunskap om mänskliga rättigheter, med 

fördel i en internationell kontext 
• erfarenhet och kunskap om Amnesty, med fördel även den 

internationella delen av rörelsen 

• förmåga att analysera komplexa frågor 

Undrar du vad det bestämdes om på årsmötet i Umeå 
i maj? Du hittar alla besluten i årsmötesprotokollet här: 
http://medlem.amnesty.se/arsmotetlarsmoteshandlingar 

o 

• förmåga att läsa och kritiskt granska omfattande material 
på engelska 

• flytande i engelska och god svenska 

Är detta något för dig? Skriv ett mail till 
styrelsesekreteraren@amnesty.se med dina kontaktuppgifter 
senast l september. Berätta kort om vad du har för bakgrund 
och erfarenheter och motivera även varför du är intresserad av 
att sitta i Al K. Antalet platser är begränsat och ett urval bland 
intresseanmälningarna kommer att göras. 

NATASJA PERSSON 
STYRELSESEKRETERARE 

070- 744 02 29 

NATASJA.PERSSON@AMNESTY.SE 

Läs om vad styrelsen diskuterade på junimötet i senaste 
Styrelsen informerar. http://medlem.amnesty.se/dokument/ 
page/76/SI_juni_lS.pdf 

PRENUMERERA PA ENYTT! 
Varje månad går nyhetsbrevet Enytt ut till3 400 
prenumeranter. Här får du en sammanställning av den 
senaste månadens Amnestynyheter direkt i din in box. 

Enytt ger dig en bra bild av bredden i Amnestys arbete till för
svar av mänskliga rättigheter över hela världen - från frigivna 
samvetsfångar i Azerbajdzjan ti ll gravida skolflickor i 

EXTRAINSATS 

Sierra Leone som förvägras rätten att göra examensprov. 

Vill du också ha Enytt? Skicka ett mejl til l ap@amnesty.se och 
skriv Enytt i ämnesraden/subject. 

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

Här kommer ni i varje nummer få tips om små konkreta extrasaker som ni kan göra i mån av tid och energi. 

Kolla i lokaltidningen eller på nätet efter 

lokala loppmarknader, bakluckeloppisar, 
kvartersdagar eller andra tillfällen där ni 
kan hyra ett bord för några 

AMNESTY INTERNATIONAL 
ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11) 
TELEFON: 077 1-AMNESTY, FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se 
WEBB: www.amnesty.se 
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se 
Användarnamn: amnesty20 15, Lösenord: rättigheter 
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720 

hundralappar. Baka sedan några laddningar med kanelbullar 
att sälja, och ta tillfället i akt att både samla in underskrifter och 
få ett litet tillskott i gruppens kassa. 

STÖO FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR 
INSATS: Månatl igt kampanj- och informationsutskick 
medlem.amnesty.se/insats (kräver inloggning) 

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


