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Pridefestival i Jönköping den 17 maj. Foto: Lena Clarin

3 Aktivistportal

4-5 Min kropp mina rättigheter

Nu finns en ny sida för alla aktiva inom Amnesty där ni hittar allt ni kan behöva för er verksamhet, som kampanjinformation, material, instruktioner, tips, riktlinjer, formulär, information
om utbildningar och möten och mycket annat.
Välkomna till aktivistportalen!

2 Årsmötet i Malmö

För er som tycker att sommaren är ett utmärkt
tillfälle att agera och/eller brinner för sexuella och
reproduktiva rättigheter - gör något inom ramen
för Min kropp mina rättigheter! Det finns lättanvänt material och angelägna aktioner att agera
på.

6 Aktivistseminariet

6 Rekryteringsmöten
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god stämning under Årsmötet i Malmö
När årsmötesklubban föll på årsmötets sista dag i Malmö var
vi alla trötta och fulla av intryck, men också inspirerade och
fyllda av ny energi och beslutsamhet inför det nya Amnestyåret. Årsmötet präglades av god stämning, blickar både framåt
och bakåt, och en iver att diskutera, debattera och besluta.
Det är svårt att sammanfatta tre så intensiva dagar, men här
kommer några nedslag!
Årets beslut: Så var det då äntligen dags! Efter en stormig vår
fick medlemmarna diskutera och slutligen bestämma sektionens ståndpunkt kring förslaget till sexarbetespolicy. Läs mer
i rutan intill.
Årets siffra: 245 deltagare var på plats på Scandic Triangeln,
en ökning med nästan 100 personer från förra året. Extra kul
att 101 av dessa var på sitt allra första årsmöte!
Årets nykomling: Hon tillträdde redan i februari, men årsmötet var premiärframträdandet för nya generalsekreteraren
Anna Lindenfors, och som inleddes med en spontan utfrågning från en medlem i publiken.
Årets citat: Enligt årsmötestraditionen strulade tekniken och
mikrofonovana deltagare uppmanades att tala högre, varför
det i år blev jämnt lopp mellan “Hörs jag?” och “Håll mikrofonen närmare” som årets mest använda fras.
Årets cliffhanger: Det blev rafflande i frågan om bildandet av
en motionskommitté, vilket skulle kräva en stadgeändring och
således behöva 66 % av rösterna. Vare sig med acklamation
eller handuppräckning gick det att få något resultat, utan först
efter att ordförande brutit för lunch kunde rösträknarna samla
in röstlappar och fälla ett avgörande. Trots 62.4 % för en
kommitté räckte det alltså inte hela vägen.
Årets applåd: Efter ett fängslande anförande om sin tid som
politiskt engagerad i Burma fick Thet Thet Aung stående
ovationer och årsmötets varmaste applåder.

De viktigaste besluten, i korthet
• Nästa år ska förtroendevalen ske online.
• Svenska Amnesty ska ge arbetet med Nordkorea högre
prioritet.
• Sektionens stadgar fick sig en välbehövlig uppdatering.
• Vad gäller förslaget till sexarbetespolicy ska svenska
Amnesty verka för att den slutgiltiga policyn blir sådan att
Amnestys arbete inom området ska fokusera på allvarliga
människorättskränkningar som människor i prostitution utsätts för och att ingen ska tvingas att sälja sexuella tjänster
genom diskriminering, tvång eller våld, ej heller på grund
av ekonomisk eller social nöd.
• Styrelsen ska se över hur kostnadsersättning för förtroendevalda kan bli mer användbar.
• Styrelsen ska verka för att det internationella sekretariatet
inte drabbas av kompetensförluster i och med utlokaliseringen av IS.
Årets snackis: Det snackades både på Påverkanstorget och
om Påverkanstorget. Alla fick möjlighet att diskutera alla frågor,
även om ljudvolymen och platsbristen var en utmaning. Torget
har fortfarande barnsjukdomar, men vi lär oss för varje år!
Årets födelsedagsbarn: Vår egen
sektion passade på att fira sin
50-årsdag, om än något i förväg.
Det blev sång, tårta och givetvis
en trollkarl (en självklarhet på
varje födelsedagskalas). Dessutom
blickades det framåt mot vår 100-årsdag genom en tidskapsel
som under årsmötet fylldes av deltagarnas framtidshälsningar,
att öppnas på årsmötet 2064.
Årets polisingripande: På lördagseftermiddagen var det dags
för manifestation med tema SOS Europa. Glada i hågen och
halvvägs framme vid manifestationens slutmål knackade
polisen vänligt på vår axel och bad om ett polistillstånd som vid
närmare anblick visade sig gälla fel datum. Som tur var fick den
ordningssamma manifestationen fortsätta som planerat ändå.
Årets ledmotiv: Den uppskattade Amnestykören både inledde och avslutade årsmötet med Amnestyklassikern Tusen
röster. Kören gjorde även fler inspel under helgen, bland annat vid manifestationen och vid firandet av vår egen 50-åring.
Som ni förstår var det ett händelserikt och välbesökt årsmöte.
Jag hoppas att ni som var på plats fick blodad tand för att åka
nästa år också, och att ni bjuder med er alla Amnestyvänner!
PS: Vill du se hur det faktiskt såg ut på plats i Malmö? Kolla in
årsmötesfilmen som finns på medlemssidorna!

Sofia Bergström
Årsmötessamordnare / 08-729 02 06 / sofia.bergstrom@amnesty.se
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Aktivistportalen
Nu finns det en ny plats på webben där du som Amnestyaktivist kan hitta information, instruktioner, tips, råd och stöd för
ditt engagemang inom Amnesty.
Tidigare har du kunnat hitta viktig information på kampanj.
amnesty.se, de gamla medlemssidorna och på Aktivisthjälpen
under amnesty.se. Nu finns allt på samma ställe.
På sidan hittar du blanketter och formulär, olika riktlinjer
för Amnestys arbete, tips på aktiviteter, aktuella aktionsfall,
information om kampanjer, material för informationsbesök på
skolor och mycket mer.
Varmt välkommen till Aktivistportalen: aktivism.amnesty.se

Caroline Selander
Digital aktivism / Rekryteringsprojektet
08-729 02 32
caroline.selander@amnesty.se

Som jag ser det...
- Vet du vem som var på jobbet idag...? Thuram!
Min föga fotbollsintresserade hustru berättar upprymd att
fotbollsstjärnan Lilian Thuram varit i ljudstudion på Stockholms
Universitet för att läsa in texter om sin stiftelse mot rasism.
Thuram blev världsmästare med Frankrike 1998, och blev nästan lika omtalad för sin sångröst som för sitt spel. Den franske
högerpopulisten Le Pen hade förutspått fiasko för värdnationen,
eftersom laget mest bestod av ”utlänningar som inte ens kan
nationalsången”. Den smått tondöve Thuram, med påbrå från
Västindien, ansåg liksom lagets övriga spelare att de visst var
fransmän och skrålade inför varje match Marseljäsen som om
det inte fanns någon morgondag. Varken Le Pen eller någon annan skulle komma och säga att han inte kunde nationalsången!
Fotboll är världens ojämförligt största sport. Den påverkas av
politik, och den har politisk betydelse, i varje hörn av världen.
• 1969 utbröt fullskaligt krig i fyra dagar mellan Honduras och
El Salvador som en följd av oroligheterna i samband med de
avgörande VM-kvalmatcherna mellan lagen.

LJUS

VM-SLUTSPEL I FOTBOLL
Världens största, vackraste och mest passionerade och
dramatiska evenemang är tillbaka! Som jag har längtat!

TAGGTRÅD

14 juli
Dagen efter VM-finalen, när livet bara känns tomt och
meningslöst. Oroar mig redan.

• 1973 vägrade Sovjets lag spela den avgörande VM-kvalmatchen mot Chile i Santiago, på en arena som användes
som koncentrationsläger för politiska fångar. Elva chilenare
klev ensamma ut på planen, passade sig över motståndarnas
tomma planhalva och gjorde 1-0. Domaren blåste av matchen
och Chile hade kvalificerat sig för VM-slutspel.
• Efter våldsamma bråk mellan kroatiska och serbiska supportrar på Maksimirstadion i Zagreb i maj 1990 började Dinamo
Zagrebs huligangrupp Bad Boys Blue köpa in vapen och liera
sig med kroatiska separatister. Händelsen betraktas som en del
i upptrappningen inför kriget i forna Jugoslavien.
• 1997 firade två miljoner människor Irans avancemang till
VM-slutspel på gatorna i Teheran, däribland många kvinnor
som valde att kasta sina slöjor. Att firandet hade politiska
dimensioner var tydligt - inte minst för den styrande regimen.
När missnöjda iranier fyra år senare drog ut på gatorna efter
en VM-kvalförlust var militärpolisen förberedd och mer än
tusen personer greps och misshandlades.
Fotboll kommer alltid - på gott och ont - att vara en arena för
politisk kamp. Bli inte förvånade om rapporterna från VM kommer inkludera protester mot korruption och polisbrutalitet,
krav på utbildningssatsningar eller åtgärder
mot fattigdom. Det finns många skäl att
vända blicken mot Brasilien i sommar!

Mats Engman
Aktivistsamordnare och fotbollsentusiast

AGERA! 				
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Min kropp, mina rättigheter:

Kampanjen som inte tar semester
Aktiviteterna i kampanjen Min kropp mina rättigheter ploppar
upp som små fyrverkerier och många av er som anmält er till
kampanjen verkar inte vara upplagda för semester från människorättsarbetet. Jättekul!
Eftersom det finns två aktuella aktioner (könsdiskriminerande
lagstiftning i Marocko, Tunisien och Algeriet och diskriminering av hbtq-personer i Sydafrika) med tillhörande material att
agera hoppas vi att ni känner er sugna på att agera även under sommaren. Slå upp ett bord på stranden, på stadsfestivalen eller bredvid stans populäraste glasskiosk, tatuera brända
typer på lättklädda platser och sprid kampanjens budskap!
Efter sommaren drar vi igång arbetet med El Salvador.

Marocko, Tunisien och Algeriet:
Skydda brottsoffren - inte våldtäktsmännen!
Som tonåring blev Amina Filali våldtagen och tvingad att gifta sig med
förövaren. 16 år gammal såg hon
ingen annan utväg än att begå självmord genom att äta råttgift. I januari
2014 avskaffade äntligen Marocko
lagen som innebar att våldtäktsmän
kunde undgå straff om de gifte sig
med sitt minderåriga offer. Det inte
bara en seger för landets flickor och
kvinnor utan även en seger för kvinnorättsorganisationerna
och för Amnesty, som länge kämpat för förändring. Om det
gick i Marocko så kan det gå i Algeriet och Tunisen. Där
skyddas våldtäktsmän fortfarande av samma sorts lagparagraf som nu tagits bort i Marocko. Det är bland annat detta vi
fokuserar på i aktionen på dessa länder.
Ni kan enkelt delta i aktionen genom att beställa och ladda
ner material på aktivism.amnesty.se/mkmr. Notera att era
namnunderskrifter måste skickas till oss senast den 31 juli!
En viktig del av aktionen handlar om att visa vårt stöd för dem
som utsatts för sexuellt våld i Marocko, Algeriet och Tunisien.
Vi vill att de ska veta att Amnestyaktivister och andra personer
över hela världen står vid deras sida. Det gör vi genom att
ta foton med en hälsning. Bilderna kommer sammanställas
till affischer/kollage och Amnesty i Tunisien, Marocko och
Algeriet kommer att ge dem till kvinnojourer och center för
våldsutsatta flickor och kvinnor i sina länder. Ni hittar mer
information i aktionscirkuläret på: aktivism.amnesty.se/mkmr

SYDAFRIKA:
Noxolo Nogwaza
Tidigt på påskdagsmorgonen den 24 april 2011 mördades i
Sydafrika en 24 år gammal lesbisk kvinna, Noxolo Nogwaza,

på väg hem från en utekväll med
vänner. Den eller de som angrep
Noxolo våldtog, slog och högg henne
upprepade gånger för att sedan
dumpa kroppen i ett avloppsdike.
Noxolo attackerades på grund av sin
sexuella läggning.
Tre år efter hennes död har fortfarande inga framsteg gjorts
i mordutredningen och den eller de skyldiga är fortfarande
på fri fot. Sydafrika har progressiva lagar och rättsliga skydd
för hbt-personer. Men det finns en alarmerande klyfta mellan
teori och praktik för hbt-personer som utsätts för hatbrott.
För er som vill agera för Noxolo finns det ett material som
består av två affischer, en petition och ett informationsblad att
använda kopplat till detta fall. Anmälan och materialbeställning finns på aktivism.amnesty.se/mkmr.

PRIDE / HBTQ-festivaler
Amnesty och kampanjen kommer att vara representerade på
minst sju olika Pride-evenemang i Sverige. Några har redan
genomfört sina evenemang, andra laddar för fullt. Dessutom
kommer också flertalet ungdomsgrupper arrangera namninsamlingar för hbt-rättigheter på sina skolor.
Vill du delta i ett Pride-event så kan vi förmedla kontakt med
andra aktivister i Falkenberg, Karlstad, Stockholm, Malmö där
det just nu planeras för olika typer av aktiviteter.

Nordiskt Forum
Den 12-15 juni samlas tusentals aktivister, forskare och politiker i Malmö då Nordiskt forum - New Action on Women’s
Rights arrangeras. Amnesty kommer att vara på plats med
aktivister, monter och seminarier. Är du på plats så besök
oss där! Vår monter finns i utställarhallen på Malmö Mäs�san (monternummer C9). Vårt seminarium om aborträtten i
Europa går av stapeln söndagen den 15 juni kl 9-11. Medverkar gör en kvinnorättsaktivist från Spanien, en kollega från
Amnesty på Irland samt EXPO.

Siesta-festivalen
I juli deltar vi på Siesta-festivalen utanför Hässleholm där vi
agerar på Mahgreb. Om du är i Skåne och vill kampanja i
Amnestys tält under festivalen kontakta sara.elz@amnesty.se

Material
Vi har under denna kampanj, som kommer att ha flera toppar
och uppmuntra till kontinuerligt kampanjande, valt att ta fram
ett basmaterial som räcker för hela kampanjen och som kan
kompletteras med specifika enheter under resans gång.
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Basmaterialet består av en affischutställning, gatupratarklisterlappar med texten “Alla har rätt att bestämma över
sin kropp” och “Min kropp, mina rättigheter”, ett infoblad
om kampanjen och en tatuering (se separat text). Det finns
också både vepor och roll-ups för utlåning i Malmö, Göteborg
och Stockholm. I dagsläget består affischutställningen av
fem affischer; en kampanjaffisch med texten “Alla har rätt
att bestämma över sin kropp” och fyra temaaffischer: hbtq,
tvångsäktenskap, sexuellt våld och könsdiskriminerande lagstiftning. Till varje fokusområde tar vi fram en specifik affisch,
ett vädjande och samlad information. Ni behöver inte använda
alla affischer samtidigt, det går bra att använda bara kampanjaffischen och den som är aktuell för ert kampanjande.

Beställ material!
Tanken är att ni som engagerar er i kampanjen beställer
basmaterialet vid ett tillfälle och återanvänder det. När det är
dags för nya aktioner så kompletterar ni med det som är nytt.

AGERA!

även att försöka möjliggöra utskick under sommaren men då
finns det risk för att det kan dröja lite. Material beställer ni på
aktivism.amnesty.se/mkmr under respektive fokusområde.

El Salvador
I slutet av sommaren, med kampanjtopp den 27-28 september,
riktar vi uppmärksamheten mot El Salvador och det könsbaserade våldet mot flickor och kvinnor. Våldtäkt och sexuellt våld
är mycket utbrett och den restriktiva abortlagstiftningen som
skickar unga kvinnor i fängelse för att ha utfört abort försvårar
kvinnors situation ytterligare. Amnesty publicerar en rapport om
situationen för kvinnor och flickor i El Salvador i samband med
aktionsdagen. Mer om detta arbete kommer i Insats augusti
och september, men boka in datumet för aktiviteter redan nu!

Malin Österberg
031-711 21 03 / malin.osterberg@amnesty.se

Karolina Pontén

031-41 94 13 / karolina.ponten@amnesty.se

Ni som planerar att agera på Marocko, Algeriet och Tunisien
under sommaren behöver beställa material senast den 17
juni. Hbtq-materialet går att beställa under hela sommaren.
Nästa tillfälle att beställa kampanjmaterial blir i slutet av
augusti inför septemberaktiviteterna. Vi kommer naturligtvis

Katarina Bergehed

031-701 81 81 / katarina.bergehed@amnesty.se

Sara Elz

0707-44 02 29 / sara.elz@amnesty.se
Gemensam e-postadress för kampanjen: mkmr@amnesty.se

RÄTTIGHETER IN PÅ BARA KROPPEN:

TATUERINGSTÄVLINGEN AVGJORD
I samband med att materialet till kampanjen Min kropp, mina
rättigheter togs fram lyftes idén att ha en tatuering som kan
användas vid utåtriktade kampanjaktiviteter för att skapa
uppmärksamhet och samtal kring kampanjens frågor. Det är
få tillfällen då ett budskap på kroppen är lika relevant som
i en kampanj med budskapet att alla har rätt att bestämma
över sin egen kropp, tänkte vi.

Tatueringen ingår i basmaterialet för kampanjen “Min kropp
mina rättigheter” och beställs på aktivism.amnesty.se/mkmr

Karolina Pontén
Projektsamordnare / 031-41 94 13 / karolina.ponten@amnesty.se

Christoffer Randeblad
Tatueringslärling, Åkersberga

För att få fram en tatuering utlystes en tatueringstävling
och en jury utsåg det vinnande bidraget. I sin bedömning
utgick juryn ifrån hur väl tatueringen återger och inspireras
av kampanjens budskap men även
kreativitet, utformning och tekniska
förutsättningar. Vi fick in flera fina
bidrag och juryn utsåg Christoffer
Randeblads tatuering till vinnare av
tävlingen.

Tatueringsvinnare!

Juryns motivering:
En enig jury har funnit att Christoffer Randeblads bidrag i tävlingen är
det som tilltalar mest som tatuering.
Motivet är en kraftfull, stark symbol
som tydligt bär fram kampanjens
budskap. Bidraget är dessutom ett
handgjort, fint utformat hantverk.
Kort sagt en tidsenlig tatuering som
många kommer att vilja bära!

Vem är du och varför valde du att bidra
med en tatuering till Amnestys tävling?
Jag är tatueringslärling på Heavenly Ink
i Åkersberga sedan drygt ett år tillbaka.
Jag skickade in ett bidrag till tävlingen för att jag såg en
chans att hjälpa till med något som ligger mig varmt om
hjärtat.
Hur tänkte du när du utformade tatueringen?
Jag använde mig av den höjda näven och en bruten handboja för att de båda är starka symboler för frihet.
Hur känns det att ha vunnit?
Det känns jätteroligt! Jag känner mig oerhört hedrad!
Hur gör du om du ser någon med din tatuering på armen
i sommar?
Jag skulle bli väldigt glad.
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Aktivistseminariet 2014:

TORTYR, SKRIV FÖR FRIHET OCH AKTIVITET
Välkomna till Amnestys nionde aktivistseminarium! Vi gör
plats för 100 engagerade aktivister på Ersta konferens i
centrala Stockholm den 11-12 oktober. Som vanligt bjuder vi
på ett smörgåsbord av kampanjidéer, internationella gäster,
aktiviteter och möten. Genom att välja seminarier, prata med
engagerade personer och bidra med era egna tankar och
erfarenheter sätter ni ihop er egen upplevelse.

SKRIV FÖR FRIHET
Seminariet förbereder inför årets Skriv för frihet som vi hoppas kommer att locka minst lika många grupper och aktivister
som tidigare år. Som deltagare får du presentationer av de
aktioner i kampanjen och byta idéer kring aktiviteter.

TORTYRKAMPANJEN
För er som redan har anmält er till tortyrkampanjen, eller planerar att göra det - aktivistseminariet är tillfället att utbilda sig kring
frågan och kampanjen. Kampanjen har redan tagit fart men
växlar upp i samband med Skriv för frihet och under 2015.

nya i Amnesty kan delta i ett nybörjarpass innan seminariet
börjar kl 10:00 på lördagen.

SAMKVÄM
Vi upprepar förra årets uppskattade middag på sekretariatet
på lördagens kväll.

ANMÄL er innan platserna tar slut!
Tid: Lördag den 11 oktober kl 11:00 (för dig som deltar på
nybörjarpasset 10:00) till söndag den 12 oktober kl 15.30.
Plats: Ersta konferens i centrala Stockholm.
Kostnad: 300 kronor, inkluderar mat och boende (vid behov).
Som vanligt kan ni ansöka om resebidrag (senast den 21
september!), se information i anmälningsinformationen på
hemsidan.
Anmälan: Ni anmäler er senast den 30 september via formuläret på aktivism.amnesty.se/aktivistseminariet. Där hittar
ni också mer detaljer och uppdateringar av programmet.

ALLT I ETT

Karolina Pontén

Under seminariet har ni chansen att uppdatera er kring vad
som händer i de globala kampanjerna, styrelsen bjuder in till
ett seminarium och verktyg för aktivism delas ut. Ni som är

Projektsamordnare
031-41 94 13
karolina.ponten@amnesty.se

Rekryteringsmöten
I höst är det dags igen för rekryteringsmöten. Under veckorna
39-40 vill vi uppmana er att arrangera rekryteringsmöten på
era orter. Att rekrytera nya gruppmedlemmar är alltid viktigt
för att våra grupper långsiktigt ska leva vidare, men i början
av hösten kan det vara bra att göra en extra satsning i form
av ett rekryteringsmöte. Så innan ni tar sommarsemester från
Amnesty, fundera på lämplig tid och plats för ert rekryteringsmöte (det kan hållas på ett kafé, biblioteket, krogen, på en
arbetsplats, universitetet eller annan lämplig plats).

Starta en ny grupp
Kanske har ni tänkt på att det borde finnas en amnestygrupp
i grannorten eller en till grupp i er stad? Då har ni tillfället nu!
Vi hjälper er med tips och marknadsföring.

Anmäl ert deltagande
Senast den 2 september behöver ni anmäla ert deltagande,
då får ni information och tips samt ett beställningsformulär för
marknadsföringsmaterial och det centrala e-post utskick som
vi gör från sekretariatet

A som i Amnesty
Efter ert rekryteringsmöten är det lämpligt att arrangera
kursen A som i Amnesty. Kursen är sex timmar lång och

lämplig för dem som är intresserade av mänskliga rättigheter,
vill veta mer om Amnesty och hur man själv kan delta aktivt i
Amnestys arbete.
Kursinnehåll
• Introduktion till mänskliga rättigheter (FN:s allmänna
förklaring)
• Amnestys arbete i 50 år - hur det började 1961 fram till
idag med 3 miljoner medlemmar
• Hur har arbetet förändrats?
• Vad kan du göra?
I kursen blandas föreläsningar med interaktiva övningar och
diskussion. För frågor om kursens innehåll eller vid intresse
att arrangera en kurs, kontakta Sara Elz, tel 0707-44 02 29,
e-post: sara.elz@amnesty.se

emma brossner skawonius
aktivistsamordnare
08-729 02 43
emma.brossner-skawonius@amnesty.se

				

SIDA 7		

INSATS JUNI 2014

Världsmästare i kamp mot orättvisa!
I februarinumret av Insats kunde vi informera om att Hakamada Iwao, som suttit i dödscell i 46 år i Japan, frigivits efter
att en domstol beviljat honom en ny rättegång. Den 19 maj
höll East Japan Boxing Association en ceremoni för Hakamada, som ju är före detta boxare, där han tilldelades ett världsmästarhedersbälte för sin kamp mot orättvisa. Vid ceremonin
närvarade Hakamada och hans syster Hideko som kämpat i
alla år för sin brors sak. Under ceremonin visade Hideko brev
och kort från Amnestymedlemmar som fanns bland Hakamadas tillhörigheter när han frigavs.

Andrea Bodekull
Kampanjer/aktioner / 08-729 02 26 / andrea.bodekull@amnesty.se

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet (inledningsvis kallat Amnestys Centrala Ungdomsgrupp) har funnits i den svenska sektionen i en eller annan form sedan tidigt 90-tal. Första helgen i april samlades vi
i det nybildade ungdomsrådet i Göteborg för vårt första möte.
Ungdomsrådets funktion inom Amnesty är att utveckla ungdomsarbetet i sektionen och att ge stöd till de ungdomsgrupper som finns idag. Vi vill att Amnesty ska vara en attraktiv organisation för ungdomar och öka antalet grupper och antalet
aktiviteter som ungdomar inom organisationen genomför, där
vill vi fungera som en stöttande funktion för våra medlemmar.

Än så länge består rådet av sex personer, utspridda på olika
platser i landet men i slutet av 2015 hoppas vi bestå av minst
tio personer. Under vår första träff fokuserade vi mycket på
hur vi ska organisera vårt arbete och vad vårt uppdrag ska
vara. Vi arbetade även med frågeställningar som berörde hur
vi kan underlätta för nyblivna medlemmar att få förståelse och
känna sig delaktiga i organisationen, och hur vi bäst erbjuder
stöd till våra grupper. Vi kommer även titta vidare på vilka strategier vi bör ha för att stärka banden mellan yngre och äldre
aktivister, då vi anser att utbyte av erfarenheter sällan slår fel.
Vårt kommande uppdrag är att utforma och genomföra den
nationella ungdomsträffen den 19-21 september. Vi hoppas
på många deltagare, håll utkik efter information i Insats!
För att underlätta kommunikationen både internt och externt
skapade vi en facebook-profil som ni gärna får lägga till,
Ungdomsrådet Amnesty Sverige. Det vi i rådet vill skicka ut till
alla medlemmar är att vi finns här och vill inget annat än att
hjälpa till. Vi är peppade och superglada över att få delta i
detta arbete. Ni kommer få höra mer från oss!

Från vänster: Amy Frame, Stockholm; Johanna
Persson Rehn, Örebro; Cecilia Wewel, Stockholm;
Patrik Persson, Göteborg; Lisa Andersson, Skövde.
Saknas på bilden gör Louise Näfverstam, Norrköping.

Lisa Andersson
Ungdomsrådet

Syria Cup i VÄXJÖ

Människorättskatastrofen i Syrien stod i fokus då Amnestygrupp U28 på Linnéuniversitetet i Växjö för andra året arrangerade en fotbollscup. 14 lag betalade deltagaravgiften på 300
kronor, och sedan spelades det fotboll med liv och lust dagen
lång. Cupen genomfördes i samarbete med Växjö Internationella Studenter och Samvete Utbildningsförening. Röda
Korsets ungdomsförbund medverkade med sitt spel ”På flykt”
och universitetes Studentkår och Nationer bidrog med publik.

Mats Engman
Aktivistsamordnare

Joel Martinsson från Amnestygrupp U28
sprider skräck i motståndarförsvaret.
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Kampanjen S.O.S. Europa AVSLUTAD
I och med EU-valet den 25 maj är kampanjen S.O.S. Europa
nu avslutad. Alla namnunderskrifter har inte kommit in än,
men i nuläget har drygt 13 000 personer skrivit under manifestet - ett mycket bra resultat! Allt detta tack vare aktioner på
stan och bra spridning av kampanjsidan.
Det planerades och genomfördes många aktiviteter under
kampanjperioden, totalt har mer än 20 aktioner ägt rum. Till
exempel hölls en aktion i början av maj i Göteborg där aktivister iscensatte pushbacks och samlade in namnunderskrifter.
Den 4 maj arrangerades ett lopp i Stockholm för att stoppa
pushbacks (se nedan). Amnestygruppen i Rättvik samlade in
namn i samband med sin loppis. Uppsaladistriktet kampanjade på Kulturkarnevalens engagemangstorg. Även i Örebro,
Hörby, Strömsund och flera andra orter har det kampanjats
på gator och torg, arrangerats utställningar på bibliotek och
hållits seminarier och föreläsningar.

Det har verkligen varit roligt att få både vara med på plats och
få rapporter från aktionerna runtom i landet! Det har också
varit otroligt spännande att följa räknaren på kampanjsidan mäktigt att se så många underskrifter och med dem röster för
att migranter och flyktingars rättigheter ska respekteras och
skyddas i Europa. Ett starkt ställningstagande mot pushbacks.
I höst kommer namnunderskrifterna lämnas över till de inröstade EU-parlamentarikerna i samband med lobbymöten, och
vi hoppas att detta leder till att frågan kommer ligga högt på
agendan den kommande mandatperioden. Tack för all energi
och ert deltagande!

Tove Eriksson
Kampanjpraktikant

S.O.S. Europa-loppet
Den 4 maj arrangerade Förvars- och migrationssamordnarna
och kampanjgruppen i Stockholm ett lopp för att lyfta S.O.S.
Europa-kampanjen. Loppet ägde rum på Hellasgården i
Stockholm.

peppig musik i start- och målområdet, som hjälpte till att dra
igång stämningen och glömma bort det kalla vädret. Tillsammans samlade vi ihop mer än 100 namnunderskrifter för att
stoppa pushbacks!

Löparna hade två distanser att välja mellan,
5 och 10 km, och banan kantades av skyltar
med budskap om pushbacks Trots lite utmanande väder (snö och hagel!) så blev det en
otroligt lyckad dag! 97 glada och tappra löpare
sprang eller gick rundan. Tack vare DJ Reina hade vi också

Tack till alla som ställde upp i loppet eller stöttade vid mållinjen! Det var en riktigt fin dag och vi hoppas verkligen kunna
göra om det igen nästa år!

Tove Eriksson
Kampanjpraktikant

Förväntansfulla löpare förbereder sig vid startområdet
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