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EN MÅNAD MOT TORTYR
Den 15 april släppte Amnesty rapporten Secrets and lies om
den systematiska och mycket brutala tortyr som äger rum i
Uzbekistan. Det är ingen munter läsning direkt. Här finns
vittnesmål om hur fångar kedjas fast i element och får sina
ben sönderslagna med basebollträn. Kvinnor kläs av nakna,
utsätts för sexuella övergrepp och misshandlas med sparkar
och batonger. Ett vittne berättar om hur fångar blir slagna
under fotsulorna så att “deras hälar vittrade bort”.
Vissa torteras för att de påstås tillhöra olagliga organisationer
eller religiösa grupper. Vissa torteras för att de ska erkänna
anklagelser om olika typer av brott. Vissa torteras för att
deras familjer ska tvingas betala för deras frigivning. De “bevis” som tvingas fram vid förhör används sedan som bevis i
domstolar, där människor kan dömas till långa fängelsestraff,
helt baserade på “bekännelser” de avgivit under tortyr.
I samband med publiceringen av rapporten riktade Amnesty
skarp kritik mot USA och Tyskland, som valt att prioritera
sina militära samarbeten med Uzbekistan framför att ta
ställning mot landets människorättskränkningar. EU införde
sanktioner mot Uzbekistan efter massakern i Andizjan 2005,
men dessa hävdes under 2008 och 2009, och EU:s utrikesministrar har inte haft Uzbekistan på sin dagordning på
något möte sedan oktober 2010.

VAD NI KAN GÖRA
Från centralt håll kommer vi uppmärksamma kampanjen
Stoppa tortyr i en mängd olika kanaler (annonser i Svenska
Dagbladet, Filter och Nya rum, bilagor i Filter, Offside och
Hunger, digitala annonser, information via egna kanaler som
Amnesty.se, e-post, Facebook och Twitter, vårt givarbrev för
maj månad, samt en del utomhusreklam i främst Stockholm
och Malmö).

Jag hoppas att ni alla har möjlighet att göra en liten vårspurt
under maj och bidra till att uppmärksamma övergreppen i
Uzbekistan. Det här kan ni göra:
1. Först och främst ska ni naturligtvis anmäla er till kampanjen mot tortyr. Då får ni kontinuerligt uppdateringar och
information om nytt material och nya aktioner. Anmälningsinformation hittar ni på aktivistportalen:
aktivism.amnesty.se/stoppatortyr
2. Uppmana era vänner och bekanta att agera via den nya
kampanjsidan www.amnesty.se/tortyr. Där kan de också ta
del av vårt “test” och se vår nya film om tortyr.
3. Affischera! Våra nya affischer (A2) är utformade så att ni
själva gör “sår” i dem (följ bara de enkla bifogade instruktionerna). Vi har också utformat enkla SAKNAS-affischer
(A4) som ni antingen kan beställa eller skriva ut själva från
aktivistportalen.
4. Samla in vädjanden för Erkin Musajev via sms. Vi har
tagit fram särskilda flygblad (A6) för detta - även dem kan ni
beställa/skriva ut från aktivistportalen. Sms-petitionen pågår
till den 31 juli, därefter kommer vi arbeta med ett nytt fall.
5. Skriv insändare, informera i skolor, gör utåtriktade aktiviteter… Allt vi gör för att synliggöra övergreppen i Uzbekistan
är små små steg på väg mot en förändring.
På aktivism.amnesty.se/stoppatortyr hittar ni mer information, material (bland annat petitioner till alla kampanjfall)
och fler möjligheter att delta aktivt i kampanjen Stoppa
tortyr. Ni får också gärna kontakta mig eller Marianne Gyllenpistol (040-96 66 30, marianne.gyllenpistol@amnesty.se)
om ni har frågor.

MATS ENGMAN
KAMPANJSAMORDNARE / 08-729 02 66 / MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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LEDARSKAPSPROGRAMMET
Amnestys ledarskapsprogram har kallats organisationens
“lunga” - en funktion som förser organisationen och dess
vitala delar med syre. Efter ett års uppehåll drar vi igång
programmet igen till hösten.
Programmet tar avstamp i teorier om ledarskap, i dig som
ledare och människa och i Amnesty som organisation. Som
deltagare använder du det du lärt dig i din egen Amnestyvardag och sätter mål för hur du vill att verksamheten ska
utvecklas. Vi träffas under fyra helger på ett år med start
sista helgen i augusti 2015 och avslutar i maj/juni 2016.
Mellan träffarna får du som deltagare uppgifter att genomföra som är kopplade till din verksamhet.
Resor, mat och boende kopplat till programmet är gratis och
som deltagare får du också möjlighet att delta på årsmötet
2016 utan kostnad.

VEM SKA SÖKA?
Ledarskapsprogrammet riktar sig till dig
som tar ansvar för verksamhet inom Amnesty och som
vill utveckla och utvecklas i organisationen. Du kanske är
gruppsekreterare, samordnare, sitter i en styrelse eller helt
enkelt är den som ofta ser till att saker blir gjorda. Du som
söker ska vara minst 18 år och ha varit aktiv minst ett år.
Vi ser gärna (men detta är inget krav) att du är aktiv på
distriktsnivå.

SÖK!
Sök till programmet på aktivism.amnesty.se/ledarskap. Sista
ansökningsdag är 30 maj. Frågor om programmet svarar vi
gärna på!

JOHANNA AZAR JOHANNA.AZAR@AMNESTY.SE, 031-7112103
MATS ENGMAN MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE, 08-7290266
KAROLINA PONTÉN KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE, 031-419413

SOM JAG SER DET...
Mitt allra första Amnestymöte var på hösten 2001, i Lund.
Jag minns inte särskilt mycket från det mötet, men ett
minne som har etsat sig fast var att vi pratade om Amnestys
farhågor gällande Dublinförordningen och EU:s gemensamma asylpolitik som då var under utveckling. Vi pratade om
oron vi kände för att länderna skulle tillämpa olika asylregler
och om risken för att länderna skulle börja tävla i att göra
sig så oattraktiva som möjligt för asylsökande för att slippa
bli ett land som stora mängder flyktingar skulle söka sig till.
Och vi pratade om transportöransvaret – att flygbolag kan få
böter om de tar med asylsökande som saknar papper. Vilka
vägar till skydd är då egentligen möjliga för den som flyr till
Europa från krig eller förföljelse?
Idag, nästan 14 år senare, är det oändligt sorgligt att inse
att alla våra farhågor har slagit in. EU:s gräns har blivit en
stängd mur mot yttervärlden där tusentals dör varje år. I mitten på april kapsejsade ännu en båt med flyktingar utanför
den italienska kusten. 800 personer omkom. Det kommer
nya smugglare, eftersom desperata människor hittar de vägar de behöver.

LJUS
Årsmötet, och att få träffa alla Amnestykollegor jag inte
hunnit träffa det senaste året.

TAGGTRÅD
Att FN, istället för att skyndsamt utreda anklagelserna, stänger
av medarbetare som larmar om sexbrott mot barn. Förfärligt.

En sak har blivit tydlig i media den senaste veckan: Eftersom EU är ansiktslöst är det flyktingsmugglaren som utgör
likgiltighetens ansikte. De som har makten och sitter på
ansvaret är ju så många, bär alla samma gråa kavajer, och
kan skylla på varandra: ”vårt land kan ju inte ta emot alla”
”det är Grekland och Italien som inte vill samarbeta” ”om vi
genomför en för omfattande räddningsaktion kommer fler att
välja att komma hit”. Inte lika lätt att porträttera på bild i
Sydsvenskan som Mered Medhanie (Sydsvenskan 21 april),
ledare för ett av de ”mest omfattande människosmugglarnätverken någonsin.”
Men det finns också väldigt mycket positivt med den stora
medieuppmärksamhet som varit kring situationen i Medelhavet. Allt fler tidningar tar sig tid att berätta flyktingarnas
historia. Flyktingarna blir individer, världen kommer närmare. Det är inte längre bara Amnesty och andra asylrättsorganisationer som trycker på myndigheterna och vill förändra
situationen. Få är längre ovetande om de tragedier som
utspelar sig vid Europas gränser. Och förmodligen är det år
2015 omöjligt att, som TripAdvisor gjorde 2013, utse Lampedusa till världens bästa strand med motiveringen:
”En unik miljö med vita stränder och
Västindiska färger. Man vill inte lämna
det kristallklara vattnet.”
Allt för många fick aldrig den
möjligheten.

SOFIA HALTH
ORDFÖRANDE SVENSKA AMNESTY
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IRLAND MÅSTE AVKRIMINALISERA ABORT!

“Abort är olagligt i Irland förutom när graviditeten
hotar kvinnans liv. Om du beslutar dig för att avbryta
din graviditet måste du åka till ett annat land för att få
tillgång till säker och laglig abort. Enligt lagen kan vi ge
dig information om abort utomlands under ett rådgivande besök ansikte mot ansikte. Det är inte lagligt att
tillhandhålla denna information över telefon.”
– Text från The Irish Family Planning Association, IFPAs
hemsida. Organisationen är “pro-choice” och stödjer
kvinnans beslut i samtliga fall.

I december 2012 blev Lupe gravid. Hon nekades abort trots
att två ultraljudsundersökningar visat att fostret var dött och
hon tvingades bära på fostret i två månader. Efteråt kontaktade Lupe, som ursprungligen kommer från Spanien, läkare
och reste till hemlandet för ytterligare medicinsk vård.
Lupe är en av många som Amnesty intervjuat inför vårt
kommande arbete kring avkriminalisering av abort på Irland.
Enligt irländsk lag är abort förbjudet och straffbart. Undantag medges bara om det finns en “verklig och substantiell” risk för kvinnas liv, inklusive risk för självmord. Detta
undantag fastställdes av högsta domstolen år 1992 i en
dom som gällde en 14-årig flicka som blivit gravid efter en
våldtäkt och som var självmordsbenägen. Riksåklagaren
hade ingripit för att förhindra att flickan reste utomlands för
att göra abort.

20 ÅRS VÄNTAN MED MAGERT RESULTAT
Trots domen från högsta domstolen dröjde det över 20 år,
fram till 2013, innan denna begränsade rätt till abort antogs
som lag. Men lagen är luddig och de riktlinjer som tagits
fram har inte skapat någon klarhet. Hindren är många även i
de fall då abort är lagligt.

Lagstiftningen uppfyller inte internationella normer. Abort
är olagligt i de fall då graviditeten utgör en risk för kvinnans
hälsa eller är ett resultat av incest eller våldtäkt. Detsamma
gäller även då fostret är livsodugligt.

KRÄVER GRUNDLAGSÄNDRING
Enligt konstitutionen ska det “ofödda barnets rätt till
liv garanteras i landets lagar...med vederbörlig hänsyn till
samma rätt till liv för modern”. En ändring av grundlagen
måste alltså till för att utöka aborträtten i landet och ändringen måste godkännas i en folkomröstning.

KRIMINALISERING & “CHILLING EFFECT”
Olaglig abort kan straffas med 14 års fängelse. Oklarheter
kring lagstiftningen och kriminaliseringen av kvinnor har
haft en avkylande effekt. Många drar sig för att söka information om abort, än mindre utföra det på Irland. Situationen förvärras av att en särskild lag begränsar vilken typ av
information som får ges. Det är inte tillåtet att ”förespråka
eller främja” abort. Vårdpersonal kan inte remittera kvinnor till abortkliniker utomlands och information om abort
utomlands måste åtföljas av information om adoption och
föräldrarskap – även vid incest, våldtäkt, risk för hälsa eller
då fostret är livsodugligt

EXPORTERAR PROBLEMET
De restriktiva abortlagarna leder inte till att antalet aborter
har minskat. Sedan 1980 har över 160 000 kvinnor från
Irland rest utomlands för att göra abort i länder där det är
säkert och lagligt. Men resorna är kostsamma: mellan 1000
- 1500 Euro i snitt, vilket gör att inte alla har råd. Flyktingar
och migranter som saknar resedokument kan inte lämna
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Irland. En del kvinnor är för sjuka för att orka igenom en resa.
Regering efter regering har abdikerat från sina skyldigheter
vad gäller kvinnors rätt till liv, hälsa och privatliv. Istället
för att ändra de inhemska lagarna exporterar man problemet. Kvinnor som bor på Irland har enligt grundlagen frihet
att resa utomlands för att göra abort.

EXPORTERAR PROBLEMET
De restriktiva abortlagarna leder inte till att antalet aborter
har minskat. Sedan 1980 har över 160 000 kvinnor från
Irland rest utomlands för att göra abort i länder där det är
säkert och lagligt. Varje dag reser mellan 10-12 kvinnor från
Irland för att göra abort i England och Wales. Men resorna är
kostsamma: mellan 1000 - 1500 Euro i snitt, vilket gör att
inte alla har råd.
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VAR MED OCH FÖRÄNDRA!
Att förändra sitautionen kommer att ta tid. Amnesty kräver
att flickor och kvinnor ska ha tillgång till säker och laglig
abort när graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest
eller när den utgör en risk för kvinnas liv eller fysiska /
mentala hälsa samt i de fall då fostret är livsodugligt. Vidare
kräver vi att ingen ska straffas för att ha gjort abort. Men
avkriminalisering av abort kräver att Irland ändrar sin grundlag. Och det kräver i sin tur opinionsbildning och attitydförändringar. Det arbetet har den irländska sektionen redan
inlett. Nu backar vi upp genom internationella påtryckningar
där sommarkampanjen blir startskottet i Sverige.

KATARINA BERGEHED
KAMPANJSAMORDNARE / 031-7018181 / KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE

SOMMARKAMPANJ
- IRLAND MÅSTE AVKRIMINALISERA ABORT!
VAD SKA NI GÖRA I SOMMAR?
Förutom jobb, lata dagar och bad så ska ni så klart delta i
årets sommarkampanj. Anmäl er grupp till kampanjen redan
nu och fundera på vilka arrangemang det finns på er ort som
ni kan vara med på. Oftast krävs det inte så stor insats utan
ni kan delta i sommarmarknader, loppisar, mindre musiktillställningar där ni bor (eller där ni kommer att spendera
sommaren). Låt fantasin flöda. Här är bara några av de idéer
som kom upp på den första av fyra kampanjutbildningar
som ägde rum i Höllviken lördagen den 18 april: Glass och
Jazz i Hjo den 25 juli, Fallens dagar (mat och musikfestival)
i Trollhättan, Stockholm Street festival i Stockholm, Augustifesten i Norrköping.

MATERIALBESTÄLLNING
Ni kommer att kunna beställa material till era aktiviteter, det
kommer finnas petitioner och annat material. Mer information får ni när ni anmält er.
Anmäl er till sommarkampanjen via aktivism.amnesty.se/
delta-i-en-kampanj/. Kicka vidare till Min kropp mina rättigheter och sedan Irland sommarkampanj.

REGIONALA KAMPANJUTBILDNINGAR
Vi erbjuder er att delta på fyra olika utbildningar, samtliga
pågår mellan klockan 10-17, sektionen står för kaffe och
lunch, det går att ansöka om resebidrag. Utbildningen riktar
sig till alla som kommer att agera under sommarkampanjen
Följande orter och datum är det som gäller, exakt lokal och
adress återkommer vi med i anmälan.
30/5 - Karlstad, 30/5 - Uppsala, 31/5 - Ljungskile

Lisa Andersson U6, Skövde och Klara Berlage, kampanjpraktikant
Malmö. Från regionala kampanjutbildningen i Höllviken.

FESTIVALER
I sommar händer det och du har nu chans att följa med. En
sommar utan festival är ingen riktig sommar, en sommar
utan kampanjande är heller ingen riktig sommar. Därför är
det nu äntligen dags att kombinera de bägge.
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Vi söker efter aktivister som kan tänka sig att följa med och
bedriva påverkansarbete under följande festivaler;
Uddevalla Solid Sound i Uddevalla 12-13/6
Almedalen i Visby 28/6-3/7
Putte i Parken i Karlstad 2-4/7
Siestafestivalen i Hässleholm 2-4/7
Peace and love i Borlänge 2-4/7
Dansbandsveckan i Malung 12-16/7
Vi ser helst att du har möjlighet att vara med under alla dagar som vi kommer ha vårt tält öppet men det går även bra
att anmäla sig för kortare deltagande.
Vi arbetar just nu för fullt med att ta fram material som vi
kommer att använda, och förutom att samla namnunderskrifter kommer vi förhoppningsvis locka nyfikna festivalbesökare till oss genom en interaktiv modul. Kom gärna på
våra lokala kampanjutbildnigar för att få kika närmre på
materialet och lära dig mer om situationen på Irland.
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Vissa festivaler kommer samordnas från sekretariatet men vi
ser gärna att vi får en stark lokal förankring till varje festival,
så är du därför intresserad av att hjälpa till lite extra får du
gärna ange detta i anmälningsformuläret.
Att delta som aktivist på festival är både utvecklande, roligt
och intensivt, en chans du inte vill missa med andra ord. Så
passa nu på att göra något tillsammans i er grupp eller för
den delen kom själv om ingen annan i din grupp kan följa
med. Du kommer lära känna massa nya aktivister från hela
Sverige.
Amnesty betalar för din resa,mat och boende om du är i
behov av det. Vi söker efter ett 10-tal aktivister till varje
festival så detta är nu din chans. Följ med på sommarens
största äventyr, vi behöver dig! Maila eller ring mig om du
har några frågor, hoppas vi ses i sommar.

MALIN ÖSTERBERG
MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE / 0707441670

SOMMAREN GÅR I REGNBÅGENS FÄRGER
Under hela sommarhalvåret arrangeras en mängd olika festivaler/seminarium/parader med hbtq-tema runtom i Sverige.
(Hbtq = homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.) Amnesty brukar vara på plats på flera av dem. Kanske
är det så att er stad planerar något sorts hbtq-event som ni
ännu inte känner till. Ring gärna kommunen och kolla!
Precis som tidigare år kommer ni kunna lyfta ett fall med
särskilt hbtq-fokus. Vi inväntar ännu mer information från
internationella sekretariatet, men det rör en pakistansk
asylsökande i Grekland som förra sommaren misshandlades
fysiskt och psykiskt på grund av sin läggning. Han har ännu
inte fått någon upprättelse.
Det kommer finnas infoblad och en petition att beställa från
aktivism.amnesty.se från och med slutet av vecka 19. Har
ni grundaffischen för Min kropp mina rättigheter (se bild)
går det alldeles utmärkt att använda den. Den kan annars
också beställas.

TESTA NÅGOT NYTT!
Nytt för i år är att ni också kommer kunna sälja tygarmband
i regnbågens färger och med budskapet “Human rights are
my pride”. Dels vill vi synas, men det är också ett fint sätt
att samla pengar till organisationen.
Försäljningen kommer ske helt utan kontanthantering.
Köparen betalar med ett sms och visar sedan upp kvittot
som trillar in i deras mobil efter betalning. Smidigt va? Detta
gör också att vi kan samla så kallade leads - folk som vill bli
kontaktade av oss för att få veta mer om Amnesty och på sikt
också förhoppningsvis stödja oss mer på ett eller annat sätt.

Beställ via aktivism.amnesty.se.
Har ni frågor - kontakta gärna mig!

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJARE / SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE / 08-729 02 69
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AMNESTY 2027 - FRAMTIDEN BÖRJAR NU!

HUR SER AMNESTY UT 2027?
Vi lever i en värld som hela tiden förändras. Det som var
osannolikt igår är självklart idag. Att leda Amnesty International genom ett föränderligt landskap betyder att fatta
beslut som påverkar vårt arbete på både kort och lång sikt.
För att vara säkra på att de beslut vi fattar ligger i linje med
hur våra medlemmar vill att vi ska agera och vara behöver
vi en gemensam målbild för svenska Amnesty, en långsiktig
riktning som hjälper oss att navigera rätt.
EN RIKTNING SOM VISAR VÄGEN
Amnesty 2027 ska svara på existentiella frågor om oss som
organisation. Med existentiella frågor menas frågor som
handlar om vad Amnesty ska vara, vilken profil vi vill ha,
vilka värderingar som är viktigast för oss och hur vi tolkar
vårt uppdrag på 12 års sikt. När vi sedan planerar gör vi
det med utgångspunkt från den långsiktiga riktningen. De
tolv åren delas in i tre verksamhetsplaner på strategisk nivå
som sammanfaller med internationella styrdokument. Dessa
fyraåriga planer bryts sedan ner i operativa ettårsplaner.
Arbetet med att formulera den långsiktiga inriktningen
kommer att påbörjas på årsmötet 2015 och avslutas vid
årsmötet 2016 när vi ska fatta beslut om den.

Syftet med Amnesty 2027 är att öka medlemmarnas inflytande på övergripande nivå. När vi under det närmsta året
tillsammans arbetar fram en uttalad riktning för organisationen är det därför viktigt att så många som möjligt bidrar
med kloka tankar och idéer.
VAD ÄR DET VI TAR STÄLLNING TILL?
Styrelsen har identifierat olika vägval som styrelsen uppfattar som brännande för svenska sektionen av Amnesty International. De områden vi utgår från i diskussionen är lokal
relevans, medlemsdemokrati, prioriteringar och aktivism.
Frågor som berörs är:
• Ska vi arbeta på eget land och/eller hur kan vi vara
lokalt relevanta på annat sätt?
• Hur ska fokus eller bredd känneteckna vårt arbete 		
och hur ska vi prioritera?
• Hur bibehåller vi medlemsdemokratin som global
organisation?
• Hur skapar vi en levande, modig, kunnig och
effektiv aktivism?
Under processens gång finns det möjlighet att bidra med ytterligare frågeställningar. Därför kommer samtalet i organisationen att pågå under ett år.
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EN PROCESS I FLERA STEG
Processen med att samla in medlemmarnas åsikter och
tankar om svenska sektionens riktning i ett 12-årsperspektiv
sker i olika steg:
STEG ETT - ENKÄT TILL MEDLEMMAR
I samband med årsmötet 2015 lanseras den enkät som
alla medlemmar har möjlighet att fylla i. Enkäten utgår från
de vägval styrelsen identifierat och du hittar den på www.
amnesty.se/2027. Sista dag för att fylla i den är 8 juni. Frågorna i enkäten tillsammans med workshops och omvärldsanalyser ligger till grund för ett första utkast av dokumentet
Amnesty 2027. Enkäten svarar du på individuellt.
STEG TVÅ - FRÅGOR TILL AKTIVISTER
När svaren från enkäten sammanställts kommer ett första utkast som vi vill att du som är aktivist hjälper till att
förbättra. Detta görs i grupper och distrikt. Med utkastet
kommer förslag på diskussionsfrågor och en lathund för hur
du kan arrangera möten tillsammans med andra. Dessutom
ges tillfälle på verksamhetsmötet i september och aktivistseminariet i oktober att vrida och vända på frågeställningarna.
STEG TRE - DISTRIKTSTRÄFFAR
När höstens diskussioner summerats kommer en uppdaterad
version av Amnesty 2027 att presenteras i början av 2016.
Distrikten kan i detta skede föreslå justeringar innan slutversionen färdigställs i mars för att presenteras och beslutas
om på årsmötet 2016.
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REFERENSGRUPP
På årsmötet 2015 inleds arbetet med att ta fram Amnesty2027, en långsiktig riktning för svenska sektionenes
arbete. Hela vår medlemsrörelse kommer att vara involverad
i detta på olika sätt. En av byggstenarna kommer att bestå
av en referensgrupp som får möjlighet att sätta sig in lite
djupare i de vägvalsfrågor vi står inför. Syftet med referensgruppen är att säkerställa att ett brett urval av representanter av medlemsrörelsen får direkt inflytande i framtagande
av utkasten till den långsiktiga riktningen. Gruppen kommer
att fungera som ett bollplank för styrelsen och projektgruppen. Arbetet i referensgruppen innebär 2 fysiska träffar, en
helgdag i augusti och en i november.
Vi söker dig som är genuint intresserad av att utveckla
Amnesty som organisation och kan tänka dig att avvara två
heldagar samt tid till inläsning under hösten 2015.
Vi ser gärna en spridning hos gruppens medlemmar vad gäller amnestyerfarenhet, ålder, kön och bostadsort.
Är detta något för dig? Skicka ett mail till 2027@amnesty.
se där du beskriver din Amnestyerfarenhet, hur länge du
varit aktiv och varför du vill ingå i gruppen. Gruppen är tänkt
att bestå av ca 7 personer och vid fler intresseanmälningar
än platser kommer ett urval baseras på helhetsbehovet av
att ha olika personer representerade i gruppen.

KAROLINA PONTÉN OCH JOHANNA AZAR
2027@AMNESTY.SE

SAVE THE DATE: AKTIVISTSEMINARIET
Den 3-4 oktober 2015 är det dags för Amnestys tionde
aktivistseminarium - årets höjdpunkt då omkring hundra
Amnestyaktivister träffas för att utbyta idéer, utvecklas och
inspireras.

Seminariet hålls på Ersta konferens i Stockholm och grupper
som kommer delta i kampanjerna har möjlighet att ansöka
om resebidrag. Från och med den 1 juni kan du anmäla dig
på aktivism.amnesty.se/aktivistseminariet.

okus kommer att ligga på Skriv för frihet och andra globala
kampanjer, men på aktivistseminariet finns något för alla.

Mer utförlig information kommer i juninumret av Insats, men
skriv in datumet i din kalender redan nu!
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GLOBAL TRANSITION PROGRAMME
HUR GÅR DET MED AMNESTYS FLYTT TILL GLOBALA SYD?
Amnesty strävar hela tiden att som organisation att utvecklas
och bli ännu bättre på att stoppa kränkningar av de mänskliga rättigheterna och göra det med istället för människor
som är utsatta för dessa kränkningar. Just detta är syftet med
den decentraliseringsprocess som kallas Moving Closer to the
Ground (MCttG) (som en del av det större förändringspaketet
Global Transition Programme (GTP)) som Amnesty är mitt
i. Delar av det internationella sekretariatet (IS) har därför
flyttat ut till globala syd. Så här i halvlek har IS har låtit göra
en utvärdering av hur de anställda och sektionerna uppfattar de förändringar som skett hitintills. De har även låtit ett
universitet i USA göra en utvärdering.
En av slutsatserna som är intressant att notera är att den oro
för att vi inte ska nå ända fram vad gäller just att stärka de
mänskliga rättigheterna skiljer sig åt mellan IS, de regionala
kontoren (tidigare kallade “hubbar”) och sektionerna. Generellt är personalen på IS mer negativa när det gäller detta
än vad personalen på regionala kontoren är och sektionerna
tycker i ännu större utsträckning att vi idag är snabbare med
att svara effektivt på kränkningar av mänskliga rättigheter
men också att vi idag syns bättre och att vi har högre trovärdighet.
Även om det råder delade meningar kring vissa saker finns
det områden som organisationen också är överens om att vi
behöver fortsätta arbeta extra mycket med, såsom delegering, beslutsfattande och frågor som rör anställningar. Det
har bland annat gått långsammare än planerat att anställa
alla som behövs, vilket gör att det ibland blir glapp i arbetet
och överlämningar mellan de som slutar och de som ska
börja. Detta är också kopplat till frågor om risk för kompetensförlust. Det finns även ett behov att utveckla länkarna
mellan de olika regionerna för att motverka att kontoren blir
isolerade från varandra. I och med att delar av IS skulle placeras ut på olika platser skulle antalet som jobbade i just
London drastiskt minska men i alla fall för tillfället är de
fler än planerat, just nu 374 heltidstjänster istället för 194.
Antalet förväntas dock sjunka.
Trots att det fortfarande finns en del utvecklingsområden
är det glädjande att ta del av erfarenheter av att vi har fått
närmare kontakt med människorättsförsvarare och får bättre
förhandsinformation. Att befinna sig i samma tidzon som
media och kunna återkoppla i realtid har också effektiviserat

Salil Shetty har, sedan han axlade rollen som generalsekreterare för
Amnesty International, haft i uppdrag att genomföra Global Transition
Programme.

arbetet på plats. Även den förbättrade förmågan att attrahera nya talanger är av godo för mångfalden. Med andra ord
precis det som är tanken med att finnas med på plats, mer
på riktigt. Vi är dock inte klara än men en bit på väg.
Vill ni läsa mer om Global Transition Programme kan ni läsa
mer i artikeln ”Heta debatter och manifestationer för rätten
till asyl” på www.amnestypress.se. Ni hittar den lättast
genom att söka på ”arctander” (Rune Arctander är vice ordförande i Amnesty Internationals internationella styrelse).

NATASJA PERSSON
STYRELSSEKRETERARE / NATASJA.PERSSON@AMNESTY.SE / 0707-44 02 29
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BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 2!
Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet!
Nummer 2/2015 utkommer runt 12 juni. Beställningar av
extra exemplar av AP måste jag ha absolut senast måndag
25 maj kl 10.

Tips till kalendariet måste jag ha måndag måndag 18 maj.
Kalendariet omfattar perioden 12 juni2 oktober. Märk mejlet ”Kalendariet”.

Märk mejlet ”APextra tidningar”. Alla grupper är välkomna
att beställa tidningar utan kostnad. Glöm inte att skriva
postadressen!

REDAKTÖR / AP@AMNESTY.SE

ULF B ANDERSSON

PÅVERKA AMNESTYS ARBETE HEMIFRÅN
Den 8-10 maj är det dags för årets stora Amnestyevenemang,
årsmötet. I år är vi i Umeå.
Kan du inte vara med på plats?
Misströsta inte, du kan fortfarande påverka. Valen av förtroendevalda
sker via onlineröstning, i verktyget Vote-IT.
För att delta i personvalen måste du anmäla dig innan 8:e maj.
Information om hur valen går till får du när du anmält dig.
Anmäl dig till onlineröstningen via www.amnesty.se/arsmotet

EXTRAINSATS
Här kommer ni i varje nummer få tips om små konkreta
extrasaker som ni kan göra i mån av tid och energi.
Kanske känner ni någon, som känner någon, som har ett
syskon, en vän eller en kollega som gärna vill göra något för
Amnesty men inte riktigt har möjlighet att gå med i grupp?
Tipsa om Agera på egen hand! Det är ett superenkelt sätt att
göra något för mänskliga rättigheter.

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
Användarnamn: amnesty2014, Lösenord: solidaritet
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

Man beställer bara ett material på nätet som sedan skickas
till ens adress. Sedan är det bara att ta med sig infoblad och
namnlista till släktträffen, middagsbjudningen eller jobbet
och få folk att skriva under.
Nuvarande “Agera på egen hand” rör Erkin Musajev, alltså
samma fall som lyfts i Stoppa tortyr-kampanjen, och går
att beställa från https://www.amnesty.se/engagera-dig/bliaktivist/ (klicka er vidare).

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
medlem.amnesty.se/insats (kräver inloggning)

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

