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4-5 NU STARTAR SKRIV FÖR FRIHET
Vykorten, petitionerna, affischerna och fallbes-
krivningarna är tryckta och klara. Webbsidorna 
är programmerade. Materialpaketen är skickade. 
Idéerna är kläckta och genomarbetade. Skolor 
och ambassadörer är på banan. 
Allt klart - nu startar Skriv för frihet 2014!

6 AGERA FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER
Den årliga aktionen 16 Days of Activism samlar 
individer och organisationer från världens alla 
hörn som arbetar för att öka medvetenheten om 
att könsbaserat våld mot kvinnor är en eftersatt 
människorättsfråga. Årets aktion tar upp fall i 
El Salvador, Egypten och Sydafrika.

#11

2 AVSPISADE VID AMBASSAD    2 AKTION NORDKOREA/KINA     8 INGER SJÖBERG 

Solidaritetsaktion för Raif Badawi under aktivistseminariet den 11 oktober.
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I början av augusti i år återsändes en grupp nordkoreanska 
flyktingar till Nordkorea efter att de flytt till Kina. Gruppen 
bestod av fyra familjer och bland dem ett litet barn. De greps i 
juli och hölls fängslade fram till dess att de skickades tillbaka. 
Det är okänt vad som hänt dem sedan

Nordkoreaner får inte lämna sitt land utan tillstånd men 
många försöker ändå ta sig över gränsen till Kina trots 
riskerna det innebär. De kinesiska myndigheterna betraktar 

inte nordkoreaner som korsar gränsen utan tillstånd som 
asylsökande utan som irreguljära, ekonomiska migranter. Om 
de upptäcks tvingas de återvända där godtyckliga frihets-
berövanden, tortyr och annan misshandel, hårda straff och 
eventuell avrättning väntar. Kina har anslutit sig till FN:s 
flyktingkonvention men för närvarande tillåter man inte FN:s 
kommissariat (UNHCR), som har kontor i Peking, för att träffa 
nordkoreaner som flytt.

I en ny aktion vill Amnesty sätta press på de kinesiska myn-
digheterna att bevilja flyktingstatus till de nordkoreaner som 
har rätt till det. Aktionen har gått till de grupper som arbetar 
med Nordkoreafall men vi ser gärna att fler grupper agerar. I 
aktionsmaterialet finns bakgrund, brevförslag och adress. För 
er som vill göra lite mer finns tips på filmer att visa på t. ex. 
en informationskväll och det finns länkar till mer information 
om Nordkorea.

Aktionen hittar ni på aktivism.amnesty.se/nordkorea
Har ni frågor får ni gärna höra av er till mig.

ANDREA BODEKULL
KAMPANJER OCH AKTIONER / 08-729 02 26 / ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SEKim Il Sung-torget i Pyongyang

NORDKOREA/KINA - SKICKA DEM INTE TILLBAKA!

DAWIT ISAAK 50 ÅR:

OGÄSTVÄNLIGT PÅ ERITREAS AMBASSAD
Den 27 oktober fyllde Dawit Isaak 50 år. I samband med fö-
delsedagen hade vi en aktion på vår hemsida där det gick att 
skicka hälsningar till honom. Expressen, som ju länge drivit 
kampanj för Dawit, hakade på och spred aktionen till sina 
läsare vilket resulterade i över 1 200 kort med hälsningar. 

Eftersom vi inte vet var Dawit finns kunde vi inte skicka häls-
ningarna direkt till honom utan bestämde att lämna över dem 

till ambassaden som ju lättare 
borde kunna se till att han fick 
dem. Ett brev med begäran 
om ett möte med ambassaden 
besvarades med ett telefon-
samtal där det mycket tydligt 
sades att begäran avslogs. 

Men skam den som ger sig. 
På födelsedagen åkte vi till 
ambassaden för att försöka 
överlämna ett fint inslaget paket med alla hälsningar. Expres-
sen var med oss och filmade hela tiden och lyckades fånga 
det nu smått berömda ögonblicket när ambassadpersonal, 
utan att ta emot det fina paketet, slänger igen dörren rakt i 
ansiktet på oss. Det resulterade i en publicitet som ambas-
saden nog inte hade räknat med. TT plockade upp vårt 
pressmeddelande, skrev en notis om händelsen och väldigt 
många tidningar i landet plockade upp den.

Vi håller nu på att undersöka andra vägar för att få vykorten 
till Eritrea.

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

Elisabeth Lundgren, avspisad 
avdelningschef vid Eritreas abassad 
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MALN ÖSTERBERG 
UNGDOMSSAMORDNARE

LJUS
VINTERN NÄRMAR SIG MED STORMSTEG 

Jag älskar snö! Att få äta frukost i underställ, kliva ut i kylan, 

ta på skidorna och susa ner för en opistad backe. Underbart!

TAGGTRÅD
ATT BO I GÖTEBORG 

Lämnade Värmland för två år sedan och snön har lyst med 

sin frånvaro. Saknar knastret under skorna på väg till jobbet.

SOM JAG SER DET...
När jag var 14 år gick jag med i Amnesty. Min äldre syster 
startade en grupp på sin gymnasieskola och jag ville inget 
hellre än att vara med. Jag betalade glatt in min medlemsav-
gift till sektionen, men fick bara vara stödmedlem till gruppen. 
Min kära syster tyckte nog att jag nästlat mig alltför långt in i 
hennes kompiskrets redan och mina insatser minimerades till 
att agera statist vid någon gatuteater då och då. Jag misströs-
tade dock inte utan fortsatte vara delaktig så fort de behövde 
mig, fram till den dagen då jag kunde starta min egen grupp. 

Vår grupp deltog på aktionsdagar, skrev brev, åkte på nationel-
la ungdomsträffar och såg till att vara synliga på vår skola. Vi 
försökte även närvara på de aktiviteter som sektionen arrang-
erade. Jag kommer så väl ihåg när jag deltog på mitt första 
årsmöte för den svenska sektionen, hur stort jag tyckte att det 
var när jag klev in där på Härnösands Folkets hus och fick mitt 
alldeles egna röstkort. Jag var bara 17 år och skulle rösta kring 
Amnestys kommande arbete, det kändes stort att min röst var 
viktig. Det blev tydligt för mig att jag var en del av något större. 

Jag kunde påverka. Min ålder i det rummet spelade ingen roll. 
Min röst vägde lika tungt som alla andras, trots att många av 
dem varit med i Amnesty 20 år längre än jag.

För att kunna bygga en stark rörelse krävs ett ständigt aktivt 
arbete med delaktighet och representation. Jag tror att en av 
våra styrkor som organisation är att vi  faktiskt inte har ett spe-
cifikt ungdomsförbund utan att vi alla finns inom samma struk-
tur. Jag anser dock att vi bör arbeta ännu mer utifrån tesen att 
ungdomar inte bara är viktiga i framtiden utan även nu. Vi ska 
fortsätta arbeta aktivt för att få med yngre medlemmar i våra 
styrelser, de ska fortsätta att delta i vårt ledarskapsprogram, 
våra utbildningar och vara representerade på våra årsmöten. 
Vi ska betrakta åldersspannet bland våra aktivister som en 
tillgång - inte ett hinder. Vi ska fortsätta tro på att det finns en 
sprängkraft i att orättvisor talar över generationsgränserna. 

Jag vet varför jag återvände till Amnesty som ungdomssam-
ordnare 16 år efter att jag blev medlem. Jag tror på vårt sätt att 
organisera oss. En stark gräsrotsrörelse ger sina medlemmar 
möjlighet att växa under ett och samma 
tak. Målet med mitt arbete är att fortsätta 
utveckla ungdomsarbetet så att alla kän-
ner sig inkluderade. Jag vill att alla ska få 
uppleva samma känsla som jag fick: 
Jag är viktig, jag kan påverka.

I slutet av september samlades aktivister, en representant 
från Fondstyrelsen och hela sektionsstyrelsen till det årliga 
verksamhetsmötet, som i år handlade om det internationella 
sekretariatets (IS) förslag till strategiska mål. Dessa strategiska 
mål är vad Amnesty ska fokusera sitt arbete på under åren 
2016-2019. 

Verksamhetsmötet kom med många viktiga synpunkter, där 
många tagits in i det konsultationssvar styrelsen nu skickat in 
till IS. Konsultationssvaret utgör sektionens syn på det lagda 
förslaget. Bland de synpunkterna finns bland annat kritik mot 
otydlighet i förslaget och behov av ett stärkt genusperspektiv, 
två synpunkter som båda lyftes på verksamhetsmötet. 

Det fullständiga remissvaret finns nu tillgängligt på medlem.
amnesty.se. Efter jul kommer nästa fas, ett nytt förslag från 
IS och fler möjligheter till konsultation för sektionen, främst 
på årsmötet i Umeå den 8-10 maj. Det slutgiltiga beslutet om 
vilka våra strategiska mål till slut blir beslutar vårt internatio-
nella rådsmöte sensommaren 2015.

VIKTOR RASCH
STYRELSESEKRETERARE / 08-729 02 75 / VIKTOR.RASCH@AMNESTY.SE

Vid vårt junimöte i år beslutade styrelsen att omorganisera 
sitt arbete, bland annat genom att skapa fyra utskott. Syftet 
är att skapa en styrelse som är mer visionär, mer långsiktig, 
där arbetsbördan fördelas jämnare, och där huvuddelen av 
styrelsens arbete sker inför och under styrelsemötena. 

Med denna förändring togs även ledamöternas distriktsansvar 
bort. Istället kommer det nybildade kommunikationsutskottet 
att samordna och ansvara för all styrelsekontakt med grup-
per och distrikt, och skicka ärenden vidare när det behövs. 
Oss når ni via elisabet.stalhane@amnesty.se och anders.
hallbom@amnesty.se. 

Mer information om förändringarna i styrelsen hittar ni i 
senaste numret av Styrelsen Informerar som kom i oktober. 
Utskicket går till alla mottagare av Insats och ligger även 
tillgängligt på medlem.amnesty.se.

De som vill ha Styrelsen informerar, och som inte är mottaga-
re av Insats, får gärna sätta upp sig på utskickslistan. Skicka 
er e-postadress till styrelsesekreteraren@amnesty.se.

KOMMUNIKATIONSUTSKOTTET, SEKTIONSSTYRELSEN

VERKSAMHETSMÖTET STYRELSEKOMMUNIKATION
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När detta skrivs återstår några få dagar innan vi inleder 
kampanjen Skriv för frihet. Så här ser läget ut när vi står på 
startlinjen.

INFORMATION OM KAMPANJFALLEN
Som vi meddelade er via e-post den 28 oktober har den 
norska regeringen svarat mycket positivt på Amnestys 
påtryckningar angående transpersoners rätt att ändra sitt 
juridiska kön utan krav på hormonbehandling, sterilisering 
eller andra kirurgiska ingrepp. I den svenska sektionen valde 
vi därför att lyfta ut fallet John Jeanette Solstad Remø ur 
kampanjen (se följande sida). 

Detta gav oss istället möjlighet att lyfta in den kinesiska 
samvetsfången Liu Ping i kampanjen. Liu Ping dömdes i 
juni till sex och ett halvt års fängelse för att hon varit delaktig 
i att arrangera sammankomster där man diskuterat politiska 
frågor, och för att hon demonstrerat för att offentliggöra poli-
tikers ekonomiska tillgångar i syfte att avslöja korruption. Mer 
information hittar ni på aktivism.amnesty.se/sff. Material om 
fallet finns klart för beställning. För information om övriga fall, 
se Insats för oktober.

Tyvärr måste vi också meddela 
att det finns mycket oroande 
uppgifter i saudiarabisk media 
om att spöstraffet mot Raif 
Badawi kan komma att börja 
verkställas redan i början av 
november. Bestraffningen kom-
mer ske offentligt utanför en 
moské i anslutning till fredags-
bönen. De 1000 piskrappen 

kommer utdelas under en period av 20 veckor, då han kom-
mer bli slagen 50 gånger vid varje tillfälle. Absolut avskyvärt! 

SPRID KAMPANJEN!!!
Skriv för frihet är utformad för att kunna spridas digitalt. 
Informera era vänner på Facebook! Twittra! Skicka e-post till 
kollegor, släkt och vänner! Se till att så många som möjligt 
besöker vår kampanjsida: amnesty.se/skriv

BESTÄLLNING AV MATERIAL
• Om ni inte har anmält er till kampanjen ska ni fylla i formu-
läret anmälan/materialbeställning, som ni hittar på: 
aktivism.amnesty.se/sff
• Om ni redan har anmält er till kampanjen och vill beställa 
mer material så föredrar vi att ni skickar era beställningar via 
e-post till distributionen@amnesty.se.
 
HANTERING AV VÄDJANDEN OCH KONTAKTUPPGIFTER
Våra vykort och petitioner består av en vädjandedel och en 
del för kontaktuppgifter. Intresse är färskvara, och det är 
därför mycket viktigt att ni skickar oss de kontaktuppgifter ni 
samlat in så snart som möjligt. Det här är vad som gäller:

Vykort:
• Korten sparar ni till kampanjen tar slut, och skickar dem 
senast den 19 december till Amnesty International, Mats 
Engman, Box 4719, 116 92 Stockholm.
• Flärpar med kontaktuppgift river ni av och skickar så snart 
som möjligt till Amnesty International, Johan Harlén, Box 
4719, 116 92 Stockholm. Det går också bra att skriva av upp-
gifterna (var noggranna – en bokstav eller siffra fel så blir blir 
informationen värdelös) och skicka dem via e-post till johan.
harlen@amnesty.se. Riv av och släng flärparna därefter.
Petitioner:
• Om era petitioner inte innehåller några kontaktuppgifter 
sparar ni dem till kampanjen tar slut och skickar dem därefter 
till mig, tillsammans med era vykort.
• Om era petitioner innehåller kontaktuppgifter ska ni skicka 
hela petitionen (alltså både vädjandet och delen för kontakt-
uppgifter) till Amnesty International, Johan Harlén, Box 4719, 
116 92 Stockholm. Även här kan ni skriva av kontaktuppgif-
terna (inklusive namn) och skicka dem via e-post till johan.
harlen@amnesty.se. I så fall slänger ni kontaktdelen.

Viktigt: Om ni genomför aktiviteter på skolor eller andra sam-
manhang där merparten av dem ni når är omyndiga, så ska 
ni använda vykort utan fält för kontaktuppgifter och riva bort 
delen för kontaktuppgifter från era petitioner.

SKRIV FÖR FRIHET 2014

Kampanjperiod: 10 november-14 december
Anmälan: aktivism.amnesty.se/sff
Vykort och petitioner utan kontaktuppgifter: Sparas under 
kampanjens gång och skickas senast den 19 december 
till Amnesty International, Mats Engman, Box 4719, 116 
92 Stockholm. Ni får gärna riva av och slänga tomma 
kontaktdelar. 
Vykort och petitioner med Kontaktuppgifter: Alla kon-
taktuppgifter ska snarast möjligt (senast inom en vecka) 
skickas till Amnesty International, Johan Harlén, Box 4719, 
116 92 Stockholm. För vykorten räcker det med att skicka 
kontaktdelen. Petitioner måste skickas i sin helhet, alltså 
med både vädjade- och kontaktdel! Det går även bra att 
skriva av uppgifterna och skicka dem via e-post till johan.
harlen@amnesty.se (i så fall ska ni riva av och slänga 
kontaktdelarna).
Bilder (högupplösta): Skickas snarast möjligt till 
kampanjfoton@amnesty.se. Ska innehålla ort, datum och 
en kort beskrivning av aktiviteten.
Redovisning av lokala aktiviteter: Vi ber er att så långt som 
möjligt dokumentera era aktiviteter, så att vi kan få en rätt-
visande bild av hela kampanjen. Vi komer skicka ett enkelt 
rapportformulär till alla anmälda grupper, och vi är mycket 
tacksamma om ni använder det. 

KAMPANJINSTRUKTIONER I KORTHET



INSATS NOVEMBER 2014          SIDA 5       AGERA!

FOTA ERA AKTIVITETER!
Som jag skrev i oktober vore vi glada om ni så långt som möj-
ligt tar bilder på era kampanjaktiviteter. Tänk gärna in redan 
under planeringsstadiet hur ni ska kunna ta bra bilder och se 
till att ha en särskilt ansvarig för uppgiften som fotograf (eller 
låna in någon utomstående som är bra på att fota). Skicka era 
bilder till kampanjfoton@amnesty.se, tillsammans med en 
kort beskrivning av aktiviteten, samt ort och datum.

AMBASSADÖRER
Liksom förra året kommer vi samarbeta med ambassadörer 
för att ge kampanjen ökad spridning. Vi har hittills gjort klart 
med modebloggaren Kenza Zouiten (vars blogg når ca 
650 000 personer), artisten Henrik Schyffert och författaren 
Jonas Gardell (som även medverkade i förra årets kampanj). 
Vi är självklart mycket glada över att de har valt att stödja 
kampanjen! Vi kommer göra klart med ytterligare någon 
ambassadör under kampanjens inledning.

MATS ENGMAN
PROJEKTLEDARE, SKRIV FÖR FRIHET

08-729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

MER INFORMATION TILL ANMÄLDA GRUPPER
Det hinner hända mycket under en stor och intensiv kam-
panj. Vi kommer till exempel inom kort få tillgång till nytt 
videomaterial. Vi kommer göra klart med nya ambassadörer, 
och kanske också andra former av externa samarbeten. Vi 
följer den pågående aktionen gentemot Dow Chemicals för 
att få dem att samverka med det indiska rättsväsendet inför 
en hearing i Bhopal den 12 november. Vi följer utvecklingen 
gällande spöbestraffningen av Raif Badawi. Ni som anmält er 
till kampanjen kommer fortlöpande få kampanjutskick med 
information om vad som är på gång.

Om ni inte har hunnit/kunnat/velat anmäla er, så är ni fortfa-
rande mer än välkomna att hoppa på kampanjen nu. Skriv för 
frihet är en intressant och angelägen del av vårt kampanjar-
bete, och ert deltagande är väldigt mycket värt! Anmäl er via 
aktivism.amnesty.se/sff och hör av er till mig om ni har några 
frågor.

DÄRFÖR LÄMNADE VI FALLET JOHN JEANETTE...
John Jeanette Solstad Remø medverkade under vårt aktivist-
seminarium med en presentation som var både intressant, 
gripande och engagerande. Jag tror inte att jag var ensam om 
att efteråt känna starkt både för henne som person och för 
frågan som sådan. Därför kändes det ärligt talat lite snopet 
att dryga två veckor senare blåsa av kampanjen. Enligt min 
mening hade vi dock god grund för vårt beslut.

Under norska Amnestys årsmöte medverkade stadsrådet 
Vidar Helgesen, och levererade de besked vi velat ha från 
den norska regeringen:
• Att de tagit till sig kritiken från Amnesty (Helgesen tackade 
uttryckligen Amnesty för de påtryckningar vi riktat mot dem). 
• Att transpersoners möjlighet att ändra sitt juridiska kön är 
en människorättsfråga. 
• Att de betraktar deras nuvarande praxis, som kräver sterili-
sering och hormonbehandling/kirurgi för att få ändra juridiskt 
kön, som utdaterad.
• Att de inte tänker överklaga utlåtandet från norska diskrimi-
neringsombudsmannen som tydligt slog fast att John Jeanette 
utsatts för diskriminering och krävde konkret förändring.
• Att de kommer tillsätta en grupp som ”skyndsamt” ska 
utreda frågan och föreslå en ny praxis.

Ovanstående är endast muntliga löften i nuläget, men vi 
kände ändå att det skulle vara att slå mot en öppen dörr att 
fortsätta kampanjen när den norska regeringen redan sagt sig 
vilja gå oss till mötes. Dessutom fanns andra fall i kampanjen 
som också var angelägna att arbeta med, så vi valde att lägga 
våra resurser på ett av dem (Liu Ping).

Vi har självklart haft kontakt med John Jeanette gällande det här 
beslutet, och hon är införstådd med vårt resonemang. Många 
andra sektioner, däribland den norska, har på internationella 
sekretariatets inrådan valt att fullfölja arbetet med hänvisning till 
att inga förändringar ännu är genomförda eller beslutade.

LAGD PÅ IS - INTE INSTÄLLD...
Om de norska myndigheterna inte lever upp till sina löften, om 
arbetet kör fast eller om frågan dras i långbänk kommer vi full-
följa den här aktionen under nästa år. Vi kommer även ta upp 
frågan under ett möte med norska ambassaden i Sverige. Vi 
har inte avbrutit arbetet, utan lagt det på is medan i avvaktan 
på konkret agerande från de norska myndigheternas sida.

MATS ENGMAN
PROJEKTLEDARE, SKRIV FÖR FRIHET / 08-729 02 66 / MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE 
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Nu är det snart dags för den årliga aktionen 16 Days of Acti-
vism. Kampanjen, som startade 1991, samlar individer och 
organisationer från världens alla hörn som arbetar för att öka 
medvetenheten om att könsbaserat våld mot kvinnor är en 
eftersatt människorättsfråga. Över 2 000 organisationer i mer 
än 150 länder har varit med sedan dess, däribland Amnesty.  
Internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 novem-
ber, är startdatum. Aktionen pågår under 16 dagar fram till 
MR-dagen den 10 december.

ÅRETS AKTION 
Årets Amnestyaktion fokuserar på sexuella och reproduktiva 
rättigheter och kopplar därmed an till den pågående globala 
kampanjen Min kropp mina rättigheter. 16 Days... är i första 
hand en brevskrivningsaktion som omfattar tre länder: 
• El Salvador (sexuellt våld och totalförbudet mot abort) 
• Egypten (könsbaserat våld inklusive sexuellt våld mot 
kvinnliga demonstranter) 
• Sydafrika (mödradödlighet, hiv och våld)  
Dessutom kan man delta i en solidaritetsaktion för våld-
täktsöverlevare och våldsutsatta kvinnor i Maghreb-länderna 
(Marocko, Algeriet och Tunisien). 

Materialet kan användas året ut och består av :
• bakgrundsbeskrivningar gällande specifika MR-problem i 
de tre länderna/regionen

• färdiga brevförslag / petition att posta eller maila 
• instruktioner och material till solidaritetsaktionen 
Det handlar alltså främst om att skicka brev och e-post till 
berörda myndigheter i respektive land. Utöver brevskrivning 
kan man exempelvis skriva insändare till lokala tidningar. 

Ni kan även göra om de färdiga vädjandebreven till petitioner 
som arbetskamrater och andra kan skriva på eller som kan 
användas om ni gör en aktivitet, exempelvis i samband med 
internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Vill 
ni delta? Anmäl er till mig!

KATARINA BERGEHED
KAMPANJSAMORDNARE / 031-701 81 81 / KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE

16 DAGAR FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER

Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryck-
eriet! Nummer 4/2014 utkommer runt 28 november. 
Beställningar av extra exemplar av AP måste jag ha absolut 
senast tisdag den 11 november. Märk mejlet ”AP-extra 
tidningar”. Alla grupper är välkomna att beställa tidningar 
utan kostnad. Glöm inte att ange postadress!

Tips till kalendariet måste jag ha senast söndag den 9 no-
vember. Kalendariet omfattar perioden 28 november 
2014-februari 2015. Märk mejlet ”Kalendariet”.

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

BESTÄLL AMNESTY PRESS!

Grafitti i Kairo

Könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, polygami, våld 
relaterat till “heder” eller hemgift är exempel på skadliga, 
traditionella sedvänjor som årligen drabbar miljontals kvinnor 
och barn, främst flickor. Sedvänjorna grundas i diskriminering 
och involverar ofta våld och tvång. De som utövar och försva-
rar det - familjen, lokalsamhället, religiösa ledare, institutioner 
och samhället i stort - säger sig ofta vilja skydda kvinnor och 

FN VÄXLAR UPP MOT “SKADLIGA SEDVÄNJOR”
barn. I själva verket handlar det om allvarliga övergrepp som 
leder till fysiskt och psykiskt lidande och får livslånga konse-
kvenser. De drabbade har inte gett sitt fria och fulla samtycke 
och sedvänjor av detta slag inverkar på deras möjlighet att 
utöva och åtnjuta sina grundläggande mänskliga rättigheter. 

Därför är det positivt att FNs kommittéer som övervakar 
staternas efterlevnad av Kvinnokonventionen (CEDAW) och 
Barnkonventionen (CRC) nu kommit med ett gemensamt ställ-
ningstagande mot “harmfull practices”. När konventionerna 
antogs så visste man inte så mycket om skadliga sedvänjor. 
Men genom åren har kunskapen ökat och CEDAW- och CRC-
kommittéerna slår nu fast att staterna kraftfullt måste agera. 
För trots årtionden av arbete lever skadliga sedvänjor vidare, 
sprids genom migration och återuppstår i samhällen där de 
tidigare utrotats, ofta i samband med väpnade konflikter.

Utöver en övervakande roll har kommittéerna i uppgift att uttolka 
vad respektive konvention medför för skyldigheter för staterna. 
Genom så kallade generella rekommendationer kan de lyfta frå-
gor som kräver mer uppmärksamhet från staternas sida. Kom-
mittéernas generella rekommendation 31 är därför ett mycket 
positivt steg för att flytta fram positionerna i dessa frågor.

KATARINA BERGEHED
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På ett Amnestyår finns det många gyllene ögonblick. Två 
tillfällen där vi från sektionens håll anstränger oss lite extra för 
att sätta guldkant på aktivisttillvaron är årsmötet och aktivist-
seminariet. Om årsmötet är en hyllning till demokratin så är 
aktivistseminariet en hyllning till aktivismen. I år besöktes 
seminariet av knappt hundra aktivister som tog och gav inspi-
ration kring frågor som rör våra aktuella kampanjer, medlems-
demokrati och verktyg för aktivism. 

Årets aktivistseminarium var 
det första utbildningstillfället 
inför kampanjen “Stoppa tor-
tyren”. Danny Vannucchi från 
Internationella sekretariatet 
berättade om tankarna bakom 
kampanjen och problemati-
ken kring att tortyr på många 
platser i värden har blivit ett 
vardagligt sätt att hantera 
misstänka brottslingar. Semi-
nariet besöktes också av Salah 
Haghgo som berättade om 

sin upplevelse av tortyr och hur dessa erfarenheter kommit 
tillbaka på olika sätt under resten av hans liv.
 
Inför årets skriv för frihet presenterades de utvalda fallen, det 
brainstormades och dessutom pratade John Jeanette Solstad 
Remø om att vara diskriminerad som transperson i Norge. 
John Jeanette var tänkt att bli ett av individfallen i SFF, men 
detta ändrades i sista stund för att den norska regeringen ser 
ut att vara beredd att tillmötsgå Amnestys krav (se sid 6).

I svenska sektionen har vi haft få tillfällen att lära oss mer om 
transfrågor så vi tackar för detta unika och engagerande tillfälle 
och önskar John Jaenette lycka till i den fortsatta kampen.

För deltagare engagerade i kampanjen “Min kropp, mina 
rättigheter” gavs ett seminarium med Anna Dahlqvist och 
Ulf B Andersson som handlade om abortfrågan i Europa. Att 
använda sociala medier smart, att använda sitt medlemskap 
i den demokratiska organisationen och att arbeta i projekt var 
andra seminarier som genomfördes under helgen.

Mötet med människorättsförsvarare, sakkunniga och engagera-
de verkar vara nyckeln till att aktivistseminariet alltid är uppskat-
tat - kanske också att amnestyaktivister är osedvanligt trevliga. 

Stort tack till alla er som deltog och som förgyllde seminariet! 
För er som inte var där - nästa år firar vi tio år med aktivistse-
minariet. Välkomna då!

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

AKTIVISTSEMNARIET:

EN PLATS FÖR ENGAGERADE MÖTEN

Seminariet avslutdes med en glad 
hälsning till John Jeanette i Norge.

Amnestykören - sedan några år ett 
stående inslag under seminariet.

Danny Vannucchi
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I år är det 200 år sedan Sverige senast var i krig, och det 
uppmärksammas med ett fredspris i Uppsala, där lokala eld-
själar hyllas för sitt arbete i det fördolda. En sådan eldsjäl är 
Uppsalaläkaren Inger Sjöberg, sedan över 20 år ordförande 
i Amnestys hälso- och sjukvårdsgrupp. Tillsammans med 
fyra andra fredsaktivister mottog hon på FN-dagen, den 24 
oktober, Uppsala Fredspris, för sina “mångåriga fredsinsatser 
som ordförande i Amnesty Internationals hälso- och sjuk-
vårdsgrupp i Sverige”. 

Själv tycker hon att det hon gör är det minsta man kan 
begära, och nämner den kinesiske aktivisten Wei Jingsheng 
som en idol. Wei Jingsheng satt 15 år i fängelse för sitt arbete 
för mänskliga rättigheter och demokrati, men fortsatte trots 
det sitt engagemang så fort han blev frisläppt, och fängslades 
snart igen. 
- Men, alltså, då undrar man vad är drivkraften hos en sån 
person? Då känner jag att det lilla jag gör, det är nästan oan-

ständigt att inte göra detta, säger Inger och avslöjar att hon 
skulle vilja skriva en bok om några av de modiga människor 
Amnesty arbetat med genom åren.

Amnestys hälso- och sjukvårdsgrupp bildades 1977 i just 
Uppsala, och under 80-talet blev Inger tillfrågad att enga-
gera sig i gruppens styrelse. Nu har hon som sagt varit dess 
ordförande i över 20 år, och hon är glad att man fortfarande 
är aktiva i debatten och fungerar bra. 
- Det är inte alla medicinska grupper runtom i världen som 
gör det, utan man tröttnar efter ett tag. Men det är det som är 
roligt, att vi har kunnat fortsätta hela tiden

Gruppen är en resurs för hela Amnesty, och bidrar med 
erfarenhet och expertis inom medicinska frågor. Bland annat 
får man förfrågningar om att hjälpa till med bedömningar av 
tortyrfall. Man skriver också många brev tillsammans med 
andra länders sjukvårdsgrupper, där medlemmarnas läkar-, 
sjuksköterske- och psykologtitlar ger extra tyngd åt brevens 
medicinska budskap. Dessutom arrangeras seminarier och 
utställningar. Just nu är ett aktuellt tema vad som händer 
med sjukvården vid interna konflikter. 
- Man respekterar inte alls Genèvekonventionerna, utan skju-
ter på ambulanser, man tar till fånga läkare, sköterskor, man 
bombar sjukhusen och så vidare. Ett mycket effektivt sätt att 
föra krig och skrämma befolkningen, berättar Inger. Ett kom-
mande projekt är att tillsammans med Röda korset göra en 
utställning om sjukvård i skottlinjen, med planen att ställa ut 
på Fredens hus i Uppsala.

Det märks att Inger har ett stort Amnestyhjärta. I sitt tacktal 
passade hon på att hylla Amnesty, och framhöll ödmjukt att 
hon ser utmärkelsen som ett erkännande för både hälso- och 
sjukvårdsgruppen och hela organisationen. Innan intervjun 
avslutas vill hon också skicka med en hälsning till alla aktivist-
kollegor. 
- Jag var med på aktivistseminariet nyligen, och det var ju så 
roligt att se så mycket ungdomar som jobbar i Amnesty, och 
det är så kul! Man kanske inte orkar att hålla på i alla år, men 
man kan göra pauser och komma tillbaka, tipsar Inger. Och, 
visst väger ett tips från en fredspristagare tungt?

ERIK STENSEKE
PRAKTIKANT, DIGITAL KOMMUNIKATION / 08-729 02 70 / ERIK.STENSEKE@AMNESTY.SE
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