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En gruvarbetare i Demokratiska republiken Kongo letar efter mineraler, kanske till din mobiltelefon? 
Sverige saknar lagstiftning för företag som ställer krav på mänskliga rättigheter - det vill vi ändra på!

6 TILLBAKA TILL RÖTTERNA   
I april uppmärksammar vi dödsstraffet, vi skriver 
fysiska brev i mängd och insändare i lokal media 
för att få loss Ahmadreza Djalali.

3 VISA HANDLINGSKRAFT!  
Ny kampanj för att svenska företag ska 
ta ansvar för mänskliga rättigheter!

8 SNABBA PUCKAR 
Frige komiker i Myanmar - omgående. 

10 BÄSTA AKTIVISMEN 
Nominera bästa aktivismen, mesta aktivismen och 
bästa aktivisten. Prisutdelning sker under årsmötet.
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8 MARS 
Aktionsdag internationella kvinnodagen

14-15 MARS 
Lobby-utbildning

20-22 MARS 
Nationell ungdomsträff

22 MARS
Webbmöte Också människa

28-29 MARS 
Grundutbildning asylrätt, Malmö

30 MARS - 31 MAJ
Aktionsperiod Visa handlingskraft!

21-26 APRIL
Aktionsvecka mot dödsstraffet

25-26 APRIL
Grundutbildning i asylrätt, Göteborg

9-10 MAJ
Årsmöte i Stockholm

AMNESTYKALENDERN

Kalendern innehåller information om aktiviteter 
som berör aktivister i svenska sektionen. Den 
uppdateras inför varje nummer och kan därför 

fyllas på eller revideras mellan de olika numren. 
Om du har frågor om kalendern kontakta 
redaktören - karolina.ponten@amnesty.se.
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Visste ni att vi inte har en svensk lag som kräver att företag 
respekterar mänskliga rättigheter? Det innebär att svenska 
företag som riskerar att bidra till farliga arbetsvillkor, till att 
pressa löner eller att tysta kritiker varken behöver förebygga 
detta eller ställas till svars om det sker. Storbritannien, 
Frankrike och Nederländerna har lagstiftning och fler är på 
gång. Därför kickar Amnesty igång en kampanj för att vi ska 
få en sådan lag snart.

VAD VILL VI?
Vi kräver att Sverige ska få en lag som ställer krav på att 
svenska företag respekterar mänskliga rättigheter i Sverige och 
utomlands i alla led av produktionen. 

VARFÖR?
Idag har Sverige en handlingsplan för företag och 
mänskliga rättigheter från 2015 och en lagstiftning om 
hållbarhetsredovisning från 2016. Problemet med dessa är att 
de ställer låga krav på hur företag ska arbeta med mänskliga 
rättigheter och att lagen om hållbarhetsredovisning inte 
innebär några sanktioner för företag som bryter mot den.

Amnesty granskar årligen (tillsammans med Fair Action) ett 
urval av svenska företags hållbarhetsrapporter. Den 1 april i 
år släpps den nya granskningen som också kommer ligga till 
grund för vårt kommande arbete. I dessa granskningar ser vi 
svart på vitt att svenska företag inte tar tillräcklig hänsyn till 

de konsekvenser verksamheten har för mänskliga rättigheter. 
Vi ser till exempel att framstående reseföretag inte hanterar 
frågan om tvångsarbete på anlitade hotell. Att skoföretag 
undviker att kontrollera användning av hälsofarliga kemikalier 
i skotillverkningen. Att svenska klädföretag döljer vilka 
fabriker kläderna tillverkas i, vilket innebär att organisationer 
och fackföreningar i produktionsländerna inte kan kontakta 
de ansvariga om anställda behandlas illa. Vi har tidigare 
rapporterat om att både barn och vuxna jobbar med att 
utvinna kobolt (som används i telefon-, bil och datorbatterier) 
under farliga förhållanden i gruvorna i Demokratiska 
republiken Kongo. Världen över utsätts allt fler aktivister för hot 
och attacker när de protesterar mot affärsverksamheter som 
förstör miljön och riskerar människors liv och hälsa. 

För många av de granskade företagen verkar arbetet med 
mänskliga rättigheter inte vara en fortlöpande process med 
regelbundna analyser, återkopplingar och uppdateringar. 

VÅRA MYCKET ENKLA KRAV:
• Det slutgiltiga målet är en lagstiftning som kräver att 

företag respekterar mänskliga rättigheter i alla sina 
produktions- och leverantörskedjor i Sverige och 
utomlands.

• Det direkta målet för kampanjen är att regeringen tillsätter 
en utredning för hur en lagstiftning kan se ut innan årets 
slut.

SKÄRPNING SVERIGE - 
VISA HANDLINGSKRAFT!

Kvinnor och barn tvättar mineraler som kan användas i batterier i demokratiska 

republiken Kongo.
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HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE
Vad vi kräver är en lagstiftning som kräver att 
företag genomför human rights due diligence. 
Human rights due diligence (HRDD) är en 
process där ett företag kontinuerligt genomför en 
konsekvensanalys av vilken påverkan verksamheten 
kan ha eller har, på mänskliga rättigheter. HRDD 
är enligt FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter ett viktigt verktyg för företags 
arbete med mänskliga rättigheter.

KAMPANJEN ÄR ETT SAMARBETE
Amnesty genomför kampanjen under namnet Visa 
handlingskraft! tillsammans med flera andra organisationer:
Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Diakonia, Fair Action, 
Fairtrade Sverige, FIAN, Forum Syd, Naturskyddsföreningen, 
Oxfam, Rädda Barnen, Swedwatch, UNICEF Sverige, We Effect, 
Union to Union under samordning av CONCORD Sverige. 

Detta innebär att ni har flera goda samarbetspartners på lokal 
nivå att kontakta för samarbeten.

HUR SKA VI SÄTTA PRESS PÅ SVENSKA POLITIKER?
För att visa politiker och företag att vi är många som 
kräver en ny lagstiftning kommer vi tillsammans med våra 
samarbetsorganisationer samla in namnunderskrifter från 
både allmänheten, företag och organisationer. Dessa ska 
överlämnas till regeringen. 

Vi kommer även samtala med politiker och 
företagsrepresentanter. För dig som vill vara med och 
genomföra samtal men inte har deltagit i lobbyutbildningen i 
mars kommer det finnas möjlighet att hoppa in lokalt. Kontakta 
mig om du är intresserad av att vara med i detta arbete.

VAR KREATIVA! 
I arbetet med att samla in namn kan vi vara kreativa! När vi 
tidigare kampanjat mot företag har vi visat prov på kreativitet 

och stort engagemang - vi har städat bensinmackar, omgett 
oss med kolsyrerök, sjungit med gasmasker och mycket mer. 
Målet är ju att samla in massor av namnunderskrifter, och det 
är upp till er exakt hur ni vill gå till väga. Det finns oändliga 
möjligheter att få uppmärksamhet och skapa engagemang 
kring frågan! Tips och riktlinjer hittas i lathunden.

NÄR? 
Kampanjen drar igång på allvar den 30 mars och 
aktionsperioden pågår fram till den 31 maj. Skicka alla era 
namnunderskrifter till oss snarast efter er aktion, och absolut 
senast den 8 juni! Petitionen kommer dock finnas uppe på 
Amnesty.se redan den 16 mars.

MATERIAL PÅ AKTIVISTPORTALEN
Som vanligt är aktivistportalen er bästa vän i kampanjandet.
Här hittar ni snart:
• Flygblad för utskrift
• Namninsamlingslistor för utskrift 
• Presentation med bakgrund och kampanjinfo
• Lathund och Q&A med information om sakfrågan och 

kampanjen mejlas till anmälda grupper.

UTBILDNING
Vi kommer att erbjuda skriftlig information för alla anmälda 
grupper. Det kommer också arrangeras utbildningar digitalt 
och/eller lokalt. Information om var, när och hur kommer ni 
inom kort att hitta på aktivism.amnesty.se/foretagsansvar. Kan 
ni inte vänta på mer info?! Kontakta mig så löser vi det.

ANMÄLAN OCH KONTAKT
Vi vill att alla ni som kommer agera inom kampanjen anmäler 
er på aktivism.amnesty.se/foretagsansvar.  

Hör av er med frågor eller egna idéer!

OLIVIA LINANDER
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

OLIVIA.LINANDER@AMNESTY.SE 

0704 - 61 95 42

Hoppas det stora engagemanget för företagsansvar fortfarande är starkt i 

sektionen. Här i en tidigare aktion för att Shell skulle ta sitt ansvar. 

http://aktivism.amnesty.se/foretagsansvar
http://aktivism.amnesty.se/foretagsansvar
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SOM JAG SER DET...

KÄNNER NI TILL DET SVENSKA FÖRETAGET LUNDIN 
PETROLEUM? Företaget anklagas för att ha bidragit till 
ofattbara kränkningar av mänskliga rättigheter under det 
inbördeskrig som härjade i Sudan 1997-2003. Ungefär 12 
000 människor beräknas ha mist livet och 160 000 drevs på 
flykt i företagets område i södra Sudan. Lundin hävdar att de 
bidragit till positiv utveckling och fred under sin tid i landet. 
Men företaget verkar inte ha övervägt möjliga risker med att 
vara verksam i ett konflikt-drabbat område innan de började 
sitt arbete i landet. 

I mitt arbete är det tydligt att företag, speciellt stora företag, 
har en stor möjlighet att påverka mänskliga rättigheter i de 
samhällen där de verkar. Om de vill. Och en del gör det. 
Ofta efter att de fått kritik, om de till exempel hamnat i 
blåsväder i media med rapporter om misstänkt barnarbete 
i något produktionsland. Företagen agerar ofta snabbt när 
de anklagas för att ha använt mutor, då finns det nämligen 
svensk lagstiftning som innebär att de kan riskera åtal och 
kanske till och med fällande dom och böter. 

Men när det gäller att företag ska respektera mänskliga 
rättigheter saknar Sverige bra lagstiftning trots att vi ofta 
slår oss för bröstet och säger att vi är så bra på mänskliga 
rättigheter. Fast jag tycker nog inte att vi är så himla bra. 
Vi är på efterkälken. Vår regering har inkluderat FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter i 
sin handlingsplan från 2015. Dessa principer lägger ut röda 
mattan för lagstiftning, men inget händer. Kanske väntar 
man på vad EU gör inom området istället för att gå före och 
vara ett föredöme på arbete med mänskliga rättigheter. 

Runt om i Europa ser vi att det redan finns lagar för att 
företag ska respektera mänskliga rättigheter i t.ex. Frankrike 
och Nederländerna. Och fler länder är på gång. 
Våra nordiska grannar Finland och Norge, är på gång med 
nya lagstiftningar efter idogt kampanjande från Amnesty och 
andra civilsamhällesorganisationer. 

Nu är det vår tur att påverka Sverige. Vi i Sverige behöver 
också lagstiftning som pushar företagen att ta ansvar på 
riktigt. Och vi behöver sätta fart. 

Så vad behövs då för att det ska bli svensk lag? Vi behöver 
både kunskap och politisk vilja för att beslut ska fattas. Vi är 
beredda att utbilda! Om det handlar om brist på politisk vilja 
så går vi nu ut brett med vår kampanj Visa handlingskraft! 
för att fler politiker ska kräva lagstiftning. Både civilsamhället 
och flera stora företag står bakom oss i kampen. Vi vill se ett 
beslut från regeringen snarast, innan det sker mer negativa 
effekter för de som drabbas av oansvariga företag som bara 
fortsätter i samma spår…

Åklagare har arbetat i ett decennium med att utreda Lundin 
Petroleum. Vi behöver en svensk lagstiftning som kräver 
att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter för att 
undvika att svenska företag bidrar till negativ påverkan på 
mänskliga rättigheter. 

LJUS
alla konsumenter som ställer frågor om hur villkoren 
ser ut där produkter tillverkas när de handlar i 
butiker eller online!

TAGGTRÅD
att mänskliga rättigheter fortfarande bara är en 
pappersövning för många företag. Vi behöver 
konkret agerande också!

ULRIKA SANDBERG 
SAKKUNNIG FÖRETAG OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

ULRIKA.SANDBERG@AMNESTY.SE

0729 - 71 24 61
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AKTIONSVECKA I APRIL: FRIGE AHMADREZA 
DJALALI OCH AVSKAFFA DÖDSSTRAFFET!
Måndag 25 april 2016 greps den svensk-iranske läkaren 
och forskaren Ahmadreza Djalali i Iran misstänkt för 
spioneri och samröre med Israel. Anledningen till att 
han befann sig i Iran var för att delta i workshops på 
universiteten i Teheran och Shiraz om katastrofmedicin. 
Sedan 2009 är han bosatt i Sverige med sin familj. I 
oktober 2017 dömdes han till döden i Iran. 

Amnesty släpper varje år en internationell rapport om 
dödsstraffet i världen. Det är ett tillfälle då vi får uppdaterad 
information om framgångar och bakslag i den globala 
kampen för att helt avskaffa dödsstraffet. Det är också ett 
tillfälle när vi får uppmärksamhet i media för just den här 
frågan. I år kommer rapporten den 21 april och vi ser 
rapportsläppet som ett utmärkt tillfälle att engagera sig i 
frågan generellt och för Ahmadreza Djalali specifikt.

VÅRT KRAV:
Att Ahmadreza friges omedelbart och att hans dödsdom 
upphävs. Det finns ingen möjlighet för honom att få en 
rättvis rättegång i Iran. Därför ska han släppas!

VAD SKA VI GÖRA?
Många av er har redan agerat för Djalalis frigivning. I höstas 
skrev vi brev till honom i fängelset och vi har samlat in 10 
000 namnunderskrifter via webben. Nu är tanken att vi ska 
göra det fysiskt omöjligt för de ansvariga att blunda för att 
många är engagerade och att vi inte glömt bort Ahmadreza 
Djalali. Vi ska helt enkelt “brevbomba” ansvarig makthavare 
i Iran (vi kommer att uppdatera exakt vem på aktivistportalen 
och i nästa Insats). Det handlar om fysiska brev, gärna ett 
och ett. Och MÅNGA! Samla alla era nära, kära, avlägsna 
och okända människor med hjärtat på rätta stället och 
uppmana dem att skriva brev. Fysiskt. Ju fler desto bättre. 
Brevskrivarmaratons, brevskrivningspub, brevskrivningscafé, 
världens längsta brevskrivningsbord???

För att väcka uppmärksamhet kring Djalalis fall i Sverige - 
och för att få fler att agera - skriver vi dessutom insändare i 
lokal media. 

NÄR:
Aktionsperioden pågår från 21 april (när rapporten släpps) 
till 26 april. Fyraårsdagen av Djalalis fängslande äger rum 25 
april så den dagen vill vi gärna uppmärksamma.

MATERIAL:
Det kommer att finnas brevförslag och material för utskrift på 

aktivistportalen. För er som saknar skrivare kan sekretariatet 
hjälpa till att skriva ut. Instruktioner i form av brevmallar, 
insändar-tips och annat hittar ni i lathunden som skickas till 
anmälda grupper.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN:
Mer djuplodande information om dödsstraffet och 
Ahmadreza Djalali kommer i nästa Insats. Ni kan redan 
nu anmäla er på aktivism.amnesty.se/dodsstraff. Mer 
information och eventuell utbildning erbjuds anmälda 
grupper.

Utdrag av brev från Ahmadreza Djalali 2017

Jag vill tacka alla för att ha hjälpt mig och min 

familj under de senaste två åren. Det stöd jag 

har fått har varit viktigt för att belysa det jag 

utsätts för. Det har även varit ett stort stöd för 

mig personligen och hållit liv i hoppet om att 

en dag bli fri. Jag ber dock om ert fortsatta 

stöd. Snälla, kräv av iranska myndigheter att 

de ska häva dödsdomen och frige mig.

Jag ser fram emot den dagen jag får 

återvända till ett normalt liv och fortsätta min 

forskning och min vardag.

Tack så mycket.

OLIVIA LINANDER
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

OLIVIA.LINANDER@AMNESTY.SE 

0704 - 61 95 42

Vi slutar inte kämpa för att Ahmadreza Djalali ska friges.

http://aktivism.amnesty.se/dodsstraff
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De utsatta EU-medborgare som är i Sverige har rätt till vård 
här precis som i sitt hemland. Men vissa länder i EU saknar 
universell sjukförsäkring vilket resulterar i att de mest 
utsatta medborgarna saknar det sjukförsäkringskort som du 
förväntas visa upp när du söker vård i ett annat land. 

Vi hör vittnesmål om personer som sökt akut hjälp och 
fått en saftig faktura, om kvinnor som nekas hjälp att få 
preventivmedel trots upprepade aborter och människor 
som undviker att söka vård av rädsla att bli ifrågasatta eller 
skuldsatta. 

Amnesty vill att de utsatta EU-medborgare som är i 
Sverige åtminstone ska ges “vård som inte kan anstå” 
oavsett om de har ett försäkringskort eller inte. Det är 
den princip som gäller för vård till papperslösa. Det 
handlar om akutvård, mödravård, vård av barn, abort och 
preventivmedelsrådgivning.

HJÄLP TILL!
Amnesty planerar ett möte med hälsominister Lena Hallengren 
senare i vår. Syftet med mötet är att visa hur olika möjligheter 
det finns för den här gruppen att få vård i olika delar av 
landet. Det är oacceptabelt för ett land som värnar mänskliga 

rättigheter. För att kunna visa på problematiken behöver vi 
mer information från olika vårdgivare och politiker. Vi vill gärna 
att frågan lyfts i lokal media. Några av er är redan igång men 
vi behöver fler som hjälps åt med följande insatser:

• Ställ frågor till vårdcentraler, akutmottagningar och 
tandläkarmottagningar 

• Ring era regionpolitiker och be om ett möte
• Skriv en insändare om resultatet

MER INFO PÅ WEBMÖTE!
För er som vill veta mer om kampanjen och vårt arbete 
med rätten till vård, delta på ett webmöte 22 mars kl 15-
16.30. Anmäl dig på aktivistportalen och ta gärna med en 
aktivistkompis.

Mer info finns på aktivism.amnesty.se/eumedborgare 
(aktivistportalen) och på amnesty.se/människa. Kontakta mig 
med frågor!

OCKSÅ MÄNNISKA: 
RÄTTEN TILL VÅRD SKA GÄLLA  ALLA!

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJLEDARE SYD

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

0707 - 44 57 93

Vad har Arsenal Football Club, uiguraktivisten Ilham Tohti 
och demonstranterna i Hongkong gemensamt? De har alla 
varit måltavlor för det kinesiska påtrycket för att begränsa 
yttrandefriheten. 

Under sommarens nordiska ungdomsträff i år, som 
kommer att äga rum strax utanför Helsingfors den 6-10 juli, 
kommer ni kunna lära er mer om Amnestys arbete, aktuella 
kampanjer, aktivism och ledarskap.

Fokus för årets konferens är mänskliga rättigheter i Kina med 
fokus på landets roll som stormakt och uigurers situation. 

Träffen är för dig som kommer att vara engagerad i Amnesty 
även efter sommaren. Vi har möjlighet att skicka tio aktivister 
från svenska sektionen som under härliga dagar med bastu och 
bad inspireras och umgås med aktivister från hela norden.

Sista anmälningsdag är onsdagen den 15 april och 
anmälningsformuläret kommer inom kort att komma upp på 
aktivistportalen, aktivism.amnesty.se/ungdomstraff

ANSÖK TILL NORDIC YOUTH CONFERENCE 2020!

SARA BESSA
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNG AKTIVISM

SARA.BESSA@AMNESTY.SE

0723 - 07 70 31

Deltagare på förra årets NYC agerade mot våldtäkt i de nordiska länderna

http://aktivism.amnesty.se/eumedborgare 
http://amnesty.se/människa
http://aktivism.amnesty.se/ungdomstraff 
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Satirgruppen Peacock Generation sätter upp föreställningar 
med satirisk poesi, musik och dans - “Thangyat” - vilket är 
en traditionell konstform i Myanmar. Sex av konstnärerna 
greps i april-maj 2019 efter en föreställning där de bar 
militäruniformer och kritiserade Tatmadaw, Myanmars militär. 

De sex konstnärerna har dömts till fängelsestraff på 
mellan två och tre år. Tre av dem, Kyee Myint, Saw Wai 
och Nay Myo Zin dömdes den 17 februari till ytterligare ett 
halvår i fängelse för “förtal online”. De hade livestreameat 
föreställningen på Facebook. 

Dessa konstnärer och komiker har givetvis inte begått något 

brott, de är samvetsfångar och bör omedelbart släppas fria. 
Tyvärr är det här en vanlig metod för militären i Myanmar 
att tysta kritiker, och många aktivister och konstnärer sitter 
fängslade för sin fredliga aktivism. Därför måste vi agera! 
Ni kan maila, skriva brev och agera på sociala medier. Mer 
information finns på aktivism.amnesty.se/aktioner

SNABBA PUCKAR 
UNGA KOMIKER I MYANMAR DÖMDA TILL FÄNGELSE - AGERA NU!

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE IAR 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

0708 - 60 86 28 

Sju medlemmar från Peacock Generation.

Vill ni i ert distrikt eller er grupp veta mer om 
flyktingars och migranters rättigheter? Amnestys 
flykting- och migrationsgrupp består av flykting- och 
migrationssamordnare, förvarsbesökare och teamet på 
sekretariatet. Vi kommer gärna till er under 2020 för att prata 
om vårt arbete, flyktingsituationen i världen, EU och Sverige, 
rättigheter för migranter och flyktingar, eller något annat 
relaterat till frågorna. Perfekt för distriktsmötet eller årsmötet! 

Kontakta mig om ni vill veta mer!

BOKA ETT SAMTAL OM FLYKTINGAR 
OCH MIGRANTERS RÄTTIGHETER!

ELLINOR HAGMAN
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION

ELLINOR.HAGMAN@AMNESTY.SE

0708 - 60 41 39

http://aktivism.amnesty.se/aktioner
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VI SES VÄL I STOCKHOLM 9-10 MAJ?

Årsmötet kommer i år att äga rum under två fullspäckade 
dagar. Vi kommer att välja ny styrelse, besluta om motioner, 
diskutera strategiska vägval inför nästa strategiska period och 
lyssna till spännande anföranden. Generalsekreteraren från 
den ungerska sektionen kommer och berättar om situationen 
för mänskliga rättigheter i Ungern. Programmet i sin helhet 
publiceras den 18 mars på amnesty.se/årsmöte. 

Att delta i årsmötet är gratis för alla medlemmar. För 
300 kronor får du dessutom boende och mat - om du 
anmäler dig senast 20 april via amnesty.se/årsmöte. Vi ses i 
Stockholm i maj. Välkommen! 

VI SÖKER BEREDNINGSFUNKTIONÄRER...
Just nu söker vi efter engagerade personer som vill vara 
sekreterare i våra beredningsgrupper. Beredningsgrupperna 
är som mindre versioner av plenumförhandlingarna. Genom 
att dela upp oss i lite mindre grupper blir det mer utrymme 
att diskutera de motioner och förslag som läggs fram till 
årsmötet. Känner du att du kan ta anteckningar och fånga 
det som är viktigt i en diskussion? Då kan du göra en 
värdefull insats i någon av årsmötets beredningsgrupper. 

... OCH DISKRIMINERINGSOMBUD!
Uppdraget är att finnas på plats under hela årsmötet för att 
ta emot eventuella klagomål från årsmötesdeltagare som 
upplever sig diskriminerade, trakasserade eller på annat sätt 
kränkta. Ombudens roll är att främja ett arbetsklimat på 
årsmötet som är fritt från diskriminering och kränkningar. 
Ni kommer att ha en kontaktperson på plats som kommer 
att vara behjälplig och stöttande under uppdragets gång. 

Vill du veta mer? Hör av dig till någon av oss: 

KARIN LEDIN DA ROSA
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET 2020

0709 - 87 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
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FARTUN ANDERSSON   
VERKSAMHETSUTVECKLARE AKTIVISM, SYD

0709 - 14 41 52 

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE   

Årets största och viktigaste Amnestyhelg närmar sig och äger rum den 9-10 maj i Stockholm! Årsmötet ger dig 
möjlighet att träffa likasinnade, få kunskap om situationen för mänskliga rättigheter i världen och utveckla ditt 
engagemang. Vi firar det vi uppnått och samlar kraft inför de utmaningar vi har framför oss. 

http://amnesty.se/årsmöte
http://amnesty.se/årsmöte
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NOMINERA FJOLÅRETS BÄSTA AKTIVISM

DE PRISER SOM DELAS UT ÄR:

Inför årsmötet 2016 instiftade sektionen tre priser till aktivister som bidragit till Amnestys arbete på olika 
sätt. När nu årets årsmöte står för dörren börjar det bli dags att nominera dem du tycker bör blir extra 
uppmärksammade.

STORA KREATIVITETSPRISET
Delas ut till arrangörer av 2019 års mest kreativa aktivitet i 
samband med sektionens aktionsdagar 2019. Priset syftar till 
att uppmärksamma kreativa idéer som är värda att spridas i 
rörelsen. Det Stora kreativitetspriset gick 2019 till Grupp 78 
från Östersund som 2018 arrangerade en fotbollsmatch för 
att belysa situationen för människorättsförsvarares situation i 
Ryssland. 

STORA ENGAGEMANGSPRISET
Delas ut till en individ som lagt sin själ, sitt hjärta och sin tid 
i Amnesty. Priset begränsas inte till att omfatta 2019 utan 
är ett “lifetime award”. Detta pris gick förra året till Anita 
Grünbaum för sitt 47 åriga, outtröttliga engagemang inom 
Amnesty.

STORA AKTIVITETSPRISET
Delas ut till arrangörer av 2019 års bästa aktivitet i samband 
med sektionens aktionsdagar under året. En bra aktivitet 
sätter fokus på påverkan, spridning och engagemang. 
Fjolårets vinnare inom kategorin var Amnesty Business 
Group Stockholm för sitt arbete med granskningar och 
analyser av företags hållbarhetsrapporter. 

NOMINERA MERA! 
Känner du till någon aktivist eller aktivitet som är värd 
att uppmärksamma - nominera denna snarast! Skicka din 
nominering till mig senast 30 april. Nomineringen ska 
innehålla: 

• Namn på den grupp/aktivist du vill nominera 
• Beskrivning av aktiviteten och eller personens  

engagemang 
• En kort motivering till varför du tycker att just denna 

aktivitet/aktivist bör tilldelas priset.

 

FARTUN ANDERSSON   
VERKSAMHETSUTVECKLARE AKTIVISM, SYD

 040-96 66 30 

FARTUN.ANDERSSON@AMNESTY.SE   



På styrelsens februarimöte diskuterade styrelsen bland 
annat nya former för hur medlemmarna ska involveras 
i sektionens verksamhetsplanering, nästa strategiska 
period, planeringen av sektionens årsmöte och policy för 
språkanvändning. 
 
Årsmötet 2019 beslutade att styrelsen ska ta fram nya 
riktlinjer för hur och när medlemmarna ska involveras 
i sektionens verksamhetsplanering. På februarimötet 
diskuterade styrelsen ett förslag som utgår från den nya 
strategin för aktivismen och ger medlemmarna inflytande 
över verksamhetsplaneringen på två plan. Dels på ett 
strategiskt plan inför utformandet av övergripande mål 
och ramverk för sektionens prioriteringar, dels på ett 
operativt plan som handlar om planeringen av större 
nyckelaktiviteter såsom kampanjer, utbildningar och 
årsmötet. Styrelsen lyfte fram behovet av en årscykel 
som visar kopplingen till de frågor som diskuteras 
internationellt och de beslut som fattas på det 
internationella årsmötet Global Assembly Meeting.  
 
Parallellt med dessa diskussioner genomförs just nu en 
större medlemskonsultation gällande nästa strategiska 
period. Den internationella rörelsen kommer att fatta 
beslut om nya gemensamma mål för hela Amnesty 
International på Global Assembly i sommar. Därefter 
kommer svenska sektionen att utforma mål inom ramen 
för de gemensamma målen. Är du intresserad av att delta 

i den processen kommer det att ges tillfälle på årsmötet, 
under hösten 2020 och våren 2021. 
 
Årsmötet 2019 gav också styrelsen i uppdrag att utarbeta 
en implementeringsplan med tillhörande policydokument 
för att skapa större delaktighet genom engelskspråkigt 
arbetsmaterial. På styrelsens februarimöte diskuterades 
ett förslag till implementeringsplan där huvudregeln 
för språk på externt material är svenska. Material som 
har en längre livslängd kan översättas till engelska 
och när nytt material tas fram ska det ses över om 
det även kan översättas till engelska. Sekretariatet ska 
också regelbundet anordna möten för student- och 
ungdomsgrupper på engelska. Styrelsen framförde 
att det är viktigt att avsätta rimliga kostnader för 
översättning och att det är viktigt att inte bara rikta sig 
mot särskilda grupper utan att tänka in alla medlemmar 
och potentiella medlemmar som kan ha behov av 
översättning till engelska. Mer detaljerad information om 
implementeringsplanen hittar du på medlemssidorna som 
underlag till styrelsens februarimöte.
 

/STYRELSEN

STYRELSEN INFORMERAR
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KUMI NAIDOO HAR AVGÅTT

I december 2019 avgick Amnestys internationella generalsekreterare, Kumi Naidoo, av hälsoskäl. Tillsvidare är Julie 
Verhaar tillförordnad generalsekreterare. Julie var tidigare chef över det globala insamlingsarbetet och känner  
organisationen väl. Uppdraget att företräda Amnesty externt fördelas mellan olika personer på det internationella 
sekretariatet och i rörelsen. Rekryteringen av ny internationell generalsekreterare inleds under mars 2020.  
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AMNESTY INTERNATIONAL
ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11) 
TELEFON: 08-729 02 00 E-POST: info@amnesty.se 
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats

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

ANSLAGSTAVLA
Protester mot Kinas “omskolningsläger” och övergrepp 

på uigurer genomfördes av aktivister och personal 
utanför Kinas ambassad i Stockholm, Kinas konsulat i 

Göteborg och på Anna Lindhs plats i Malmö  
den 7 februari i år.

GLÖM INTE att boka vårens 

grundutbildning, Amnesty ABC! Ni kan 

arrangera en utbildning på orten, i gruppen 

eller distriktet. För frågor om utbildningen 

kontakta mig!

Fartun Andersson Ramnemo

fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se 

Mats Engman som arbetat med aktivism på 

Amnesty sedan 1997 kommer att lämna oss för 

ett arbete på Bridgeförbundet. Skicka gärna en 

hälsning till honom på mats.engman@amnesty.se

Glömt att beställa 
material till 8 mars? 
Ni kan hämta på våra 
kontor i Göteborg, 
Stockholm och Malmö.

Sista dagen att ansöka till den nationella ungdomsträffen i Stockholm är 6 mars anmälan och info på: 
AKTIVISM.AMNESTY.SE/UNGDOMSTRAFF


