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8 OCKSÅ MÄNNISKA:   
Samhällets utsatta riskerar att 
drabbas hårt av Corona.

3 EFTER CORONA  
Generalsekreteraren har ordet: så 
anpassar vi oss efter Corona.

4 AKTION MOT DÖDSSTRAFF 
Hög tid att anmäla er till 
aktionsveckan mot dödsstraffet! 

9 STRAFFAD FÖR MISSFALL: 
agera och kom på digital 
lunchföreläsning!

7 DIGITAL KRAFTSAMLING! 
Vi kan bli bättre på att agera 
digitalt, sprid aktioner och delta på 
workshop.

10 GUI MINHAI 
Mer arbete för Gui Minhai - delta i 
digital aktion och uppmana andra 
att skriva under!

11 ÅRSMÖTET - NYA BUD! 
Vi flyttar fram årsmötet. 

21-26 april agerar vi för Ahmadreza Djalali 
och ett avskaffande av dödsstraffet.
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3 OCH 7 APRIL 
Lunchföreläsning abort i El Salvador

15 APRIL 
Digital föreläsning om dödsstraffet och Ahmadreza Djalali

20 APRIL 
Digital meeting, Also Human, English

21-26 APRIL 
Aktionsvecka mot dödsstraffet

23 APRIL 
Digitala regionala träffar Nordöst och Syd, Också människa

13 MAJ 
Digital regional träff Nordväst, Också människa

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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Den senaste tiden har dominerats av coronaviruset covid-19, 
i stort som smått. Media fylls med information om hur 
vi bäst tvättar händerna, håller avstånd och undviker att 
smitta andra. Vår vardag påverkas när skolor, arbetsplatser 
och föreningslivet anpassar sig för att inte bidra till 
smittspridning. Det kan kännas oroligt och utmanande, både 
för oss själva och för samhället i stort. 

Samtidigt innebär det också möjligheter, möjligheter att 
samarbete och träffas på nya sätt och möjligheter att 
synliggöra andra perspektiv än de som dominerar i media 
och runt (de digitala) kaffeborden. Dessa möjligheter vill vi 
i Amnesty Sverige ta till vara på!  I detta nummer av Insats 
fokuserar vi därför på hur vi ska kunna fortsätta kampen för 
mänskliga rättigheter, på nya sätt och med nya perspektiv.

Sekretariatet har nu ställt om sitt arbete och alla som har 
möjlighet arbetar tills vidare hemifrån. Alla anställda kommer 
självklart att fortsätta att vara tillgängliga för aktivister och 
medlemmar, men vi anpassar utbildningar och större träffar 
så att de istället sker digitalt. Det innebär även att lokala 
grupper/distrikt inte längre har möjlighet att träffas på våra 
lokalkontor. Eftersom vi ju inte längre kan planera och 
genomföra större aktioner på gator och torg, så ser vi också 
över hur vi kan arbeta med andra former av aktivism. Vårens 
kampanjarbete uppmanar till traditionell brevskrivning, 

telefonsamtal till politiker och skrivning av insändare - 
det mesta ska gå att utföra hemifrån. Styrelsen fattade i 
föregående vecka också beslut om att skjuta upp sektionens 
årsmöte till i höst. Läs mer om det på s.11.

Än viktigare är att vi nu ställer om vårt människorättsarbete, 
så att vi kan lyfta fram och agera på de konsekvenser som 
covid-19 får ur ett människorättsperspektiv. I svenska 
sektionen kommer vi exempelvis att synliggöra hur 
situationen påverkar människor i hemlöshet, som inte har 
möjlighet att “stanna hemma” eller vara i “hemkarantän”. 
Internationellt sett bevakar vi bl.a. situationen för flyktingar 
och migranter, kvinnors rättigheter och hur situationen 
utnyttjas för att inskränka människors civila och politiska 
rättigheter, men också alla människors rätt till sjukvård. Här 
har vi tillsammans en viktig roll att fylla! Vi kan upphöra med 
allt annat - förutom vårt arbete för alla människors lika värde 
och lika rättigheter. 

Sköt om er!

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER GÅR INTE I KARANTÄN 
- VI FORTSÄTTER KAMPEN PÅ NYA SÄTT!

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE AMNESTY SVERIGE

ANNA.LINDENFORS@AMNESTY.SE 
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AGERA FÖR AHMADREZA DJALALI! 
Den 26 april har Ahmadreza Djalali suttit fängslad i Iran i 
fyra år - sedan 2017 dömd till döden. Vi har länge kämpat 
för Ahmadrezas frigivning, och nu är vi särskilt oroliga för 
hans hälsotillstånd som efter åren i fångenskap är allvarligt. 
Spridningen av covid-19 gör situationen ännu mer akut. I 
april sätter vi ytterligare press på Iran att släppa Ahmadreza, 
samtidigt som vi kampanjar för avskaffandet av dödsstraffet 
i världen!

AVSKAFFA DÖDSSTRAFFET!
Runtom i världen sitter tusentals människor fängslade 
och väntar på att avrättas. Oavsett vad en människa är 
skyldig till är rätten till liv okränkbar. Amnesty har arbetat 
mot dödsstraffet sedan 1977, genom rapportering och 
påverkansarbete. Idag har 106 stater helt avskaffat 
dödsstraffet, när Amnestys arbete började var det bara 16 
länder!  

Det finns många anledningar till att Amnesty jobbar 
mot dödsstraffet. Inga rättssystem är ofelbara och att 
oskyldiga människor döms är inte ovanligt. Rättssystem 
kan vara diskriminerande, vilket innebär att vissa grupper 
av människor i högre grad riskerar att dömas till döden. 
Dödsstraffet fungerar heller inte för att bekämpa brott - 
länder som använder sig av dödsstraff är inte lugnare och 
har inte lägre brottslighet. 

Varje år släpper Amnesty en rapport där vi granskat hur 
dödsstraffet används i världen, och den 21 april släpps 
rapporten för 2019. Vårt ihärdiga budskap är tydligt: 
dödsstraffet är inte ett straff, utan ett brott i sig! 

VARFÖR AVSKAFFA DÖDSSTRAFFET?
• Det kränker rätten till liv
• Det bekämpar inte brott
• Oskyldiga människor döms
• Det är yttersta formen av tortyr
• Det används diskriminerande

AHMADREZA DJALALI
Iran är ett av de länder som avrättade flest personer under 
2018. Det är inte ovanligt att dödsdomarna är resultat av 

väldigt tveksamma rättsprocesser, och kan användas för att 
tysta ned kritiker. 

Den svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali 
greps i Iran den 26 april 2016. Sedan 2009 är Ahmadreza 
bosatt i Sverige med sin familj, men var på besök i Iran för 
att delta i workshops om katastrofmedicin på universitet 
i landet. Han anklagades för att ha samarbetat med den 
israeliska säkerhetstjänsten. I oktober 2017 dömdes 
Ahmadreza av Irans Revolutionsdomstol till döden för 
”korruption på jorden”. 

Rättsprocessen var extremt bristfällig. Försvaret fick inte ta 
del av några handlingar eller bevisning under rättegången. 
Han tvingades även ”bekänna” brott inför videokamera, en 
inspelning som i december 2018 visades i iransk tv. Den 29 
juli 2019 fördes han med ögonbindel till en hemlig plats där 
han under tio dagar pressades att erkänna nya brott.
 
DJALALI OCH COVID-19
Ahmadrezas hälsotillstånd är sviktande, och situationen 
med covid-19 innebär stor risk för smittspridning i iranska 
fängelser (däribland Evinfängelset där han hålls). Viruset 
utgör en livsfara för Ahmadreza och därför är det ännu mer 
bråttom att vi sätter press på såväl svenska som iranska 
makthavare för att få honom frisläppt! 

KAMPANJVECKA 21-26 APRIL
Dödsstraffsrapporten släpps den 21 april och årsdagen 
för gripandet av Ahmadreza är den 26 april. Denna vecka 
kommer vi därför satsa stort! Både mot dödsstraffet och för 
Ahmadrezas omedelbara frigivning. Anmäl er nu på aktivism.
amnesty.se/dodsstraff !

VÅRT KRAV:
Kampanjens krav är att Ahmadreza Djalali omedelbart släpps 
fri och att hans dödsdom upphävs! 

HUR SKA VI PÅVERKA? 
Vi har redan samlat 220 000 namnunderskrifter för 
Ahmadrezas frigivning, och kampanjens nästa steg är att 
höja våra röster på ytterligare sätt och skapa en ny våg av 
uppmärksamhet.  Vi använder oss av två metoder för att 
lyckas: Brevskrivning och opinionsbildning.



INSATS APRIL 2020         SIDA 5                                                        

KEDJEBREV FÖR DJALALI
Vi vill sätta ännu större press på iranska makthavare. Genom 
att skicka otaliga fysiska brev till Irans justitieminister gör vi 
det tydligt att omvärlden följer Ahmadrezas fall och kräver 
hans frigivning. Vi vill skicka så många brev det bara går, 
och eftersom det är svårt att samlas i större grupper just nu 
uppmanar vi till att skriva kedjebrev! 

1. Skriv ditt brev 
2. Posta brevet (och ta gärna en bild!)
3. Skicka vidare utmaningen till 5 nya personer, som i sin 

ska föra kedjebrevet vidare! Då kan du t.ex. dela bilden i 
sociala medier, ringa eller maila  till de du vill utmana.

Om vi alla skickar varsitt brev kommer vi få iväg riktigt 
många. Om vi alla dessutom får fem till att göra samma 
sak skickar vi väldigt många fler. Om kedjan fortsätter och 
varje brevskrivare hittar ytterligare fem nya kommer vi totalt 
dränka justitieministern i oändligt många brev! Dessutom är 
det perfekt karantän-aktivism. 

Drömscenariot är att skriva så många brev att 
de teoretiskt kan täcka justitieminister Raisi till 
näsan om han står upp (vi vill såklart att han ska 
kunna andas). Vi har fått hjälp att räkna ut hur 
många brev det skulle kunna röra sig om och 
har landat i 13 333 brev* - så nu skriver vi så 
pennorna glöder!

Tack till Lars Gäfvert i sektionsstyrelsen som 
räknat ut hur många brev vi behöver skicka!

*en 160 cm hög pyramid av 2 mm tjocka brev

DEBATTERA FÖR DJALALIS FRIGIVNING
Fler i Sverige behöver få veta att en svensk medborgare sitter 
frihetsberövad och dödsdömd i Iran på rättsosäkra grunder. 
Det är dags att visa på den växande opinionen gentemot 
svenska politiker att vidta kraftfulla åtgärder för Ahmadrezas 
frigivning. Därför skriver vi insändare och debattartiklar i 
lokala och nationella kanaler. Detta är också ett bra tillfälle 
att peka på de akuta risker som finns i och med Ahmadrezas 
hälsotillstånd och situationen rörande covid-19 i Iran. Tips 
på hur ni kan göra detta finns i den lathund som skickas till 
alla anmälda grupper!

KAMPANJEN OCH COVID-19
Vi har behövt ta hänsyn till coronaviruset när vi planerat 
den här strategin. Dels påverkas Ahmadrezas situation 
och riskerna för hans hälsa av viruset, och dels påverkas 
möjligheten att t.ex. anordna utåtriktade aktiviteter. Eftersom 
läget fortsätter utvecklas, ofta snabbt, så är det nödvändigt 
att vi är flexibla och redo att förändra våra planer. Vi kommer 
att kontakta anmälda grupper om eventuella ändringar längs 
vägen. 

LÄR DIG MER
Onsdag den 15 april kl 19-20:15 arrangerar vi en digital 
föreläsning om dödsstraffet och om Ahmadrezas fall. Då 
finns också möjlighet att ställa frågor om brevskrivandet! För 
att delta klickar man sig in på en länk som mailas ut i en 
inbjudan till alla som anmält sig till kampanjen.

ANMÄL ER TILL KAMPANJEN!
Alla grupper som vill delta i kampanjen ska anmäla sig på 
aktivistportalen aktivism.amnesty.se/dodsstraff, där ni också 
hittar mer information. Till anmälda grupper skickar vi en 
lathund om kampanjen och en Power Point-presentation 
som kan användas för att peppa fler att delta!

Grupp 160 agerar i oktober 2019 för Ahmadreza Djalalis 

frigivning, vi ger såklart inte upp utan fortsätter kampen.

OLIVIA LINANDER
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

OLIVIA.LINANDER@AMNESTY.SE 

0704 61 95 42
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SOM JAG SER DET...

Om en månad gör jag min sista arbetsdag på Amnesty. Det 
känns ganska märkligt. Amnesty, som organisation och 
arbetsplats, har dominerat mitt liv sedan jag var tonåring 
- alltså innan Champions League skapades och innan PJ 
Harvey gjorde sin första skiva! 

Som så många andra lockades jag av möjligheten att göra 
skillnad för andra människor och att lära mig mer om 

världen. Jag tryckte i mig rapporter om konflikter och förtryck 
i Peru, Turkiet och Indonesien, lärde mig vilka länder som 
avskaffat dödsstraffet och hur internationell rätt fungerade. 
När jag sedan blev anställd på Amnestys kontor och fick 
arbeta professionellt med mänskliga rättigheter kändes det 
som en ynnest. 

Engagemanget finns naturligtvis kvar, men som yrkesman 
inspireras jag idag mer av människorna inom organisationen 
än av de frågor vi arbetar med. Jag har bokstavligen träffat 
tusentals kloka, roliga, kreativa och sympatiska personer 
inom Amnesty - en mer inspirerande omgivning går inte att 
tänka sig. Om jag fick önska mig en sak när jag slutar (det 
får man väl!) skulle det vara detta:

Nästa gång ni träffas lägger du hela din uppmärksamhet på 
den av dina Amnestykollegor som du är minst bekant med. 
Hen besitter långt större potential än ni drar nytta av idag! Låt 
det sedan bli ditt eget projekt att göra just den personen till 
en större och viktigare del av er verksamhet. Det kan bli det 
bästa och roligaste du har gjort i Amnesty.

Mycket har förändrats sedan jag gick med i Amnesty, men 
människorna har det inte. Nu liksom då är de såna som inte 
bara klagar, utan aktivt gör något, till exempel när en forskare 
döms till döden i Iran. Som visar sympati och ger stöd till 
hans familj. Och som räknar ut hur många brev och kort som 
krävs för att täcka en iransk justitieminister. Tack för att jag 
har fått arbeta med er!

LJUS

Snart sopar de upp gruset från gatorna.

TAGGTRÅD
En tillvaro utan fotboll är precis så trist och 
meningslös som man kunde tro.

”AMNESTY ÄR FULLT AV KREATIVA, KLOKA OCH 
SYMPATISKA PERSONER” 
MATS ENGMAN SLUTAR EFTER 22 ÅR

MATS ENGMAN
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDÖST

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

08 -729 02 66
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PAUS PÅ KAMPANJEN VISA HANDLINGSKRAFT

HJÄLP OSS ATT AGERA BÄTTRE DIGITALT

På grund av situationen i och med covid-19 har kampanjen 
skjutits fram. Möjligheterna att påverka politikerna och 
samla namnunderskrifter är idag begränsade och därför 
väntar vi med att lansera tills det är strategiskt mer lämpligt. 
Så fort beslut om nytt lanseringsdatum är fattat kommer 
vi uppdatera er - och anmälda grupper kommer vi då att 
kontakta med mer detaljerad info! Så fortsätt anmäla er till 
kampanjen! Att anmäla sig är också det bästa sättet att få 

uppdateringar med ny information. Anmäl er på 
aktivism.amnesty.se/foretagsansvar

GRUPPER MED FB-SIDOR OCH INSTAGRAM - SE HIT!
Nyckeln till ett bra konto på sociala medier är att hålla det 
relevant och kontinuerligt uppdaterat för sina följare. Vill ni 
få fler uppslag och tillgång till ännu mer delbart Amnesty-
material? Nu finns möjligheten för alla er som är ansvariga 
för sociala medier i grupper och distrikt att skriva upp er 
på en mejllista med just det syftet. Detta gör att ni kommer 
få information om våra aktuella webbaktioner så fort de 
dyker upp, samt att ni med två snabba knapptryck kan 
dela detta i ert flöde. Vi befäster på så sätt Amnesty plats 
i samhällsdebatten och hjälps åt att mobilisera brett för 
blixtaktioner och aktuella kampanjer. Tillsammans boostar vi 
digital aktivism!
 
Vill ni vara med på utskickslistan? Maila 
beatrice.schonning@amnesty.se

PÅVERKA MED HJÄLP AV SOCIALA MEDIER, 
KOM PÅ VÅR WORKSHOP!
I maj håller social medier teamet på Amnesty Sverige en digital 
workshop där du som aktivist har möjlighet att lära dig hur du 
kan vara med och påverka och sprida budskap kring mänskliga 
rättigheter på Facebook, Instagram och Twitter. Du får både lära 
dig alla grunderna för att komma igång med eget konto och hur 
du tillsammans med Amnesty Sverige kan samarbeta för att 
sprida vårt gemensamma arbete och budskap. 
 
Workshopen är webbaserad och sker den 20 maj kl 17.00-
20.00. För att anmäla intresse eller om du har några frågor, 
mejla oss på socialamedier@amnesty.se

OLIVIA LINANDER
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

OLIVIA.LINANDER@AMNESTY.SE 

0704 61 95 42

DUSAN DJURIC
KOMMUNIKATION OCH PRESS

DUSAN.DJURIC@AMNESTY.SE

0708 74 48 27

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE IAR 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

0708 60 86 28 
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MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJLEDARE SYD

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

0707 44 57 93

KAMPANJEN OCKSÅ MÄNNISKA - AKTUELL I CORONATIDER
Det är de mest utsatta i samhället, de utan socialt och eko-
nomiskt skyddsnät, som riskerar att drabbas hårdast av vi-
ruset.  Därför går vår kampanj för utsatta EU-medborgare på 
högvarv. Vi genomför just nu en aktion för rätten till bostad 
där vi uppmanar Sveriges kommuner och regioner (SKR) att 
utarbeta en rättighetsbaserad krisplan för hemlösa. Detta  
gäller naturligtvis alla hemlösa inte bara utsatta EU- 
medborgare. Vi uppmärksammar också det positiva  
beskedet att region Stockholm beslutat att erbjuda ALLA 
coronarelaterad vård och testning - men här uppmanar vi  
såklart övriga regioner att göra detsamma och även att  
erbjuda alla andra former av vård som inte kan anstå.  

TIGGERIFÖRBUD
Vårt arbete mot lokala tiggeriförbud fortsätter och det är 
framför allt ett reaktivt arbete som ligger framför oss, det vill 
säga när en kommun börjar diskutera det, ett förslag lyfts 
i kommunfullmäktige eller det är dags för ett beslut - då 
agerar vi. Detta arbete bygger i stort på lokal aktivism och 
dessvärre är behovet stort - förslagen och initiativen plop-
par upp som svampar i olika delar av landet. Det finns ett 
aktivist-paket med material och tips för er som vill vara med 
och påverka era lokalpolitiker i denna fråga.

VI MÅSTE BLI FLER!
I kampanjen, Också människa, fokuserar vi på rättigheter för 
gruppen utsatta EU-medborgare. Människor som befinner 
sig mer eller mindre kortvarigt i Sverige under knapra och 
osäkra förhållanden och vilkas rättigheter kränks oavbrutet. 
Det är relativt få av våra grupper som är anmälda till kam-
panjen och vi behöver er. Anmäl er till kampanjen via mig 
- kontaktuppgifter hittar ni nedan.

WEBINARIER OM KAMPANJEN
Vill ni veta mer om kampanjen och hur ni kan agera? Undrar 
ni varför vi jobbar med denna fråga? Bra! Nu arrangerar vi 

videomöten med sekretariatets team för utsatta EU-med-
borgare. I dessa samtal diskuterar vi tillsammans hur vi som 
aktivister kan arbeta vidare med frågorna hemifrån. 

Videomöten kommer att genomföras på både engelska och 
på svenska på två av kampanjens fokusområden - tiggeriför-
bud och rätten till vård.

DIGITALA TRÄFFAR!
23 april 18.00-20.00 Regional träff för aktivister i Nordöst
23 april 18.30-20.00 Regional träff för aktivister i Syd
13 maj 18.00-19.30 Regional träff för aktivister i Nordväst
20:th of April 18.30-20.00 The right to health and local 
bans on begging meeting in English  

Anmäl dig aktivism.amnesty.se/eumedborgare 
Sign up on aktivism.amnesty.se/eumedborgare

VILKA DISTRIKT INGÅR I VILKEN REGION?
Nordöst: Stockholm, Mälardalen, Östergötland-Södra Söder-
manland, Södra Norrland, Gästrikland/Dalarna, Västerbotten 
och Uppsala.
Nordväst: Norrbotten, Göteborg, Älvsborg-Bohuslän, Skara-
borg, Örebro, Värmland-Dalsland
Syd: Skåne-Blekinge, Halland, Gotland, Kalmar-Kronoberg, 
Jönköping

Vi ses på skärmen!

VIDEOSNACKA MED DITT REGIONALA TEAM!
Mejl och telefonsamtal i all ära, men det är också väldigt 
skojigt att snacka med er på videomöte tycker vi! 

Vill ni bolla idéer, höra vad som är på gång kampanjmässigt, 
ha tips & trix om hur ni kan stärka ert distrik eller er grupp 
eller bara snacka om vad ni har för planer i gruppen - hör av 
er till ert regionala team och boka in en tid för videomöte. 

Syd:
fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se
marianne.gyllenpistol@amnesty.se 

Nordväst:
daniel.lundh@amnesty.se
olivia.linander@amnesty.se 

Nordöst:
karin.danelius@amnesty.se
sanna.blomgren@amnesty.se 
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I april 2016 fick Evelyn Hernández Cruz komplikationer 
under sin graviditet, som slutade med en dödfödsel i hennes 
hem.  Evelyn fördes till sjukhus där vårdpersonalen tillkallade 
polis. Hon greps på sjukhuset och dömdes senare till 30 års 
fängelse för mord.
 
Efter domen har det varit många turer i Evelyns fall, som 
med stöd av kvinnorättsorganisationer har kämpat för sin 
frihet. Hon friades till slut i augusti 2019, men glädjen blev 
kortvarig. Efter ett par veckor överklagade Riksåklagaren 
den friande domen. Den domstol som ska ta ställning till 
överklagandet har ännu inte fattat något beslut. Därför har vi 
nu en chans att agera för att Evelyn ska fortsätta vara fri! 
 
Hjälp oss sätta press på riksåklagaren - maila riksåklagaren 
IDAG! Du kan också dela vår webbaktion och se till att dina 

vänner agerar för Evelyn. Mer information finns på 
aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter
 
EXTRA EXTRA, LUNCHFÖRELÄSNING!
Vill du ha lite mer info om just Evelyns fall och aborträtten i 
El Salvador? Anmäl dig till en lunchföreläsning där Katarina 
Bergehed berättar mer om detta! Du kan välja mellan två 
tillfällen; fredagen den 3 april eller tisdagen den 7 april 
12:15-12:45. Anmälan finns också på aktivism.amnesty.se/
kvinnorsrattigheter

SNABBA PUCKAR 
SLUTA STRAFFA EVELYN FÖR MISSFALL 

Evelyn Hernández Cruz

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

0709 87 04 63
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HJÄLP TILL ATT FÅ IN FLER NAMNUNDERSKRIFTER 
TILL GUI MINHAI - AGERA DIGITALT!
Den 25 februari i år dömdes den svensk-kinesiska 
förläggaren Gui Minhai till 10 års fängelse. Gui tycks ha 
ställts inför rätta och dömts i all hemlighet. Anklagelserna 
mot honom är helt ogrundade och han har inte haft chans 
till en rättvis rättegång. 

Sedan Gui dömdes har vi haft en namninsamling för honom 
uppe på hemsidan och några av er har också samlat namn 
på gator och torg. Antalet underskrifter närmar sig nu 10 000 
men det går lite långsamt nu för att nå vårt mål. Därför vill 
vi ha er hjälp att samla in de sista namnen! Vi tänker oss en 
digital manifestation där vi uppmanar andra att skriva under 
vår aktion. Sista dag för att agera är den 12 april.

FÖR ATT DELTA BEHÖVER DU:
• En penna
• Något att skriva på
• En hyfsat bra kamera

GÖR SÅHÄR:
• Skriv en skylt med texten “Free Gui Minhai” - tänk på att 

skriva tydligt
• Ta en selfie eller be någon ta en bild på dig i stående 

format. Vill du inte visa ditt ansikte på bilden går det 
såklart bra att bara ta en bild på att du håller upp 
skylten

• Posta bilden på dina egna och/eller gruppens sociala 
medier, länka till aktionen på amnesty.se och uppmana 
andra att också skriva under

• Använd #freeguiminhai och tagga @amnestysverige 
• Maila bilden till sanna.blomgren@amnesty.se så vi vet att 

ni agerat!

Jag ser fram emot att 
se era bilder trilla förbi i 
Facebook- och Instagramflödet. Nu maxar 
vi underskrifterna för Gui Minhai tillsammans!

Svensk-kinesiske bokförläggaren Gui Minhai har dömts till fängelse på 

lösa och rättsvidriga grunder.

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

0709 87 04 63

Uppmana fler att agera för Svensk-

kinesiske Gui Minhai.
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ÅRSMÖTET 2020 FLYTTAS FRAM
Med anledning av den omfattande spridningen av det 
nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra 
situationen som råder har sektionsstyrelsen för Amnesty 
Sverige beslutat att flytta fram sektionens årsmöte 2020.

Redan den 18 mars beslutade styrelsen att, på grund av 
COVID-19-epidemin, istället för ett fysiskt möte förbereda 
för ett digitalt årsmöte i maj. Situationen fortsatte dock att 
förändras snabbt, och så även påverkan på organisation, 
verksamhet, ekonomi, personal och medlemmar. 

Givet denna situation, och med omtanke om människor 
såväl som om organisationens förmåga att arbeta för 
mänskliga rättigheter, har styrelsen gjort bedömningen att 
det i nuläget finns för många risker för att genomföra ett 
digitalt årsmöte redan i maj. Det handlar dels om att hinna 
anpassa årsmötet till den teknik som finns att tillgå och 
att hinna informera och utbilda medlemmar i hur vi ska 
gå tillväga för att delta i årsmötet på ett bra sätt, dels om 
hur organisationens resurser nu behöver användas för att 
hantera den uppkomna situationen.    

 

För att minimera skadan för såväl medlemsdemokrati, 
ekonomi och verksamhet har styrelsen därför beslutat 
att istället skjuta fram årsmötet 2020 till hösten, senast 
november 2020.

Som följd av detta beslut kommer nuvarande styrelser 
för både svenska sektionen och Amnestyfonden och 
andra förtroendevalda att sitta kvar tills dess att det 
uppskjutna årsmötet väljer nya styrelser och ledamöter 
till granskningskommittén, beredningskommittén och 
valberedningen. Detta är ett extraordinärt beslut, och 
styrelsen är medveten om att det ligger utanför styrelsens 
normala mandat. Då vi befinner oss i en extraordinär 
situation bedömer styrelsen dock att detta är det mest 
ansvarsfulla alternativet för organisationen. 

Vi hoppas att ni har förståelse för vårt beslut och att ni har 
det så bra som möjligt i denna svåra och speciella period. 

HEJ DAYOON, ANASTASIA OCH ARVID I ABG* LUND!
Hej ABG* i Lund! Ni har tagit initiativ till 
solidaritetsaktivism för personer i riskgrupp 
- berätta!
Initiativet började med tanken att ge 
stöd och hjälp till personer som av olika 
anledningar inte kan utföra sina dagliga 

sysslor. Det kan handla om att handla mat, promenera 
hunden och hämta paket. Vi är just nu i en uppstartsfas 
och har kontaktat andra aktivister i Lund både för att se om 
någon behöver hjälp och om det är fler som vill hjälpa till. 
 
Varför gör ni det här?
Vi tycker det är naturligt att göra detta i vår roll som 
Amnestyaktivister, det är i sista hand en fråga om mänskliga 
rättigheter. Den här krisen förändrar ju allt och det är lätt att 
fokusera på sin egen situation men i dessa tider är det extra 
viktigt att tänka på andra som är i större risk - både i vår 

närhet och såklart globalt. Oron för människor som befinner 
sig i flyktingläger eller i andra utsatta situationer är såklart 
stor hos oss med ett internationellt engagemang. På det här 
sättet kan vi göra lokal nytta i en global kris. 
 
Tips till andra aktivister som vill göra något liknande?
Fortsätt att vara solidariska med varandra, tveka inte att 
hjälpas åt. 
 
Kommentar från redaktören:
Om du är aktiv i Amnesty, tillhör en riskgrupp och vill ha 
kontakt lokalt för att få hjälp med att utföra vissa sysslor - 
kontakta ditt regionala team (kontaktuppgifter finns på  
sidan 8).

*amnesty business group

SEKTIONSSTYRELSEN
STYRELSEN@AMNESTY.SE
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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
 Panelsamtal på Fyrisbion i Uppsala 8 mars!

En bild från några goa aktivister i Göteborg som 
pyntade halva stan gul 8 mars.

Yttrandefrihet, klimatkrisen, den teknologiska 
utvecklingen eller bristande jämlikhet - 

vilka är Amnestys framtidsfrågor? Och hur 
påverkar coronavirusets spridning arbetet med 

verksamhetsstrategi? Vill du följa arbetet med ny 
verksamhetsstrategi för Amnesty International och 

svenska sektionen? Här hittar du all info:  
aktivism.amnesty.se/amnestysriktning 

ÄNTLIGEN BLIR VI FLER SOM STÅR UPP 

FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!
 
2019 blev året då vi vände på den 7 år gamla negativa 

trenden vi sett i antalet arbetsgrupper runt om i landet. För 

första gången sedan 2012 stod vi vid årets slut med sex 

arbetsgrupper fler än vid samma tidpunkt 2018. Det kan låta 

lite, men det är ett tecken på den trend som många utav oss 

upplever, nämligen att det blir fler och fler som vill engagera 

sig hos oss.

Nu börjar vi arbetet för att möjliggöra ännu mer 

engagemang i hela vårt avlånga land!

HALLÅ ELLER, VILKET GRYMT KAMPANJ-ARBETE DET BLEV 8 MARS! Det genomfördes filmvisningar, panel-samtal, guerillaaktivism nattetid, pubquiz och annat.

REDAKTÖR: Karolina Pontén: karolina.ponten@amnesty.se


