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Turkey: Free Rights Defenders 
Action Circular – 17 July 2017 

 

Amnesty Turkey Director İdil Eser was among 10 human rights defenders detained while attending a 
human rights workshop on 5 July. Their detention follows the arrest of Amnesty Turkey Chair Taner 
Kiliç, who has been imprisoned since 9 June. They face criminal investigations on the absurd 
suspicion of being members of an ‘armed terrorist organization’. 

This document provides guidance for campaigning as an immediate reaction to developments in the 
case of the Istanbul 10. A longer-term campaign strategy will be developed and communicated if 
they are charged. This would be a game-changer for Amnesty, as the organisation has never before 
faced such a frontal attack on its representatives and its work. Such an outcome would consequently 
require the movement in its entirety to step up its campaign for the release of Idil, Taner and the 
other HRDs. 

The arrest and charging of Amnesty staff – and on terrorism charges – would be a hugely damaging 
precedent. This is a moment of truth for Amnesty. If charged, therefore, we will need a step change 
in how we approach this campaign. We are setting up a dedicated team to lead on this work. We will 
all collectively need to think big, think bold, think differently, but also think smart. We will need to 
keep this story in the news with a campaign that reaches a far bigger audience than our existing 
supporter base and captures the imagination far beyond it.  

For any queries and more information please contact the ECA Regional Office team: Turkey 
Campaigner, Milena Buyum at mbuyum@amnesty.org and Fotis Filippou, Deputy Director – 
Campaigns at fotis.filippou@amnesty.org.    

Developments / Current situation 
The ten human rights defenders are now at the same police station in Istanbul (the main anti-terror 
police station on Vatan Avenue). Their questioning by a prosecutor is expected to begin on Monday 
17 July. By Wednesday 19, they need to face a judge who will decide whether they will be charged 
and remanded in pre-trial detention or be released. The outlook is not hugely promising but we are 
doing all we can - and all those involved at the IS and Sections have done an incredible work – to 
prevent this hugely negative outcome. There is still an outside chance that they will be released, but 
we must be prepared and organised for the worst. If charged, they could be detained for months 
before an indictment is drawn up detailing the charges and the evidence held against them and are 
taken to court for the actual trial.  
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Amnesty International har under många år dokumenterat och 
uttryckt oro över situationen för de mänskliga rättigheterna 
i Turkiet, inte minst gällande yttrandefriheten. Åtskilliga 
kampanjer och aktioner har genomförts under åren.

Efter kuppförsöket den 15 juli 2016, som blev våldsamt med 
över 200 döda och många skadade. Amnesty fördömde våldet 
och sade att staten har ett ansvar för att utreda vilka som låg 
bakom och ställa dem inför rätta, men det måste ske enligt 
rättsstatens principer.

Situationen har dessvärre försämrats avsevärt och det råder 
för närvarande undantagstillstånd i landet. Undantagslagar har 
använts för att kriminalisera legitimt människorättsarbete och 
inskränka yttrande- mötes- och föreningsfriheten.

Närmare 50 000 personer sitter frihetsberövade, många av 
dem godtyckligt utan formella anklagelser. De som framför allt 
har drabbats är personer som misstänks för att tillhöra eller 
stödja Gülenrörelsen, den rörelse som regimen i Turkiet påstår 
låg bakom kuppförsöket. Men även andra som är kritiska till 
regeringen riskerar att gripas. Hundratals föreningar och icke-
statliga organisationer som myndigheterna påstår har band 
till “terroristorganisationer” eller anses hota den nationella 
säkerheten, har tvingats stänga och deras tillgångar har 
beslagtagits. Över 160 medier har stängts ner, och minst 130 
journalister och andra mediearbetare sitter frihetsberövade i 
avvaktan på rättegång. Hundratusentals personer har förlorat 
sina jobb till följd av undantagslagarna. Läkare, poliser, lärare, 
akademiker och soldater har klassats som ”terrorister”, vilket 
lett till att de bannlysts från den offentliga sektorn. 

DEN FÖRVÄRRADE SITUATIONEN I TURKIET,
 NU ÄR DAGS ATT KRAFTSAMLA 
Som ni säkert känner till har även Amnesty Turkiet drabbats. I 
början av juni i år greps Amnestys ordförande i Turkiet, Taner 
Kilic. Han är advokat och greps tillsammans med 22 andra 
advokater. Kilic har åtalats på felaktiga grunder för att tillhöra 

Fethullah Gülen-rörelsen. Beviset mot honom sades vara att 
han haft appen ByLock på sin telefon, en app som turkiska 
regimen kopplar samman med kuppförsöket förra sommaren. 
Taner Kilic sitter fängslad i Sakranfängelset i Izmir.

En månad senare, den 5 juli, greps 10 människorätts-
försvarare under en workshop i digital säkerhet och 
psykosocial hälsa i Turkiet. Bland de gripna finns Idil Eser, 
Amnesty Internationals chef i Turkiet, och den svenske IT-
konsulten Ali Gharavi. De är misstänkta för att ha begått brott 
“i namn av en terroristorganisation utan att vara medlem”, 
absurda anklagelser helt utan grund. För närvarande befinner 
sig sju av dem i högsäkerhetsfängelset Silivri som ligger drygt 
70 km från Istanbul. En finns i ett annat fängelse och två 
är under fortsatt utredning med rapporteringsskyldighet till 
polisen. Amnesty kräver att samtliga friges.

TURKIET, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I FRITT FALL

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL

08 -729 02 36

ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE

AGERA DU OCKSÅ, KAMPANJ-DAG TURKIET 14/9 Den 14 september kommer en global aktionsdag att 
hållas och vi behöver bli många. Det går redan nu att 
beställa material på aktivism.amnesty.se. Aktionen varar 
till den sista september. Har ni frågor om materialet eller 
er aktion kontakta: 
Marianne Gyllenpistol, marianne.gyllenpistol@amnesty.se

Manifestation vid Turkiska ambassaden juli 2017
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Vem är människorättsförsvarare ? Varför behövs de och 
hur ser situationen ut för människorättsförsvarare runt om 
i världen? Vad kan du göra för att jobba för och med alla 
dessa modiga personer? Dessa är bara några av frågorna 
som du, tillsammans med andra deltagare,  kommer få 
svar på under BRAVEs regionala kampanjutbildningar 
i september! Vi kommer självklart också prata om den 
långsiktiga BRAVE kampanjen, om kampanjhösten och ha 
en Skypesession med en MR-försvarare.  

Runt om i världen jobbar människorättsförsvarare med att 
dokumentera, avslöja och protestera mot diskriminering, 
människorättskränkningar, korruption, maktmissbruk och 
andra missförhållanden. Men de betalar ofta ett högt pris. 
I syfte att tysta dem utsätts människorättsförsvarare för 
förtalskampanjer, hot och attacker. Ordförande Taner Kiliç och 
chefen Idil Eser i Amnesty International Turkiet är två aktuella 

exempel på just detta. I juli greps dem tillsammans med 10 
andra människorättsförsvarare under en workshop. Taner Kiliç 
och Idil Eser sitter fortfarande fängslade i Turkiet.

Utbildningarna kommer att hållas i storstäderna Malmö, 
Göteborg och Stockholm. För de som är intresserade 
kommer vi hålla en Introduktion till Amnesty innan 
kampanjutbildningen, med start 09:45 samma dag. Vi 
bjuder även på lunch och fika under dagen. 

Vi ses då!

NU DRAR ÄNTLIGEN KAMPANJ-
UTBILDNINGARNA FÖR BRAVE IGÅNG!

PRELIMINÄRT UPPLÄGG

09.45-10.45 Introduktion till Amnesty - för dig  

   som är intresserad 

10.45-11.00 Registrering & kaffe

11.00-11.30 Välkomna

11.30-12.30  Om människorättsförsvarare

12.30-13.15 Lunch

13.15-13.45  Övning

13.45-14.15 Skypesession med MR-  

   försvarare

14.15-15.00 Amnestys kampanj BRAVE 

15.00-15.30 Fika

15.30-16.30 Aktivisters roll i BRAVE

16.30-17.00 Summering, avslut

TID OCH PLATS
Malmö: 
Tid: Lördagen den 9 september.
Plats: Sensus lokaler, Studentgatan 4, 211 38 
Malmö

Stockholm: 
Tid: Lördagen den 9 september.
Plats: Amnestys kontor, Alsnögatan 11, 6 tr, 
Stockholm 

Göteborg: 
Tid: Söndagen den 10  september. 
Plats: Sensus lokaler, Södra Hamngatan 29, 
Göteborg

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJSAMORDNARE NORDVÄST

0709-87 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE



                SIDA 4                    INSATS MARS 2017INSATS AUG 2017           SIDA 4                                                                       

LJUS
Att internationella rådsmöte beslutat se över 
och utvidga Amnestys abortpolicy. Det är stort, 
nödvändigt och rätt! 

TAGGTRÅD

Den skrämmande utvecklingen i Turkiet 

SOM JAG SER DET...
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Mitt under semestern nås jag av den glädjande nyheten 
att Tunisien ÄNTLIGEN antagit en lag mot våld mot 
kvinnor. Det har krävts årtionden av kamp från tunisiska 
kvinnorättsorganisationer och under flera år har även Amnesty 
- inte minst svenska sektionen - arbetat med frågan. 

År 2014 var jag med på Amnestys konferens i Tunis som 
samlade kvinnoaktivister, politiker och andra nationella aktörer. 
Då utlovades ett omfattande lagpaket mot våld mot kvinnor. 
Förslaget läckte dock ut i media och möttes av kritik. Sedan 
stannade arbetet av. Efter flera terroristattacker i landet kom 
frågan om nationell säkerhet att dominera den politiska 
agendan. 

Men våld mot flickor och kvinnor handlar ju också om 
säkerhet. Det faktum att 47 % av Tunisiens kvinnor utsatts för 
någon form av våld under sin levnad, talar sitt tydliga språk. 
Lagstiftningen skyddade inte brottsoffren:  ett av de tydligaste 
exemplen var lagen som möjliggjorde för våldtäktsmän att 
slippa åtal genom att gifta sig med offret. Nu har den alltså 
förpassats till historiens soptipp och ersatts av förbud mot alla 
former av våld mot kvinno. Reformen innehåller även åtgärder 

för att säkerställa att flickor och kvinnor som utsätts får stöd 
och skydd. Samt att förövarna ställs inför rätta.

Tunisien framhålls ofta som det mest progressiva landet i 
Mellanöstern och Nordafrika vad gäller kvinnors rättigheter. 
Sedan 1956  har polygami (månggifte) varit förbjudet. 
Samtycke krävs vid giftermål och kvinnor har rätt att skilja 
sig, arbeta, undervisa och rösta. 1961 blev preventivmedel 
tillåtna och 1973 (två år före Sverige) infördes fri abort. 1992 
avskaffades strafflindring vid så kallade hedersmord. 

Förra veckan firade Tunisien sin nationella kvinnodag. 
President Essebsi annonserade då ytterligare reformer. Enligt 
islamisk rättstradition får inte muslimska kvinnor gifta sig med 
icke-muslimska män. Presidenten menar dock att landets 
nya konstitution garanterar trosfrihet och samvetsfrihet och 
att nuvarande lag hindrar många tunisiska kvinnor från att fritt 
välja sin partner. Uttalandet har väckt starka reaktioner. 

Dragkampen om kvinnors rättigheter är långtifrån över. Men 
det faktum att även Jordanien i augusti avskaffade straffrihet för 
våldtäktsmän genom äktenskap, visar att kvinnorättsaktivister 
flyttar berg! 

TITTA HIT DISTRIKTSAKTIV! JAJEMEN, DETTA GÄLLER 
ALLA ER SOM ÄR AKTIVA PÅ DISTRIKTSNIVÅ.

BLÄNKARE AKTIVISTSEMENARIET

Möte för distriktsaktiva+ungdomsträff+aktivistsemiarium+ver
ksamhetsmöte+styrelsemöte=MEGAHELG

I samband med megahelgen 21-22 oktober träffas 
distriktsaktiva som vanligt för att byta erfarenheter, få 
påfyllning av inspiration, träffa sektionsstyrelsen, bidra 
till verksamhetsmötet och dessutom plocka russin ur 
aktivistseminariets program. 

Mötet äger rum på Ersta konferens i Stockholm, mat, boende 
och resor är gratis. Anmälan görs i samma formulär som till 
övriga megahelgsanmälningar på: 

aktivism.amnesty.se/aktivistseminariet 

På önskemål från flera av distrikten försöker vi få till ett möte 
i samband med denna helg då inte sekretariatspersonalen 
deltar. När exakt detta sker återkommer vi med men 9-11 den 
21 oktober eller 15-17 22 oktober är en kvalificerad gissning.
Ni som är distriktsombud kommer att bli kontaktade i denna 
fråga inom kort.

KAROLINA PONTÉN
GRUPPCHEF AKTIVISM OCH SKOLA

031-41 94 13

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

KATARINA BERGEHED
SAMORDNARE

031-701 81 81

KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE
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I oktober slår vi, liksom tidigare år, ihop flera av Amnestys 
viktigaste aktivist-träffar till en enda härlig megahelg. Detta 
årets höjdpunkt äger rum 21-22 oktober i Stockholm. 

Megahelgen består av aktivistseminarium, träff för 
distriktsaktiva, ungdomsträff, verksamhetsmöte och 
styrelsemöte för Amnestyfonden. Mycket av innehållet 
kommer att kunna ses och höras av alla. Samtidigt finns det 
tillfälle för specifika inslag och tid till att utbyta idéer och 
erfarenheter med Amnestyaktivister från olika grupper och 
sammanhang. 

ETT FULLSPÄCKAT SCHEMA  
Under helgen tar vi upp det senaste och viktigaste inom 
kampanj och aktivism. Fokus kommer att vara vår nya 
globala kampanj om människorättsförsvarare, BRAVE. 

Runt om i världen jobbar människorättsförsvarare med att 
dokumentera, avslöja och protestera mot diskriminering, 
människorättskränkningar, korruption, maktmissbruk och 
andra missförhållanden. Men de betalar ofta ett högt pris. 
I syfte att tysta dem utsätts människorättsförsvarare för 
förtalskampanjer, hot och attacker. Under helgen får du veta 
mer om vad människorättsförsvarare gör, vilka de är och 
varför de behövs. Spännande talare på temat kommer att 
föreläsa och hålla i seminarier. 

Helgen inleds med att höra Amnestykören sjunga och 
avslutas med en solidaritetshandling. Däremellan deltar du 
på ett flertal valbara och inspirerande seminarier. Detta och 
mycket, mycket mer! 

Vi ses på Megahelgen!

MEGAHELGEN 2017 - NU KAN DU ANMÄLA DIG!

INFORMATION OM ANMÄLAN

Tid och plats: Megahelgen äger rum på Ersta 
konferens i centrala Stockholm 21-22 oktober med 
start på lördagen kl 11.00 (nybörjarintroduktion 
börjar kl 10.00) och avslutas på söndagen kl 16.00. 
Ungdomsträffen och introduktion till distriktsaktiva 
börjar redan på fredagen.

Boende: För er som är på resande fot ordnas boende 
på Scandic Sjöfartshotell vid Slussen (i flerbäddsrum 
tillsammans med andra deltagare). Ungdomsgrupperna 
bor på Ersta konferens från fredag kväll.

Resa: Som vanligt kan du söka resebidrag i samband 
med att du fyller i anmälningsformuläret. Tänk på att 
vara ute i god tid.

Kostnad och anmälan: Anmälan hittar du på aktivism.
amnesty.se/aktivistseminariet 

Här hittar du även uppdateringar om programmet. Det 
kostar ingenting att delta men om du avbokar din plats 
utan giltigt anledning mindre än vecka innan seminariet 
debiteras du en avgift på 300 kronor. OBS: Missa inte 
att sista anmälningsdag till seminariet är den 9 oktober. 
Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller!

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJSAMORDNARE NORDVÄST

0709-87 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
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HÖSTEN 2017

Under de senaste åren har vi vid återkommande tillfällen 
tjatat om behovet av rekrytering. Det är glädjande att se att 
många orter har tagit tag i frågan och utsett kontaktpersoner 
för nya medlemmar. Men många orter saknar fortfarande en 
uttalat ansvarig för rekrytering, och behovet av att förbättra 
våra rutiner är fortfarande stort. Vi vill därför än en gång 
uppmana er att diskutera frågan i era grupper, i distriktens 
styrelser och på era distriktsmöten.

VÅRA MÅLSÄTTNINGAR:
• Varje ort med fler än en Amnestygrupp ska ha en uttalat 

ansvarig (eller flera) för rekrytering och introduktion av 
nya aktiva medlemmar. Arbetet ska vara samordnat och 
präglat av tydliga och förankrade rutiner.

• På övriga orter ska varje grupp ska ha en genomtänkt 
idé kring hur man rekryterar och introducerar nya aktiva 
medlemmar. Detta gäller i synnerhet grupper på skolor/
universitet med hög naturlig medlemsomsättning.

HUR ARBETET SKA BEDRIVAS...
Så länge ert rekryteringsarbete fungerar och är effektivt kan 
ni såklart lägga upp era rutiner och arbetssätt som ni själva 
vill. Med det sagt tror vi att våra centrala riktlinjer och tips är 
tillämpliga i de flesta grupper på de flesta orter. 

På aktivism.amnesty.se/rekrytering hittar ni:
• Riktlinjer för rekrytering av aktiva medlemmar i fem 

steg: utåtriktat arbete, interna rutiner, kontakt med 
intresserade, grundutbildning samt rekryteringsprojekt / 
bildande av nya grupper.

• Beställningsformulär för rekryteringsmaterial
• Mall för kontakt med nya aktiva medlemmar, avsedd för 

lokalt medlemsansvariga
• Rekryteringslista för utskrift
• Instruktioner för rekryteringsmöten

Vi kan tyvärr inte lova några framgångar (åtminstone inte 
kortsiktigt) bara för att ni bedriver ert arbete i linje med våra 
rekommendationer - riktigt så enkelt är det inte. Men vi är 
övertygade om att ett samordnat och genomtänkt arbete 
präglat av tydliga rutiner i längden kommer slå ett arbete 
baserat på “vi tar det som det kommer” med ganska stor 
marginal.

På sekretariatet är det till mig, Johanna Linnaro (nordväst, 
0709-14 46 81) och Fartun Andersson (syd, 040-96 66 30) 
som ni i första hand bör vända er till om ni har frågor som rör 
rekrytering. Vi hjälper er gärna!

SE ÖVER ERT ARBETE MED REKRYTERING!

FÖR DIG SOM GÅR PÅ GYMNASIET 
ELLER PÅ HÖGSKOLAN
• Om din skola har en föreningsmässa eller 

välkomstdagar passa på att delta så att nya 
elever och studenter snabbt får reda på att 

  ni finns
• Befinn er där de nya eleverna är, på tex 

gymnasiet, gå runt i årskurs 1 och berätta om er 
grupp och bjud in dom till ert nästa gruppmöte

• Se till att ni är synliga, om ni inte redan har 
material beställ på aktivism.amnesty under 
“Skapa & beställ material” där ni bland annat 
kan hitta gula affischer och t-shirts

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE

08-729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

Rekrytering och namninsamling i Almedalen 2016
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EMMA BROSSNER SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

UTBILDA OM AMNESTY, ÄNTLIGEN HÄNDER DET!

FÖR DIG SOM BESÖKER SKOLOR

Ja precis, nu är det dags för dig som gillar att prata om 
Amnesty och att träffa engagerade människor att ansöka om 
att bli utbildare för Amnesty ABC. Du får en utbildning i vår 
grundkurs samt tips och tricks om hur du kan på bästa sätt 
utbilda. Utbildningen äger rum i Göteborg lördagen den 
9 september och du ansöker här: 
http://aktivism.amnesty.se/ga-pa-moten-utbildningar/
grundkurs/ senast den 23 augusti.

Georges Bachiri, utbildare för Amnesty ABC, Västerås:

“Det är roligt att vara utbildare eftersom man får 
chansen att lära ut om mänskliga rättigheter och om 

Amnestys fantastiska verksamhet. Under 
uppdraget möter man otroligt trevliga 

personer som är ivriga att lära sig 
och lyssnar noga. Man kan alltså 
vänta sig ett spännande uppdrag 
som man självklart också har nytta 

av i framtiden.”

En av gruppens fyra uppgifter är att sprida information, det 
kan man göra på många olika sätt, ett sätt är att besöka skolor 
för att föreläsa om Amnesty. På aktivism.amnesty.se under 
“informera om mänskliga rättigheter” kan du ladda hem en 
färdig bildpresentation och ett underlag. Presentationen kan 
du hålla som den är eller bara låta den vara inspiration inför ditt 
planerade besök på en skola. 

• Nu finns det också möjlighet för dig som är ute i skolor och 
föreläser om mänskliga rättigheter att få utskick kring det 
informationsmaterial vi har, så att det blir lättare för dig att 
hålla dig uppdaterad kring det material som vi tar fram. 
Anmäl dig till mig om få utskicket

• Under aktivistseminariet (21-22 oktober) kommer vi att 
hålla en utbildning för dig som är ute och informerar i 
skolor, där vi kan tipsa varandra om hur man kan prata om 
mänskliga rättigheter och hur vi kan skapa engagemang. 
Anmäl dig till aktivistseminariet på aktivism.amnesty.se 
under “Gå på möten och utbildningar”

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE
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DELA DINA TANKAR MED OSS
Vi vill veta vad som är viktigt för dig 
i ditt engagemang och hur du vill ha 
inflytande i Amnesty!

En viktig del av den demokratiöversyn 
som just nu genomförs är att ta reda på 
hur du som medlem och aktivist vill delta 
i Amnestys demokratiska processer. 
Vilka frågor vill du kunna påverka? På 
vilket sätt vill du göra din röst hörd? 
Genom att svara på enkäten* om 
engagemang och inflytande i svenska 
sektionen är du med och bidrar till att 
utveckla vår föreningsdemokrati.

Tack för hjälpen!

*Samma enkät skickades ut i ett utskick 
10 augusti. Om du svarade då behöver 
du inte göra det igen!
Här finns länken till enkäten:
https://goo.gl/forms/
ATIbMpu2tYDPcxnM2

Varje termin bjuder vi in gymnasieelever till A-day – en 
film- och temadag om mänskliga rättigheter. Från biografer 
i Stockholm, Göteborg och Malmö tar vi med elever ut på 
en resa i världen. Vi varvar föreläsningar med filmer och 
dramatiseringar. Syftet är att eleverna ska lära sig mer om 
mänskliga rättigheter men också att de ska vilja engagera sig 
i Amnesty. 

I höst drar vi ut på turné med A-day. Vi kommer besöka 
alla skolor som ingår i samarbetet “Skola för mänskliga 
rättigheter”.  Efter A-day kommer vi att följa upp med besök.  

Tanken är att vi ska komma ut till skolorna efter A-day för att 
kampanja och värva medlemmar när intresset fortfarande 
är på topp efter att ungdomarna har besökt föreställningen. 

De flesta samarbetsskolor har redan en ungdomsgrupp, 
men i ett fåtal skolor har det ännu inte etablerats någon. Det 
är främst i Göteborgstrakten och runtomkring Nordväst där 
det saknas grupper, och det hade därför varit fantastiskt om 
några aktivister i dessa områden hade velat haka på mig 
ut när jag besöker skolorna och kampanjar. Detta uppdrag 
kommer inte kräva mer än några timmar av din tid, och 
det är en chans att komma ut och göra en viktig insats för 
Amnestys arbete. Kontakta mig om du vill veta mer.  

VI DRAR PÅ TURNÉ

SARA KARAMA KANGOUM 
SARA.KARAMA-KANGOUM@AMNESTY.SE

08 729 0204 

0709-14 45 15 

ULRICA LYSÉN
PROJEKTLEDARE MEDLEMSDEMOKRATI

070-9870467

ULRICA.LYSEN@AMNESTY.SE
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I månadsskiftet augusti - september sker en del personal-
förändringar på kontoret i Göteborg. Malin Mattsson slutar 
som kampanjsamordnare och nygamla Karin da Rosa 
tar över rodret. Även Johanna Linnaro tackar för sig som 
aktivistsamordnare och Daniel Lundh kommer tillbaka från sin 
föräldraledighet. Malin och Johanna tackar hjärtligt för den tid 
de har fått spendera på Amnesty tillsammans med kollegor och 
aktivister, och hälsar Karin och Daniel varmt välkomna tillbaka! 
Karin når ni på karin.darosa@amnesty.se och på Malins 
nuvarande nummer, Daniel på daniel.lundh@amnesty.se och 
på Johannas nuvarande nummer.

Hösten innebär förändring, även på aktivistportalen
Under sommaren har vi gjort en del uppdateringar på 
aktivistportalen, aktivism.amnesty.se. Vi har gjort vissa 
ändringar av strukturen och lagt in en del nytt innehåll. Allt 
är inte på plats ännu - vi kommer fortsätta redigera portalen 
under de kommande veckorna - men flera av ändringarna 
kan ni ta del av redan nu.

KAMPANJER OCH AKTIONER
Precis som tidigare är det här ni ska leta om ni vill hitta 
material och instruktioner som rör våra pågående eller 
kommande kampanjer och aktioner.

ARBETSFORMER
Här hittar ni en presentation av alla Amnestys långsiktiga/
återkommande arbetsformer, som blixtaktioner, aktionsfall, 
sms-aktivist, webbaktioner etc. Ni hittar också en del 
förslag på aktiviteter (även om det bör tilläggas att de 
flesta aktiviteter går att genomföra inom ramen för vilken 
arbetsform som helst).

ARBETSMETODER
Fyra av rubrikerna fokuserar på våra arbetsmetoder: 
Politisk påverkan, information och opinionsbildning, 
medlemsvärvning och insamling. Vi har bland annat 
tydliggjort våra instruktioner kring brevskrivning, utåtriktade 
aktiviteter och arbete gentemot media.

GRUPPER OCH DISTRIKT
Här hittar ni bland annat instruktioner för dem som är i färd 
att bilda en helt ny Amnestygrupp, samt regler och riktlinjer 
som berör vårt arbete på aktivistnivå. Vi kommer också lägga 

upp helt nya sidor med instruktioner kring gruppdynamik 
(blir förhoppningsvis klart i september), vilket har saknats på 
portalen tidigare.

UTBILDNINGAR OCH MÖTEN
Informationen om våra utbildningar och möten har 
uppdaterats, och vi har lagt till ett kalendarium som ska ge er 
en bättre överblick över vad som är på gång.

SKAPA & BESTÄLL MATERIAL
Vi har förtydligat våra instruktioner till er som vill göra eget 
material. Här kan ni även ladda ner våra loggor.

Precis som vanligt hittar ni även Insats, formulär för 
verksamhets- och aktivitetsbidrag och mycket annat på 
portalen. 

URSÄKTA RÖRAN…
Jag vill än en gång poängtera att aktivistportalen fortfarande 
är under bearbetning. Det finns fortfarande texter som 
behöver bytas ut eller uppdateras, och innehåll som 
inte ännu är på plats. Målsättningen är ju att ni på 
aktivistportalen ska kunna hitta alla instruktioner och allt 
material ni behöver i ert arbete. Om det är något ni saknar 
eller om ni har förslag på hur portalen kan bli bättre får ni 
gärna kontakta mig.

NÄR FÖRÄNDRINGENS VINDAR BLÅSER…

HÖSTEN INNEBÄR FÖRÄNDRING, ÄVEN PÅ AKTIVISTPORTALEN

MALIN MATTSSON
KAMPANJSAMORDNARE NORDVÄST

0709-87 04 65

MALIN.MATTSSON@AMNESTY.SE

JOHANNA LINNARO
KAMPANJSAMORDNARE NORDVÄST

0709-14 46 81

JOHANNA.LINNARO@AMNESTY.SE

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE

08-729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet! 
Nummer 3/2017 utkommer 27 september. Kanske perfekt 
för gruppernas höstaktiviteter? Beställningar av extra 
exemplar av AP måste jag ha absolut senast onsdag 13 
september kl 18. Märk mejlet ”AP-extra tidningar”. Alla 
grupper är välkomna att beställa tidningar utan kostnad. 
Glöm inte att skriva postadressen och skriv gärna ett 

mobilnummer då försändelserna troligen aviseras som 
paket och då skickar posten ett sms när det finns att hämta. 
Försändelsen skickas direkt från tryckeriet V-tab, som alltså 
står som avsändare.

BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 3!

I juni träffades den nya styrelsen för sitt första styrelsemöte 
efter årsmötet och det konstituerande styrelsemötet i maj. 
På årsmötet avgick Karin Linkhorst efter sex år i styrelsen 
och Nina Vollmer efter ett år som suppleant. Anna Skantze 
blev vald till ordinarie ledamot och Nina Virkkala och Linn 
Malmborg blev invalda som suppleanter. Tora Törnquist 
valdes om till ordförande och på det konstituerande 
styrelsemötet valdes Staffan Johansson till vice ordförande. 

Styrelseårets första möte handlade bland annat om att 
diskutera hur styrelsen ska arbeta under året och att revidera 
styrelsens arbetsordning. 

En annan viktig del av mötet var att följa upp besluten från 
årsmötet och att diskutera resolutionerna, alltså förslagen, till 
det internationella rådsmötet (ICM). På årsmötet diskuterade 
och beslutade medlemmarna om de resolutioner som 
svenska sektionen hade skickat in till ICM. Inför junimötet 
hade alla resolutionerna beretts av sekretariatet och 
Amnestys Internationella Kommitté (AIK). Styrelsen gav 
ICM-delegationen medskick kring hur svenska sektionen 
ställer sig i de olika frågorna. Alla resolutioner går att läsa på 
medlemssidorna. Där finns också delegationens “dagbok” 
från ICM. 

På junimötet fattade styrelsen beslut om att en mer 
omfattande återrapportering från ICM ska ske till 
medlemmarna. ICM-delegationen kommer att skriva en 
rapport om de viktigaste besluten och frågorna utifrån 
svenska sektionens perspektiv, efter mötet. Rapporten 
kommer att läggas upp på medlemssidorna tillsammans 
med besluten i sin helhet. En sammanfattning av mötet 
kommer även att publiceras i Insats och i Amnesty Press. 
På aktivismseminariet i oktober kommer representanter från 
ICM-delegationen att presentera de viktigaste resultaten från 
mötet. 

På junimötet beslutade styrelsen att nominera Christine 
Pamp till ordförande för kommande ICM. Av de ytterligare 
medlemmar som svenska sektionen nominerade till ICM-

uppdrag utsågs Sabrina Chowdhury och Clara Gustafsson till 
volontärer under ICM. 

På styrelsemötet i juni tog styrelsen också del av 
årsmötesutvärderingen och diskuterade sina egna reflexioner 
från svenska sektionens årsmöte. Utvärderingen visar att 
deltagarna generellt sett var nöjda med årsmötet, men 
svarsfrekvensen på utvärderingen var ganska låg vilket gör 
det svårt att dra några större slutsatser av utvärderingen. 
Styrelsen konstaterade också att antalet deltagare var färre 
än förväntat. Styrelsen diskuterade några av de frågor som 
ryms iSnom ramen för översynen av medlemsdemokratin 
såsom motionsberedningen och digitala omröstningar samt 
framförde att sekretariatet tillsammans med arrangerande 
distrikt nästa år behöver arbeta mer med att synliggöra 
medlemmarnas arbete och engagemang. 

Sekretariatet presenterade den första tertialrapporten för 
2017. Styrelsen konstaterade att den ekonomiska situationen 
ser bra ut och att snittgåvan stadigt ökar. Sekretariatet 
redogjorde också för hur arbetet med att ta fram en ny 
kommunikationsstrategi fortskrider och styrelsen fick tillfälle 
att göra medskick. Den nya strategin innebär en förskjutning 
av tyngdpunkten, från Amnestys roll som folkbildande 
aktör till att stärka organisationens roll som påverkansaktör. 
Styrelsen ställer sig bakom denna förskjutning, men vill 
fortsätta att diskutera vilka konsekvenser och resultat 
förändringen förväntas leda till. Styrelsen kommer att 
fatta beslut om kommunikationsstrategin på styrelsens 
decembermöte. 

På styrelsens majmöte beslutade styrelsen att förlänga 
generalsekreterare Anna Lindenfors kontrakt till och med 
2024. Det kom tyvärr inte med i styrelseprotokollet från 
majmötet, men står i protokollet från styrelsens junimöte. 

På grund av semestertider har protokollet från junimötet 
blivit lite fördröjt. Det kommer att finnas tillgängligt på 
medlemssidorna senast den 1 september. 

STYRELSEN INFORMERAR

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS / AP@AMNESTY.SE 
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NORDIC YOUTH CONFERENCE I NORGE
I juli var det dags för det elfte (!)  Nordic Youth Conference 
att gå av stapeln, konferensen samlade ungdomsaktivister 
från hela norden under fem intensiva dagar då deltagarna 
fick lära sig om mänskliga rättigheter och den kommande 
globala kampanjen Brave. Kampanjen handlar om 
människorättsförsvarare och under konferensen deltog 
bland annat Sakris Kupila från Finland, en av personerna 
i kampanjen. Mostafa El-Sayed student från Egypten som 
nu går på universitet i Norge deltog också. Konferensen 
avslutades med en trestegs aktion, en offentlig aktion inne 
i Oslo, en utanför Finlands ambassad och slutligen utanför 
Egyptens ambassad. Budskapet under aktionen var riktat 
till Finland där transpersoner som vill byta sitt juridiska kön 
tvingas att sterilisera sig och utsätts för kränkande påbud 
från staten samt till Egypten för att de omedelbart ska släppa 
samvetsfången “Shawkan” (Mahmoud Abu Zeid). Shawkan  

fängslades 2013 när han fotograferade en demonstration i 
Kairo. Sista dagen av konferensen var lugnare, med pass om 
hur man kan organisera sig i en grupp innan det var dags 
att åka hem för lite trötta men inspirerade deltagare som 
förhoppningsvis är extra peppade inför att svenska sektionen 
ska börja arbeta med kampanjen Brave i höst.

Läs gärna om en av deltagarna från svenska sektionens 
upplevelse av konferensen på vår blogg: 
https://uttryck.amnesty.se/

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

Tova Tabacskó, en av deltagarna på Egertorget i Oslo

Frige Shawkan!

Translaki nyt!-trans act now!


