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2 AKTIVISTSEMINARIET
Programmet till årets aktivistseminarium ser 
minst lika intressant ut som vanligt. Bland an-
nat får vi besök av John Jeanette Salstad Remø 
från Norge - en av dem vi kommer arbeta för 
under kampanjen Skriv för frihet. Anmäl er på 
aktivism.amnesty.se/aktivistseminariet, och 
rappa er innan platserna tar slut!

4-6 AKTION, EL SALVADOR
Vi ägnar den här månaden tre sidor åt informa-
tion, instruktioner och goda idéer inför aktions-
dagarna den 27-28 september mot El Salvadors 
absoluta abortförbud. Missa inte heller våra 
regionala kampanjutbildningar, som äger rum den 
10 september i Stockholm, Göteborg och Malmö.

#9

3 REKRYTERINGSMÖTEN                  7 VAPEN                  8 DÖDSSTRAFFSAKTION

Grafitti i San Salvador: ”Kriminalisering av abort är diskriminering av fattiga kvinnor”.
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VI SES PÅ AKTIVISTSEMINARIET!
Programmet för årets aktivistseminarium börjar ta form. 
Som vanligt finns det möjlighet att till viss del skräddarsy sitt 
seminarium genom att välja mellan olika pass. Vi får besök 
från när och fjärran, förbereder inför Skriv för frihet, utbildar 
om Amnestys fjärde kampanj mot tortyr och fyller på med 
matnyttigheter kring lokal och internetbaserad aktivism. För 
er som är intresserade av vad som händer i kampanjen Min 
kropp, mina rättigheter så arrangeras ett seminarium om 
Abort i Europa och ni som är nyfikna på vad sektionsstyrelsen 
har på hjärtat kommer inte bli besvikna  - detta vill ni inte 
missa! . Detta vill ni inte missa!

Seminariet äger rum på Ersta konferens i centrala Stockholm 
den 11 oktober kl 11.00 (nybörjarintro kl 10.00) till 12 okto-
ber kl 15.30. För er som reser ordnas boende (i flerbäddsrum 

18:30 Middag, solidaritetsaktion och trivsel på sekretariatet 

20:00 Sjung med Amnestykören (frivilligt)

22:00 Slut för dagen

Söndag 12 oktober

09:00 Inledning

09:30 Anförande: Otrygg i sitt könsuttryck

John Jeanette Solstad Remø, transpeson och ledare för 

Människorättsalliansen i Norge

10:00 Paus

10:30 Seminarier:

 1. Sociala medier

 2. Kan du påverka Amnesty? Hur vässar vi vår medlemsdemokrati?

 3. Projekt med fläkt

13:00 Skriv för frihet - hur gör vi skillnad på lokal nivå?

14:20 Vårt Skriv för frihet

15:00 Avslutning med solidaritetsaktion

15:30 Slut

Lördag 11 oktober

10:00 Nybörjarpass om Amnesty (frivilligt)

10:30 Registreringen börjar

11:00 Inledning

11:45 Skriv för frihet - vad, hur och varför?!

13:00 Lunch

14:00 Amnestys fjärde kampanj mot tortyr

Danny Vannucchi, Amnestys internationella sekretariat

15:00 Anförande: Tortyr - ett livslångt helvete

Salah Haghgo, flykting från Iran

15:40 Fika

16:00 Amnesty + kampanj = sant

16:30 Seminarier:

 1. Stoppa tortyren: Amnestys kampanj ur ett glokalt perspektiv

 Danny Vannucchi, Amnestys internationella sekretariat

 2. Min kropp, mina rättigheter: Aborträtten i Europa - ingen

 självklarhet

 Anna Dahlqvist, frilansjournalist

PROGRAM

tillsammans med andra deltagare) på Scandic Sjöfartshotell 
vid Slussen och som vanligt kan ni söka resebidrag om ni 
anmäler dig i god tid. Att delta kostar 300 kronor och det går 
bra att använda gruppens pengar för att betala denna avgift.

Anmäl er på aktivism.amnesty.se/aktivistseminariet, här hit-
tar ni också uppdateringar i programmet. 

Väl mött på Ersta i oktober!

MARIANNE GYLLENPISTOL
040-96 66 30 / MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

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

SALAH HAGHGO
MEDVERKANDE UNDER AKTIVISTSEMINARIET 
 
1. Vem är du och varför kommer du till 
aktivistseminariet? 
Jag har varit politisk fånge. Jag kommer 
från ett land där man ska lära sina ögon 
att inte se vad som helst, akta sin mun för 
hur den uttrycker sig, täppa till öronen för 

vad de hör och lära pennan hur och vad den skriver. Om man 
ser orättvisor och kränkningar i mitt land, hör skrik och folk 
som plågas eller läser om mänskliga rättigheter, så ska man 
förneka det och le eller buga, annars hamnar man i fängelse 
för laglöshet och brott. 

Jag kommer till aktivistseminariet för att jag inte kan vara tyst 
och blind, jag är ett levande vittne till dessa grymma upple-
velser.

Vad tycker du är det viktigaste i arbetet mot tortyr?
Vi  befinner oss i en tid då mänskligheten har sett de grym-
maste handlingar mot individer runt om i världen. Men det 
finns hopp. FN:s absoluta förbud mot alla former av tortyr gäl-
ler, och så länge Amnesty International och andra frivilligorga-
nisationer finns kvar så fortsätter kampen. Som Martin Luther 
King sa “Den stora tragedin är inte de onda människornas 
brutalitet utan de goda människornas tystnad”. Låt aldrig 
kampen stanna och kom aldrig på tanken att ge upp. 
 
Vad är ditt medskick till aktivisterna som är med i kampanjen 
mot tortyr? 
Ni som arbetar för en mänskligare värld  har gjort skillnad 
många gånger för många individer, ni har lindrat och förhin-
drat många stora tragedier. Ni finns i människors tankar, ni 
ger styrka och ni ger ljus i dessa mörka gruvor, ni ger tillbaka 
leenden och skratt på läpparna, ni är den stora trygga fam-
nen när det behövs, ni ger hopp.
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KATARINA BERGEHED 
KAMPANJSAMORDNARE

LJUS
HÖSTENS LÄSNING 

Den nystartade bokcirkeln jag är med i drar igång.

TAGGTRÅD
IS/ISIS FRAMFART I MELLANÖSTERN 

Så långt i från alla förhoppningar om frihet och demokrati 

som väcktes med den ”arabiska våren”. 

SOM JAG SER DET...
Sju år har gått sedan Amnesty antog sin abortpolicy. Jag 
minns känslan av frustration och djup besvikelse. Och jag var 
inte ensam. Svenska sektionens årsmöte hade varit tydligt: 
Amnesty borde verka för kvinnors rätt till fri abort. Fortfarande 
drömmer jag om att det en dag ska vara möjligt, att världens 
största människorättsorganisation ska tillerkänna flickor och 
kvinnor rätten att fullt ut bestämma över sina kroppar och liv. 
Men jag har också sett att Amnesty kan göra skillnad även 
med en begränsad policy, vars första punkt handlar om att 
avkriminalisera abort.  

Stigma. Skam. Skuld. Straff. Allt det som samhället lägger på 
flickors och kvinnors axlar genom att kriminalisera dem som 
gör abort. Så länge lagar gör dessa kvinnor till brottslingar så 
kommer omgivningen följa efter. Det leder till hatkampanjer 
och häxjakter på “barnamördeskor”. Religiösa ledare, media, 
rättsväsendet, de som sätter sig till doms över andra - alla 
deltar de i jakten. 

Så var det för “Beatriz” i El Salvador. Under förra året arbe-
tade vi för att hon skulle få tillgång till en säker abort. 15 obe-
roende läkare hade slagit fast att hon inte skulle överleva sin 
graviditet. Dessutom, konstaterade man, var fostret livsodug-
ligt eftersom det saknade stora delar av hjärnan. Men medan 
“Beatriz” tillstånd förvärrades och hon fick vårdas på sjukhus, 
så förhalade politiker och domstolar det livsavgörande beslu-
tet. Medierna i landet bedrev en hatkampanj mot “Beatriz” 
och försökte med alla medel avslöja hennes identitet. Reli-
gösa ledare uppmanade allmänheten att samla in babykläder 
eftersom hon kom från mycket fattiga förhållanden.

Stigmat och rädslan för identifieras. Hotet om att straffas som 
en brottsling och sättas i fängelse. Allt det fick “Beatriz” bära. 
Men vems är skammen och vem bär skulden när ett lands la-
gar utsätter sin kvinnliga befolkning för potentiell livsfara? Och 
tvingar barn att bli föräldrar? När de som blivit gravida efter 
att ha utsatts för våldtäkt eller incest inte ges något val? Nej. 
låt oss placera skammen och ansvaret där det hör hemma: 
på regeringarna och parlamenten som håller sig med den här 
typen av drakoniska lagar. Och självfallet 
också de män som utsätter flickor och 
kvinnor för sexuellt våld. 

Nu när vi är inne på höstterminen närmar sig rekryteringsmö-
tena med stormsteg, i år äger de rum under perioden 
22 september-5 oktober! Vi vill återigen uppmana er att fun-
dera på om inte er grupp skulle må bra av nya medlemmar? 
Tidig höst är den period då det brukar vara lättast att hitta 
nytt folk som vill engagera sig. Kanske har det kommit nya 

TID FÖR REKRYTERINGSMÖTEN
människor till orten för att studera? Eller så är någon lockad 
att ta sig an nya utmaningar när löven ändrar färg? Gå ihop 
i er grupp, anordna ett möte och bli ännu fler som jobbar 
tillsammans för att förändra världen! 

NYA MATERIALET KLART!
Nu är det nya rekryteringsmaterialet, som vi tagit fram under 
sommaren, färdigt! Vi är jättenöjda med materialet, super-
snygga affischer och flyers som fint sammanfattar vad vi job-
bar med. Vi hoppas även att det nya materialet motiverar er 
lite extra inför höstens möten. Det är redan några som anmält 
sig, vilket är jätteroligt, men till er andra, skicka ett mail till 
mig så återkommer jag med instruktioner och information om 
hur ni beställer material! 

Vi hjälper er med allt ni kan tänkas behöva inför ert möte, 
bistår med marknadsföring genom e-postutskick, skickar 
material samt finns tillgängliga för att svara på alla era frågor!

SARA ELZ
KAMPANJ OCH AKTIVISM / 0707-44 02 29 / SARA.ELZ@AMNESTY.SE
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Precis som i resten av världen gör kvinnor och flickor i El Sal-
vador abort av en rad olika skäl. Men till skillnad från de allra 
flesta länder är abort totalförbjudet i El Salvador. Det betyder 
att inga undantag medges -  inte ens om graviditeten hotar 
kvinnans liv eller hälsa. Och för de flickor och kvinnor som 
blivit gravida efter incest eller våldtäkt finns bara två val: att 
fullfölja graviditeten eller göra en olaglig abort. Inte heller då 
läkare konstaterat att ett foster har mycket allvarliga skador 
och inte kommer att överleva, kan kvinnan få abort. 

FÖRÖDANDE KONSEKVENSER
El Salvador är ett patriarkalt samhälle. Stereotypa föreställ-
ningar om att kvinnans värde är kopplad till rollen som 
hustru, barnaföderska och mor är djupt rotade i samhället. 
Diskriminering och könsbaserat våld mot kvinnor är utbrett. 

Totalförbudet mot abort, som infördes 1997, kom till efter 
starka påtryckningar från konservativa krafter, däribland den 
katolska kyrkan. Förbudsivrarna ignorerade de förutsägbara 
och förödande konsekvenserna av en sådan lag. Det är känt 
att abortförbud inte leder inte till färre aborter. Däremot leder 
de till att fler flickor och kvinnor genomgår hemliga och farliga 
aborter, ofta med risk för skador, komplikationer och dödsfall. 

STRÄNGA STRAFF
Kvinnor som gör abort riskerar fängelsestraff i 2-8 år. Men det 
är inte ovanligt att de istället döms för mord eller “allvarligare 

fall av mord” baserat på att de är släkt med offret - ett brott 
som kan ge 30-50 års fängelse. 

Hälso- och sjukvårdspersonal som utfört abort riskerar att 
straffas med fängelse mellan 6-12 år. Lagen bakbinder 
läkarnas händer och juridiska hänsyn snarare än medicinska 
står i fokus. Kvinnor som söker vård för komplikationer som 
uppstått efter osäkra aborter riskerar att anmälas till polisen 
av sjukvårdspersonalen. Det gör att många drar sig för att 
uppsöka vård. Det förekommer även att kvinnor som får 
missfall anmäls och förhörs av polis på sjukhuset. En del har 
dessutom åtalas och döms för mord. 

UNGA OCH FATTIGA DRABBAS VÄRST
Varje år nekas alltså tusentals flickor och kvinnor sina rät-
tigheter genom förbudet mot, och kriminaliseringen av, abort. 
Värst drabbas flickor och unga kvinnor, de som lever i fat-
tigdom och de som bor på landsbygden. Tonårsgraviditeter är 
vanligare i El Salvador än i något annat latinamerikanskt land. 
Bristen på sexualundervisning och tillgång till preventivmedel 
- inklusive “dagen-efter-piller” - är bidragande orsaker, liksom 
det utbredda sexuella våldet. Flickor och unga kvinnor löper 
störst risk att utsättas för incest och våldtäkt. 

Abortförbudet slår också särskilt hår mot dem som lever under 
fattiga förhållanden. De har inte råd att betala de dyra, hemliga 
kliniker i landet som utför aborter, eller åka utomlands för att 
få abort där det är lagligt. En del ser ingen annan utväg än att 
försöka framkalla missfall med farliga metoder som att äta rått-
gift eller andra bekämpningsmedel. Omvärldens fördömanden, 
skammen och hotet om straff gör att en del begår självmord. 
Unga singelkvinnor som lever i fattigdom tycks också utgöra en 
majoritet av dem som åtalas och döms för sina “brott”. 

AMNESTYS KRAV!
Det totala abortförbudet kränker flickors och kvinnors rättig-
heter. Amnesty kräver att myndigheterna i El Salvador ska:
• avkriminalisera abort. Ingen flicka eller kvinna ska straffas 
för att ha genomgått abort, ej heller sjukvårdspersonal som 
utför abort med patientens fulla samtycke.
• se till att kvinnor, som ett minimum, får tillgång till abort då 
graviditeten utgör fara för kvinnans liv, fysiska och mentala 
hälsa, eller är ett resultat av incest eller våldtäkt. Även i de fall 
då fostret inte kommer kunna överleva utanför livmodern. 
• frige alla som fängslats för att ha genomgått aborter eller fått 
missfall, inklusive de som dömts för mord.
• lägga ner alla åtal mot  flickor och kvinnor som väntar på 
rättegång för abortrelaterade “brott”.
• säkerställa att alla kvinnor och ungdomar får tillgång till 
preventivmedel och information.
• fullt ut genomföra och avsätta resurser för 2012 års sär-
skilda lag om ett liv fritt från våld för kvinnor.

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

OMÄNSKLIGT ABORTFÖRBUD I EL SALVADOR

Cristina var gravid i 40e veckan, när hon kände en brän-
nande smärta och rusade till badrummet. Där förlorade hon 
medvetandet och när familjen fann henne var hon täckt av 
blod. Hon fördes till sjukhus där hon sövdes ner för en skrap-
ning. Det första Cristina såg när hon vaknade upp var en blå 
uniform. Fortfarande omtöcknad, och med fruktansvärda 
smärtor, blev hon förhörd av polismannen som stod vid hen-
nes säng. Det var först då som hon insåg att hon förlorat sitt 
barn - och att hon anklagades för mord.

Sjukhuspersonalen som misstänkte att hon försökt göra abort 
hade anmält henne för polisen. I oktober 2004 greps den då 
18-åriga Cristina och året därpå dömdes hon till 30 års fäng-
else för “allvarligare fall av mord”. Hennes historia blev en 
riksnyhet och snart pekade ett helt land sitt anklagande finger 
åt Cristina, vars 3-årige son väntade på henne därhemma.

En juridikstuderande, Dennis Munoz Estanley, hörde om fallet 
och fick ett par år senare tag i hela domen. Han begrep inte 
hur någon kunde dömas när orsaken till att fostret dött inte 
fastställts. Dennis sökte upp Cristina i fängelset och erbjöd sig 
att agera som hennes advokat. Under två års tid drev han en 
kamp mot domstolar och departement. Cristinas straff sänk-
tes avsevärt och hon frigavs 2009, efter fyra år i fängelse.

”CRISTINA”
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AGERA MOT ABORTFÖRBUDET I EL SALVADOR!
Den 27-28 september samlar vi våra krafter för att påverka 
den nya presidenten i El Salvador att avkriminalisera abort och 
att avsätta resurser för att fullt ut implementera lagen mot väld 
mot kvinnor från 2012. Valet av datum baseras på att den 28 
september är den internationella dagen för avkriminalisering 
av abort. Över hela världen mobiliserar då kvinnorättsorganisa-
tioner och andra organisationer för att uppmärksamma frågan.

Amnesty har också valt att släppa sin rapport om våld mot 
kvinnor och flickor och det absoluta abortförbudet i El Salva-
dor dagarna innan den 28 september, då Amnestys interna-
tionella generalsekreterare Salil Shetty besöker landet för att 
bland annat träffa företrädare för regeringen. 

AKTIVITETER
Vi uppmanar alla grupper och medlemmar att samla in 
namnunderskrifter, genomföra utåtriktade aktioner och skriva 
insändare i anslutning till aktivitetsdagarna. Ni väljer själva 
vilken av dagarna ni kampanjar på. Det går också bra att 
fortsätta arbetet för El Salvador de efterföljande veckorna, till 
exempel i samband med era rekryteringsmöten. Vi hoppas att 
ni är många som vill delta i detta viktiga arbete som vi genom-
för tillsammans med människorättsaktivister runt om i världen 
och framför allt i El Salvador. 

INSAMLING AV KONTAKTUPPGIFTER
Vi har i samband med flera av våra senaste kampanjer 
uppmanat er att även samla in kontaktuppgifter till personer 

som är intresserade av en långsiktig kontakt med oss - som 
medlemmar, som prenumeranter på våra nyhetsbrev eller som 
mottagare av kampanjinformation. Vi har utformat materialet 
så att ska vara tydligt om man skriver under på våra krav gent-
emot El Salvador eller om man vill bli kontaktad av Amnesty, 
och självfallet är man mer än välkommen att skriva under våra 
vädjanden utan att vilja ha ytterligare kontakt med Amnesty.

BESTÄLL MATERIAL
Ni kan redan nu beställa material inför aktionsdagarna . Vi har 
tagit fram ett basmaterial för kampanjen Min kropp, mina rät-
tigheter (affischer, tatueringar, gatupratare, infoblad mm). Det 
kan ni använda under hela kampanjen, alltså under hela 2014-
2015. Basmaterialet återanvänder ni i mesta möjliga mån. 

Till varje aktivitetsdag tar vi fram ett kompletterande material. 
Detta finns att beställa till El Salvador-aktionen:
• Affischutställning (A2), består av 6 affischer (Huvudbud-
skapet, Amina Filiali, Pepe Julian Onziema, Lola Tarcila och 
Nojoud Mohammed plus El Salvador). Ni kan också välja att 
bara beställa affischen till El Salvador-aktionen och huvudbud-
skapsaffischen om ni inte planerar att delta i kampanjen mer 
än under 27-28 september.
• Petitionsblock.
• Faktablad (A4) om situationen i El Salvador.
• Tatuering för kampanjen (15x7cm) - bild på tatueringen hit-
tar ni på aktivism.amnesty.se/mkmr
• Dramatiserad text om fallet “Cristina” (se sid 4)
• Insändarförslag

Beställningsformulär hittar ni på aktivism.amnesty.se/mkmr, 
där ni också kan läsa mer om materialet. Hör av er till 
mkmr@amnesty.se om ni ni har några ytterligare frågor.

MALIN ÖSTERBERG
031-711 21 03 / MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE

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

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

GEMENSAM E-POSTADRESS FÖR KAMPANJEN: MKMR@AMNESTY.SE

Aktivister och medlemmar, nu har ni chansen att lära er 
mer om vår kampanj mot könsbaserat våld och det totala 
abortförbudet i El Salvador. Den 10 september träffas vi för 
att lära oss mer om situationen i landet och förbereder vårt 
arbete inför aktivitetsdagarna. Ni kommer få tips på aktivi-
teter, kunna titta på materialet, samt bidra med egna idéer. 
Utbildningen hålls av medlemmar från kvinnorättsgrupperna 
på våra tre distriktskontor, varmt välkomna.

MALIN, KAROLINA OCH KATARINA

Vad: Utbildning inför kampanjdag El Salvador
När: Den 10 september kl 18:00
Var: 
Stockholm, Amnestys sekretariat, Alsnögatan 11
Göteborg, Amnestys distriktskontor, Chalmers Tvärgata 8
Malmö, Amnestys distriktskontor, Kamrergatan 21

Anmälan: Skicka namn, grupptillhörighet, vilken stad du vill 
gå utbildningen i, samt eventuella alleriger/kostönskemål till 
malin.alfredsson@amnesty.se

REGIONALA UTBILDNINGAR INFÖR AKTIONSSDAGARNA

Aktion för ”Beatriz”.
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AKTIONSTIPS FRÅN A TILL Ö
Inför aktionsdagen den 8 mars skakades det fram en hel del 
idéer för att lyfta kampanjen. Både aktivister, anställda och 
andra sektioner har tänkt till och nu tänkte vi att det återigen 
är läge att fräscha upp kampanjivern genom att sammanställa 
en lista med tips. Sno, sprid, ändra eller skrynkla ihop den! 

Affischutställningen kan hängas på biblioteket, i skolan eller 
kanske i matsalen på jobbet?

Bygg ett lyckohjul. Dela in hjulet i olika fält efter om abort är 
lagligt, lagligt i vissa fall ( t ex vid fara för moderns liv, vid över-
grepp), eller totalförbjudet. Man presenterar ett kort scenario 
för personen, som sedan får snurra, och efter det får man 
möjlighet att diskutera utifrån El Salvador som ett exempel.

Catwalk, istället för att prata om kläderna som “modellerna” 
har på kroppen berättar ni om deras öden. Välj fall kopplade 
till kampanjen.

Delta i lokala aktiviteter som drar publik och samla in namn där.

Engagera andra! Informera om problemet och kampanjen på 
din arbetsplats eller din skola och få dem att skriva under. 

Fotoväg - har byggts på olika platser. Förbipasserande kan 
titta fram med huvudet i texten Min kropp mina rättigheter och 
byta profilbild på Facebook och på så sätt sprida budskapet.

Gatuteater eller kanske spårvagns- och bussteater? 

Häng lappar med budskap om sexuella och reproduktiva 
rättigheter i träden.

Insändare - vi gör ett utkast, skicka till din lokala tidning (glöm 
inte de mindre gratistidningarna)!

JAMnesty - ett musikevent för mänskliga rättigheter eller för 
avkriminalisering av abort i El Salvador.

Klipp och klistra! Läs på om de olika fallen och klipp ut 
exempel på hur det kan se ut för en person som drabbats av 
abortförbudet i El Salvador. Dela upp exemplen i person och 
situation och straff, lägg de olika exemplen i en hatt eller skål 
eller liknande och låt folk dra ur hatten och se vilket scenario 
som skulle drabba dem. 

Läs “Cristinas” text på bussen i högtalaren, i matsalen, i 
fikarummet eller i samband med andra aktiviteter.

Manifestation för avkriminalisering av abort i EL Salvador. En 
flashmob med galgar? Massor med galgar i ett träd eller buske 
och för varje underskrift tas en galge ner?

Notera varje underskrift genom att stoppa en boll i en hink 
eller låda.

Olika världar: illustrera en “abort-klinik” i El Salvador i ett 
vanligt hem med galgar och smutsiga trasor.

Panelsamtal om sexuella och reproduktiva rättigheter och 
abort i världen skulle vara intressant.

Quiz - arrangera en quiz på ditt lokala café, din pub eller ditt 
kalas. Ställ frågor relaterade till kampanjen och Amnestys 
arbete. Vinnaren får en tatuering?

Rekryteringsmöten är ett utmärkt tillfälle att kampanja på.

Signaturen i mejlen - hänvisa till namninsamlingen för El 
Salvador.

Tärningskast om abort.  Bygg en stor tärning och markera de 
olika sidorna med olika länder och använd detta som utgångs-
punken för ett samtal om abort.

Utställning på temat “Min kropp mina rättigheter”. Vem som 
helst kan få bidra med ett verk på temat.

Vårdpersonal bakom lås och bom eller med en fotboja för 
att illustrera att läkare som hjälper kvinnor som drabbats av 
missfall eller komplikationer efter abort riskerar fängelse.

X kanske är svaret på fråga fyra i er tipspromenad?

Youtube - filma era aktiviteter eller när ni läser “Cristina”-
texten och uppmana andra att agera.

Zzzz var utvilade när ni kampanjar

Återanvänd och skruva på aktiviteter från förr, det är inte fult 
att stjäla fina aktionsidéer.

Ät! - sno ihop en picknick för mänskliga rättigheter.

Överraskande uppläsningar av “Cristina”-texten. Kan göras i 
klassrum, på bussen (i högtalaren) eller i samband med andra 
aktiviteter.

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

Fotovägg: exempel från Lund och Göteborg.
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Nej, svenska vapen reser definitivt inte bara till Visby. De 
reser även till diktaturer och länder med allvarliga, och i vissa 
fall omfattande, kränkningar av mänskliga rättigheter. Trots 
att de svenska riktlinjerna kring vapenexport säger att så inte 
får ske, och trots att fyra av fem svenskar tycker att det är fel. 
2012 tillsatte regeringen en särskilt kommitté, Krigsmateri-
elexportkommittén (KEX), som har i uppgift att se över den 
svenska vapenexportlagstiftningen och hur den kan skärpas. 

Detta passade Amnesty, tillsammans med Svenska Freds, på 
att uppmärksamma under årets politikervecka i Almedalen. 

SVENSKA VAPEN RESER INTE BARA TILL VISBY...

Det var många  aktivister som trotsade sommarhettan och 
gav sig ut bland gator och torg för att kampanja inom ramen 
för Min kropp, mina rättigheter. Vi har funnits på ett flertal 
Pridefestivaler runt om i vårt avlånga land, dels i Stockholm, 
Göteborg och Malmö men också i städer som Jönköping, 
Karlstad och Falkenberg. Ert enträgna och fantastiska arbete 
för en upprättelse kring polisens uteblivna utredning av mor-
det på Noxolo Ngwaza resulterade i 3 551 namnunderskrifter 
som vi nu skickat till Colonel Petros Shilane i Sydafrika.

Förutom arbetet med Noxolo har vi även under sommaren 
samlat namnunderskrifter till vår petition gällande könsdiskri-
minerande lagstiftning i Mahgrebregionen  (Marocko, Algeriet 
och Tunisien). Detta gjorde vi genom att bland annat delta 
på Nordiskt Forum i Malmö, Siesta-festivalen i Hässleholm 
och Jazzfestivalen i Sandviken. Under sommarens aktiviteter 
har vi samlat ihop 3 221 underskrifter. Räknar vi in under-
skrifterna från webben och från våra sms-aktivister landar vi 
på totalsumman 12 479 underskrifter, vilket är ett fantastiskt 
resultat. 

Nu skickas alla underskrifter vidare till Amnestysektionerna i 
Algeriet, Tunisien och Marocko, där de i olika sammanhang 
kommer att överlämnas till ländernas makthavarna. Tack 
till alla er som under sommaren bidragit med er tid och ert 
engagemang. 

SARA ELZ
KAMPANJ OCH AKTIVISM / 0707-44 02 29 / SARA.ELZ@AMNESTY.SE

Excalibur vid bagagebandet.

VILKEN SOMMAR!

Med oss på resan fanns den gps-styrda granaten Excalibur, 
granatgeväret Carl Gustaf och ett JAS-plan. Vi tog emot 
nyanlända resenärer på färjeterminalen och flygplatsen och 
minglade på partiledartal. Givetvis besökte vi också relevanta 
seminarium som exempelvis “Gripen i världen - är export 
viktigt?” arrangerat av SAAB och försvarsexportmyndigheten.
Läs gärna mer om svensk vapenexport och om vad svenska 
folket anser om saken på www.amnesty.se/svenskavapen

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJSAMORDNARE / 08-729 02 69 / SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE

Prideparad i Falkenberg
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Under våren var delar av sektionen involverade i en konsul-
tationsprocess att ta fram Amnestys strategiska mål 2016-
2019, med andra ord vad rörelsens arbete ska fokusera på 
de kommande åren. Nu har det internationella sekretariatet, 
utifrån sektionernas synpunkter, kommit med konkreta 
förslag på dessa mål. Innan de går vidare till det internatio-
nella Rådsmötet 2015 ges sektionerna ännu en möjlighet att 
komma med åsikter. 

För svenska sektionens del kommer det bland annat ske 
under det så kallade verksamhetsmötet, där aktivister och 
styrelse tillsammans kan diskutera målen och de priorite-
ringar som föreslås. Dit är ni hjärtligt välkomna!

NÄR, VAR, HUR?
Mötet hålls lördagen den 27 september kl 15.30-18.00 på 
sekretariatet i Stockholm. Ni anmäler ert deltagande till 
mats.engman@amnesty.se (gäller inte ni som redan anmält 
er till mötet för distriktsaktiva - ni förutsätts delta även på 
verksamhetsmöte). De som vill stanna kvar på middag efter 
mötet är välkomna att göra det, ange det när ni anmäler er. 

Underlag och praktisk information skickas till alla anmälda 
senast den 11 september. Vi ses!

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

VERKSAMHETSMÖTE DEN 27 SEPTEMBER

Temat för aktionen den 
10 oktober, Internationella 
dagen mot dödsstraffet, är att 
uppmärksamma vikten av att 
ta hänsyn till anklagade och 
dömda personers psykiska häl-
sa. Internationella normer ger 
skydd för vissa grupper från 

att dömas till döden: barn, gravida kvinnor och personer med 
förståndshandikapp eller allvarlig mental sjukdom. Många 
länder har också infört i sin strafflagstiftning att hänsyn ska 
tas till personer med psykisk ohälsa. Trots det finns det länder 
som avrättar människor med den här typen av problem.

Amnesty har i rapporter om framförallt Japan och USA, tagit 
upp ämnet. Förra året uppmärksammade vi Hakamada Iwao, 
som inte hade mentala problem vid tiden då han dömdes, 
men som under långvarig isolering utvecklat det. Dessbättre 
kom ju den goda nyheten tidigare i år att han frigivits i väntan 
på ny rättegång.

Årets aktion fokuserar på Florida, USA. Under de senaste fyra 
åren har fyra delstater i USA avskaffat dödsstraffet och antalet 
avrättningar har gått ner med mer än två tredjedelar sedan 
en topp på 1990-talet. Florida är en av de delstater som går 
emot trenden. Under 2012 utdömdes 22 dödsdomar - fler än 
något år sedan 1998 och en fjärdedel av straffen i hela USA.

Michael Zack och Frank Walls är båda dömda för mord. Mi-
chael har suttit i dödscell sedan 1997 och Frank sedan 1988. 

Båda männen lider av psykisk ohälsa sedan födseln och be-
finner sig på en 11-12-årings mentala utvecklingsnivå. Både 
Michael och Frank har uttömt sina möjligheter att överklaga 
och båda två försöker nu få sina dödsdomar omvandlade till 
livstids fängelse. Där måste Amnesty vara med och påverka! 
Våra krav riktas därför till Floridas myndigheter som tar upp 
proceduren för nådeansökan.

AKTIONEN DEN 10 OKTOBER
Materialet ni kan beställa, förutom foldern “Att leva är en 
mänsklig rättighet” och åtagandeaffischen, är ett aktionscir-
kulär med beskrivning av fallen, en kortare generell bakgrund 
om psykisk ohälsa och dödsstraffet, samt petitionen.

Kika gärna på Aktivistportalen, aktivism.amnesty.se, under 
”Anordna en utåtriktad aktivitet” för tips, exempelvis på hur ni 
kan fånga folks intresse på stan eller vad ni ska tänka på om 
ni vill skriva en insändare i er lokala tidning.

ANMÄLAN:
Om ni vill delta i aktionen ska ni anmäla er till susanna.
warhammar@amnesty.se senast den 14 september. Så snart 
ni anmält er får ni ett beställningsformulär som vi behöver 
ha senast den 22 september för att ni säkert ska hinna få ert 
material innan aktionen.

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

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJSAMORDNARE / 08-729 02 69 / SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE

AKTION OM DÖDSSTRAFF OCH PSYKISK OHÄLSA


