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Under maj uppmärksammar Amnesty frågan om pushbacks inför EU-parlamentsvalet.

2 DAN GRUNDIN DÖD

Efter en kort tids sjukdom avled Danne Grundin
den 13 mars. Han hade då arbetat på sekretariatet i 25 år, bland annat som ansvarig för
medlemsregistret, som kontorschef och chef för
avdelningen Resurser och Organisation. Danne
lämnar oss kollegor och vänner inom Amnesty
med många sorgsna tårar och ljusa minnen.

4 S.O.S. EUROPA

Den 1-24 maj arbetar vi för att lyfta frågan om
pushbacks i valrörelsen inför EU-parlamentsvalet den 25 maj. Vi kommer sprida information,
uppmana väljare att ställa sig bakom Amnestys
manifest och ställa krav på kandiderande politiker att tydligt redovisa sina ståndpunkter i den
här frågan.

2 Det händer 2014 3 Fri efter 46 år i dödscell 7 Tatueringstävling
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Till minne av Danne Grundin
Vår nära vän och kollega sedan många år, Danne Grundin, har
hastigt avlidit efter en kort tids sjukdom.
Danne inledde sitt engagemang i Amnesty i en grupp i Vaxholm
och som aktiv i aktionsgruppen mot dödsstraff, AMD, i början
av 80-talet. Några år senare blev han anställd på sekretariatet,
hans första uppdrag var att arbeta med medlemsregistret.
Under de 25 år som Danne arbetade för Amnesty har hans
arbetsuppgifter omfattat många olika områden. Under årens
lopp samlade han enorma kunskaper om Amnesty. Han kunde
allt om organisationen; enskilda motioner till årsmöten - långt
tillbaka i tiden, resolutioner till internationella rådsmöten och
allt som rörde Amnestys utveckling genom åren, såväl i den
svenska sektionen som i vår internationella rörelse.
I slutet av 90-talet tillträdde Danne som kontorschef, han blev
då ett ovärderligt starkt och viktigt stöd åt generalsekreteraren
och vid en senare omorganisation blev han chef för avdelning 3
(Resurser och organisation).
Danne var inte bara sekretariatets uppslagsbok, han var också
en omtyckt kollega, uppskattad inte bara för sina enorma
kunskaper om Amnesty utan också för sin fantastiska analytiska
förmåga och inte minst sin varma underfundiga humor.
Ingen kunde hålla tal som Danne. När en kollega skulle firas
eller tackas av var Danne ofta den givne talaren. Hans förmåga
att fånga personligheter, minnas detaljer och anekdoter var
enastående. Talen var varma, mycket roliga och väldigt uppskattade. Det sista talet han höll var för Lise Bergh, när hon skulle

gå i pension efter sju år som generalsekreterare - ett fullkomligt
lysande tal!
Danne, vi har haft många roliga stunder tillsammans med dig
och har många, många varma minnen. Du lämnar ett enormt
tomrum efter dig. Inte bara som sekretariatets främste kunskapsbank, utan också som vän och kollega.
Vi saknar dig oerhört!

Andrea Bodekull / Bob Velucci / Elisabeth Löfgren
Personalen på sekretariatet

Det händer under 2014
I januari-Insats skrev vi om de kampanjer som kommer prägla
Amnestyåret 2014, men dumt nog samlade vi inte informationen om årets viktigaste Amnesythändelser i ett överskådligt
kalendarium. Det misstaget korrigerar vi nu:
1-24 maj: Kampanjen S.O.S. Europa
9-11 maj: Sektionens årsmöte, Malmö
Maj: Start för kampanjen mot Tortyr
Kampanjen kommer pågå under 2014-2015. Inbjudan och
information kommer i majnumret av Insats, som kommer bli ett
temanummer om tortyr.
Maj: Lansering av kampanjen Min kropp, mina rättigheter
Under sommaren kommer vi fokusera på det absoluta abortförbudet i El Salvador, samt på de Pride-evenemang som äger rum
på flera orter i landet.
4-7 augusti: Nordisk ungdomskonferens, Köpenhamn
Årets konferens kommer främst kretsa kring kampanjen Min
kropp, mina rättigheter, med huvudfokus på frågan om abort.

Den svenska sektionen får skicka 10 deltagare. Inbjudan kommer i Insats i maj.
20-21 september (OBS! Preliminärt datum): Möte för aktiva på
distriktsnivå, Stockholm
19-21 september (OBS! Preliminärt datum): Nationell ungdomsträff, Stockholm
10 oktober: Aktion mot dödsstraff
11-12 oktober: Aktivistseminarium, Stockholm
Årets seminarium kommer ha kampanjen om tortyr som huvudtema, men i vanlig ordning kommer vi även ta upp många andra
ämnen som rör mänskliga rättigheter, Amnesty och aktivism.
Seminariet fungerar även som förberedelse för Skriv för frihet.
November-December: Skriv för frihet
Information om årets kampanj går ut i Insats i oktober. En aktivitetsdag är planerad den 6 dcember.

Mats Engman
Aktivistsamordnare / 08-729 02 66 / mats.engman@amnesty.se
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Fri efter 46 år i dödscell:

”Det har varit en lång match... men jag vann”
Förra årets aktion i samband med den internationella dagen
mot dödsstraffet, den 10 oktober, fokuserade på Japan och
Hakamada Iwao som sedan 1968 suttit i dödscell. Han dömdes för mordet på sin chef, dennes hustru och två barn, och
hade “erkänt” efter 20 dagars polisförhör. Under rättegången
tog han tillbaka sitt erkännande och berättade för domstolen
att han hade hotats och misshandlats. Enligt hans advokater
har nya rättsmedicinska bevis visat att det inte finns någon
matchning mellan Hakamada och det DNA som hittats på offrens kläder, som enligt åklagarna kom från mördaren. En av
domarna i den ursprungliga rättegången har senare offentligt
sagt att han trodde att Hakamada var oskyldig.

nu fått vård på sjukhus, inte
återvända till fängelset utan
kan fortsätta att leva utanför
murarna. Strax efter frigivningen hade Hakamada svårt att
svara på frågor från sin syster
och advokat och han kunde
inte tro att han var fri. Han
rapporteras nu må bättre och
enligt en nyhetsuppgift ska han
ha sagt "Det har varit en lång
match … men jag vann.”.

Under alla dessa år har Hakamada flera gånger begärt en ny
rättegång men det har alltid avslagits. Den 27 mars fick han
äntligen sin begäran beviljad och domstolen beslöt också att
han skulle friges. Tyvärr överklagade åklagaren beslutet till en
högre instans och nu blir det en lång väntan då den processen kan ta upp till två år. Dessbättre behöver Hakamada, som

Amnesty kommer att fortsätta följa fallet och fortsätta kräva att
Japan som ett första steg mot ett avskaffande av dödstraffet
inför ett stopp för avrättningar.

Andrea Bodekull
Kampanjer/aktioner / 08-729 02 26 / andrea.bodekull@amnesty.se

Som jag ser det...
Den inledande meningen var uttrycksfull i all sin enkelhet:
Nu Djävlar!!!
Brevet kom från en erfaren gruppsekreterare i en av våra arbetsgrupper och rörde policyförslaget kring avkriminalisering
av sexabete. Hon var kritisk till förslaget... för att uttrycka sig
milt. Hennes grupp hade redan i ett gemensamt brev framfört
liknande åsikter, men i helig vrede ville hon även säga sin
mening i mer personliga ordalag.
Jag gillar attityden. Amnesty arbetar ofta med frågor som är
existensiella och principiella - som rör identitet, rättvisa, rätt
och fel, liv och död, och som i många fall berör oss på djupet.
Det är klart att det ska märkas!
Men i en organisation med hundratusentals medlemmar
tycker vi inte alltid att samma saker är rättvisa, rättfärdiga
eller självklara. Vi är alla förkämpar för mänskliga rättigheter,
men vi ger inte alltid begreppet samma betydelse och föror-

LJUS

Asfalt
Snart kommer den där lilla traktorn som sopar upp
vintersmuts och grus från asfalten. Då är det vår!

TAGGTRÅD

Död
Jag vet att det är ”en del av livet”, men jag har svårt att
acceptera det orättvisa och godtyckliga förfarandet.

dar inte heller alltid samma metoder. De hetsigaste och mest
oförsonliga konflikterna står i många fall mellan människor
som i grund och botten tycker likadant. Som är kristna eller
muslimer - fast på olika sätt. Som vill nå samma samhällsförändring - fast med olika metoder. Jag har full förståelse
för den hårda kritik som riktats mot förslaget om policy kring
avkriminalisering av sexarbete, men jag är likafullt övertygad
om att förslagets anhängare känner samma slags avsky som
dess kritiker över den skur av övergrepp som drabbar människor i prostitution.
I Amnesty har vi genom åren hanterat många svåra frågor
och konflikter, oftast på ett sätt som varit både engagerat,
öppet och respektfullt. Men det har också funnits tillfällen när
det varit ganska tufft för enskilda medlemmar tycka annorlunda och hantera allt engagemang, all övertygelse och alla
starka åsikter som plötsligt riktats emot dem.
Om några veckor är det dags för årsmöte i Malmö. Då ska
jag, precis som vanligt, känna ”nu djävlar” i hela mig när jag
inte håller med. Sen ska jag påminna
mig själv om att de som tycker fel är
precis lika övertygade förkämpar för
mänskliga rättigheter som jag är, och att
vi i allt väsentligt är ganska överens.

Mats Engman
Aktivistsamordnare

AGERA! 				

SIDA 4		

INSATS APRIL 2014

S.O.S. Europa
Nu är det mindre än en månad tills kampanjen S.O.S. Europa
drar igång! Efter en intensiv och engagerande kampanjutbildning med fler än 30 deltagande grupper hoppas vi på många
spännande aktiviteter under maj månad för att lyfta frågan om
pushbacks.
Även om just er grupp inte kommer delta i S.O.S. Europa
genom att arrangera egna aktiviteter hoppas vi att ni kommer

att delta i kampanjen på andra sätt! Dels genom att stötta de
grupper som arrangerar aktiviteter och hjälpa till att sprida
dessa i sociala medier, samt genom att skriva under och
sprida namninsamlingen på vår kampanjsida. Pushbacks
måste stoppas och inför valet måste EU-parlamentarikerna
inse att vi är många som bryr oss om den här frågan!
På kampanj.amnesty.se hittar ni all information som rör kampanjen. I lathunden kan ni bland annat läsa om alla bra idéer
till aktioner som kom upp under utbildningen, och inpireras till
aktiviteter! Vi är tacksamma om vi kan få era materialbeställningar senast den 11 april, så att vi hinner hantera dem innan
påsk. I materialbeställningen meddelar ni även vilka aktiviteter
ni planerar. Håll koll i kalendariet så ni vet vad som händer på
er ort.
Jag ser verkligen fram emot att få höra om era planer! Om ni
har frågor om något så får ni gärna höra av er till mig.
Lycka till!

Tove Eriksson
Kampanjpraktikant / 08-729 02 70 / tove.eriksson@amnesty.se

Skriv för frihet:

Amnestys Vädjanden till Bahrains ambassad
Den 26 februari besökte våra danska Amnestykollegor Bahrains ambassad i London för att lämna över 49 000 underskrifter på brev, vykort och namnlistor. Här följer en kort text
från våra danska kollegor från överlämnandet:
Idag träffade Amnesty Bahrains ambassadör Alice Thomas Sanaanto
i London. Vi levererade mer än 49.000 brev, vykort och underskrifter
som samlats in i Norge, Sverige, Finland och Danmark i samband
med kampanjen Write For Rights/Skriv för frihet. På mötet diskuterade vi situationen för de 13 regimkritikerna och framförde Amnestys
krav om att de bör frisläppas, att utreda anklagelser om tortyr mot
dem och att ställa de ansvariga för tortyren inför rätta. Ambassadören
delade inte Amnestys syn på saken, men lovade att skicka alla brev ,
vykort och underskrifter till kungen av Bahrain. Tillsammans packade
vi en låda med alla brev som kommer att skickas till Bahrain. Hon
lovade att återkomma till oss med besked om hur paketet tagits emot
i Bahrain. Ambassadören uttryckte också sin beundran inför allt det
engagemang och hårda arbete som låg bakom insamlandet av alla
underskrifter. Hon välkomnade en dialog med Amnesty och uppmanade Amnestymedlemmar att ”keep an open mind and give Bahrain
time, we’ll get there”.

Vi ser fram emot mer information från våra danska kollegor
om hur våra vädjanden mottagits av kungen av Bahrain. I väntan på det fortsätter vi arbetet för att de 13 regimkritikerna ska
bli fria. Det fortsatta arbetet sker främst via de Amnestygrupper som har de 13 regimkritikerna som aktionsfall. Vi återkom-

Stinne Bech från danska sektionen vid Bahrains
ambassad med paket och väskor fulla av vädjanden.
mer också med mer information om hur det gick i kampanjen
Skriv för frihet när internationella sekretariatets utvärdering av
hela kampanjen blir klar i slutet av månaden.

Ida Wistbacka
Projektsamordnare / 08-729 02 49 / ida.wistbacka@amnesty.se
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Påverka vårT ARBETE via kampanjrådet!
Kampanjrådet består av fem medlemmar som konsulteras och
rådfrågas inför större kampanjer och aktivitetsdagar. Att vara
med i rådet innebär att man deltar i ett eller två möten per
år (de brukar hållas i anslutning till exempelvis årsmötet eller
aktivistseminariet), att man deltar i några telefonmöten och
har viss mejlkontakt med sekretariatet och de andra i rådet.
För att vara med i kampanjrådet måste man ha erfarenhet av
utåtriktade aktiviteter och kunna ge synpunkter på kampanjkoncept, budskap och material. Under mötena diskuterar
vi avslutade och kommande kampanjer, hur vårt kampanjmaterial har fungerat och hur vi vill utveckla det i framtida

kampanjer. Vi tittar också närmare på utvärderingar och
diskuterar kampanjernas resultat.
En av rådets medlemmar har nu lämnat sitt uppdrag och vi
söker därför nya personer till rådet. Våra nuvarande medlemmar är med i Amnestygrupper i Stockholm, Göteborg och
Lund. Vi ser därför gärna sökanden från andra orter och
gärna manliga sökanden. Sista ansökningsdag är den 11 maj.
Är du intresserad, hör av dig till mig!

Ida Wistbacka
Projektsamordnare / 08-729 02 49 / ida.wistbacka@amnesty.se

Kreativt firande DEN 8 mars
Tack alla grupper som bidrog till att ställa världens ledare till
svars i arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter den 8
mars! Inte mindre än 70 grupper över hela landet engagerade
sig. Över 8 500 namnunderskrifter samlades in i anslutning
till aktiviteterna. Tillsammans med vädjandena från webben
och de drygt 10 000 underskrifter som samlades in vid förra
årets 8 mars-aktion har svenska sektionen nu totalt samlat
in drygt 30 000 underskrifter! Nu hoppas vi att den globala
ansträgningen får världens ledare att förstå vilket stöd de
sexuella och reproduktiva rättigheterna har.
Som vanligt visade aktionsdagen prov på stor kreativitet. Flera
ungdomsgrupper iscensatte ”tvångsvigslar”, ungdomsgruppen i Skövde byggde ett lyckohjul där förbipasserande fick
sätta sig in i situationen att behöva genomgå en abort, varpå
hjulet gav olika svar beroende på var i världen du bor. I Göte-

borg och Uppsala arrangerades välbesökta fester. I Sölvesborg bjöds det på musik och poesi. Många samarrangerade
aktiviteter med andra organisationer och ytterligare andra var
på gator, torg och bibliotek för att stå upp för sexuella och
reproduktiva rättigheter.
Vi valde att inte lansera kampanjen Min kropp mina rättigheter, vi var i blåsväder på grund av förslaget till policy om
“avkriminalisering av sexarbete” och vi gjorde samma aktion
förra året. Trots dessa försvårande omständigheter visade
ni att när mänskliga rättigheter är under attack förvandlar vi
uppförsbackar till utförsbackar och genomförde en strålande
aktivitetsdag. Tack för det!

Karolina Pontén
Projektsamordnare / 031-41 94 13 / karolina.ponten@amnesty.se
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Verksamhetsplanera mera!
I januari uppmanade vi alla grupper och distrikt att formulera
en verksamhetsplan för det kommande året. Planen ska vara
ett stöd för att förbättra och utveckla er verksamhet - något ni
kan titta på under året för att se att ni är på rätt spår. Den mall
vi skickade ut med Insats i januari utgick från rubrikerna Kampanjer och aktiviteter, Rekrytering och insamling, Organisation
och Utbildning/möten/träffar, men självklart står det er fritt att
utforma er plan som ni själva vill. Ni får också gärna kontakta
oss på sekretariatet om ni behöver hjälp.
För att ge ett exempel på hur man kan arbeta
med sin verksamhetsplan på ett konkret och
genomtänkt sätt pratade jag med Astrid
Lindstrand som sitter i styrelsen för distrikt
Kalmar/Kronoberg:
Varför skriver ni en verksamhetsplan?
Det finns väldigt mycket ambitioner i distriktet och för att inte
tappa dom och för att hålla ett bra tempo framåt skriver vi en
plan. Det är också ett sätt att vidareutveckla ambitionerna och
att att hålla grupperna aktiva.

Hur kommer ni fram till vad ni vill göra?
Vi går igenom förra årets verksamhetsplan och tittar på vad
som varit bra och vad vi vill utveckla. Vi har en bra grundstomme som vi bygger vidare på från år till år.
Hur arbetar ni med verksamhetsplanen under året?
Grupperna har utifrån distriktets verksamhetsplan en mer
detaljerad plan med konkreta aktiviteter datum osv. På höstens årsmöte har vi också ibland haft grupparbeten och gått
igenom vad vi gjort utifrån verksamhetsplanen. En viktig del
är att grupperna delar med sig av sitt arbete.
Hur utvärderar ni verksamhetsplanen i slutet av året?
Vi skriver en verksamhetsberättelse och går igenom vad vi
gjort under året och vad som saknas. Så utifrån verksamhetsberättelsen förstärker vi arbetet för kommande år. Man kan
säga att verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen går
hand i hand.

Emma Brossner Skawonius
Aktivistsamordnare / 08-729 02 43 / emma.brossner-skawonius@amnesty.se

påverka Amnestys framtida arbete!
För att vi ska kunna skapa så positiv förändring för mänskliga
rättigheter som möjligt arbetar Amnesty utifrån en internationell plan som gäller till slutet av 2015. Det har nu blivit dags
att inleda diskussionen om vilka människorättskränkningar
som Amnesty ska arbeta för att stoppa under 2016-2019.
Gemensamt ska Amnesty enas om tio strategiska mål för hela
rörelsen. Av dessa ska sex mål handla om mänskliga rättigheter och fyra mål om hur vi vill utvecklas som organisation.
Beslutet om de tio strategiska målen kommer fattas i augusti
2015 av Amnestys internationella rådsmöte. Nu under
våren 2014 kommer Amnestysektioner runt om i världen att
göra omvärldsanalyser för att identifiera utmaningar för de
mänskliga rättigheterna under 2016-2019. Vi kommer utifrån
de identifierade utmaningarna fundera på hur Amnesty ska
kunna göra störst skillnad för de mänskliga rättigheterna.
Vi hoppas att så många av er som möjligt vill vara med och
hjälpa oss i det här arbetet. På följande två sätt kan ni under
våren komma med synpunkter på vårt framtida arbete:
Medlemssidorna
På medlemssidorna kan ni titta på fyra inspirationsföreläsningar om utmaningar för de mänskliga rättigheterna fram
till 2020. Föreläsningarna hölls på sekretariatet i Stockholm i
mars 2014. Ni kan också diskutera vad ni tycker att Amnesty
borde arbeta med 2016-2019 på Amnestys medlemsforum.
Den 30 april läggs ett diskussionsunderlag om framtida utmaningar för de mänskliga rättigheterna upp på medlemssidorna
med förslag på områden som Amnesty skulle kunna arbeta
med. Detta underlag kommer också skickas via e-post till er
som anmält er till årsmötet. Den 30 april-11 maj kan ni ge

input till oss på sekretariatet via ett formulär på medlemssidorna. Ni som åker på årsmötet kan fylla i samma formulär där.
Årsmötet
Under årsmötet kommer vi att vid olika tillfällen prata om vad
Amnesty ska ägna sig åt 2016-2019. Thomas Hammarberg
kommer att tala om framtida utmaningar för de mänskliga
rättigheterna och sedan kommer vi i en gemensam workshop
att fortsätta diskutera frågan.

Den fortsatta processen
Nu är vi i det allra första stadiet av framtagandet av nya
strategiska mål. Efter årsmötet kommer vi att sammanställa
alla medlemmars input om vårt framtida arbete och skicka
våra synpunkter till det internationella sekretariatet (IS). IS
kommer att sammanställa alla sektioners input som sedan
presenteras i ett första utkast i höst. Vi kommer även att
hitta sätt då för alla medlemmar att komma med input. Efter
höstens diskussioner i rörelsen tas sedan ett slutgiltigt utkast
fram av IS. Detta kommer att diskuteras på vårt årsmöte 2015
inför det beslut som sedan kommer fattas på det internationella rådsmötet 2015.
Vi hoppas att ni är många som vill vara med och påverka
Amnestys framtid!

Ida Wistbacka
Projektsamordnare
08-729 02 49
ida.wistbacka@amnesty.se
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Rättigheter inpå bara kroppen
I samband med att vi lanserar kampanjen Min kropp, mina
rättigheter kommer vi ta fram en tatuering. Det är inte första
gången Amnesty använder tatueringar i sitt kampanjarbete.
Inför valet 2010 föreställde de sovande partiledare, i samband
med dödsstraffsdagen 2011 gjordes en snara och många av
er har säkert haft Amnestyljuset på någon kroppsdel. Det fina
med tatueringar är att när de “tatueras” öppnas en möjlighet
till samtal - det är också ett bra tillfälle att prata om rätten att
bestämma över sin egen kropp. Dessutom når vi ut med vårt
budskap till dem i de lyckligt nytatuerade personernas närhet.

personer för att få in idéer,
och en utvald jury utser en
vinnare. Tatueringen kommer
att användas i samband med
festivaler och andra kampanjaktiviteter. Vill du vara med
och tävla? Kontakta i så fall
oss i kampanjgruppen på
mkmr@amnesty.se

För att få fram en raffig tatuering utlyser vi en tävling. Vi
vänder oss till tatuerare, formgivare och andra designsugna

Projektsamordnare / 031-41 94 13
karolina.ponten@amnesty.se

Karolina Pontén
Något för Zlatan...?

kritiskt remissvar om sexarbete
Efter att åsikter samlats in från distrikt, grupper, enskilda medlemmar, andra organisationer och en särskild workshop med
deltagare från specialgrupper och distrikt, har nu styrelsen
skickat in ett remissvar med svenska sektionens preliminära
ståndpunkter på Internationella sekretariatets (IS) policyförslag
kring avkriminalisering av sexarbete. I remissvaret tar svenska
sektionen tydligt avstånd från policyförslaget och lyfter istället
ett antal principer som sektionen tycker ska vara ledande i
vårt arbete med frågan.
Svenska sektionen har grundligt diskuterat både policyförslaget i sig samt hur vi som organisation ska kunna arbeta för
att stärka rättigheter för människor i prostitution. Vi tycker att
det är en problematisk utgångspunkt att det skulle vara en
mänsklig rättighet att köpa sex, och motsätter oss en sådan
tolkning av folkrätten. Amnesty bör inte heller arbeta för att
säljande av sex ska ses som en mänsklig rättighet i sig, utan
bör istället fokusera på de allvarliga människorättskränkningar
som ofta sker mot människor i prostitution. Att avkriminalisera
dem som säljer sex är ett viktigt steg för att förebygga övergrepp och människorättskränkningar som exempelvis polis
och andra aktörer begår mot en redan stigmatiserad grupp.
Samtidigt anser vi att lagstiftning i sig inte är ett tillräckligt
verktyg för att bekämpa ojämlika maktrelationer baserade på
kön, sexuell läggning och identitet, social status och annan
strukturell diskriminering som ofta banar väg för att människor
hamnar i prostitution eller utsätts för allvarliga övergrepp.
Stater måste ta itu med könsdiskriminering, andra former
av diskriminering och fattigdom som gör att människor inte
får tillgång till utbildning, arbete, bostad, hälso- och sjukvård
och annan samhällsservice, vilket i sin tur begränsar många
individers och gruppers valmöjligheter. Det gäller inte minst
flickor och kvinnor, som globalt sett utgör en majoritet av dem
som befinner sig i prostitution och fattigdom. Svenska sektionen anser att en eventuell framtida policy på området ska
skifta fokus från frågan om “frivillighet” och “samtycke” och
istället verka för att ingen ska tvingas att sälja sex på grund av

diskriminering, tvång, våld eller ekonomisk eller social utsatthet eller nöd.
Svenska sektionen motsätter sig att organisationen ska verka
för universell avkriminalisering av sexköp. Inte heller ser vi
att verksamheter som att driva bordell, rekrytera människor
in i prostitution eller bedriva hallickverksamhet ska omfattas
av ett krav om avkriminalisering. Svenska sektionen menar
att det saknas gediget, evidensbaserat utredningsarbete från
Amnestys sida som visar att avkriminalisering av sexköp och
koppleri förbättrar människorättssituationen för dem som
säljer sex.
De preliminära ståndpunkterna i remissvaret som nu skickats in bygger bland annat på de många samtal vi fört med
grupper och medlemmar om frågan, på de många brev som
kommit in med synpunkter och på den workshop vi hade i
början på mars. Nu kommer frågan att tas vidare till årsmötet i
Malmö där sektionens ståndpunkter ska beslutas.
Årsmötets ståndpunkter kommer att lyftas internationellt på ett
möte i juni där ordförandena och generalsekreterarna från alla
sektioner träffas för att diskutera sexarbetesfrågan. Underlagen till det mötet kommer att bygga på de nu inskickade
remissvaren och under mötet kommer svenska sektionen
driva den linje som slagits fast av svenska årsmötet.
Vad som händer med frågan efter mötet i juni är ännu inte
klart. Den internationella styrelsen kommer att fatta beslut om
en ny policy tidigast under hösten 2014, men det kan dröja till
sommaren 2015 ifall det beslutas att frågan ska behandlas av
det internationella rådsmötet, ICM.
Vill du läsa remissvaret i sin helhet hittar du det på medlemssidorna. Det kommer också att skickas ut tillsammans med ett
beslutsunderlag i årsmöteshandlingarna.

Sektionsstyrelsen
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NI har väl inte glömt årsmötet?
Årsmötet i Malmö den 9-11 maj börjar närma sig, och har ni
ännu inte anmält er är det hög tid att göra det nu! Senast den 7
april vill vi ha era anmälningar: www.amnesty/arsmotet
Har ni ännu inte bestämt er för om ni ska åka eller inte? Här är
tio goda anledningar att anmäla sig!
1. Människorna
Årsmötet är det ultimata forumet för att mingla runt och utbyta
idéer och erfarenheter med andra engagerade Amnestysjälar
från norr till söder. Kanske träffar ni på gamla bekanta, gör nya
bekantskaper, eller möter den där “Amnestyräven” som ni hört
så mycket om?
2. Möjligheten att påverka
Under helgen ska viktiga beslut om vår rörelse tas, och personer
till tunga förtroendeposter ska väljas. Vi kommer att spåna kring
Amnestys globala prioriteringar för 2016-2019. Förslaget till
en sexarbetarpolicy ska behandlas, liksom andra förslag från
sektionsstyrelsen och en mängd spännande motioner från våra
medlemmar. Årsmötet är trots allt det högst beslutande organet
inom svenska Amnesty, se till att dra nytta av er rätt att delta!
3. Hej Anna Lindenfors!
Svenska Amnesty har fått en ny generalsekreterare! Men vem
är hon egentligen? Vad har hon för vision för Amnesty? Under
årsmötet kommer vi att ta pulsen på Anna och visa henne hur
viktigt och roligt ett årsmöte är.
4. Allt du får lära dig
Årsmötet erbjuder en mängd chanser att lära sig mer om
mänskliga rättigheter genom seminarier, workshops och
anföranden av spännande gäster. Ni lär er också massor om
Amnesty som organisation och hur ett årsmöte går till.
5. Fira 50-åringen
Det blir fest, det blir nostalgi, det blir en chans att lära sig allt om
svenska Amnestys första 50 år.
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6. Upptäck Malmö
Visst är schemat under årsmötesdagarna späckat, men det
finns alltid möjlighet att smita ut en stund och insupa den lokala
atmosfären. Värdstaden Malmö bjuder förhoppningsvis på
vårskrud såväl som utsikt över Danmark.
7. Maten
Passa på att bli bortskämd med god lagad mat en hel helg! Gott
fika brukar heller inte fattas på ett årsmöte.
8. Underhållningen
Efter en heldag fullproppad av information, diskussion och motion kan det vara skönt att luta sig tillbaka för att bli underhållen
av proffs. God stämning och en och annan klack i taket utlovas.
9. Det där lilla extra
I Sunne gjorde glass- och popcornmaskinen succé. Vad tror ni
att det blir i år?

Glass och popornmaskinen - förra årets succé!
10. För att det helt enkel är kul
Ett årsmöte är intensivt, det kan stundtals vara tröttsamt, men i
slutändan är det ändå fantastiskt roligt. Ett bevis på detta är alla
som väljer att åka på årsmötet år efter år. Gör som dem och följ
med till Malmö!

Sofia Bergström
Årsmötessamordnare / 08-729 02 06 / sofia.bergstrom@amnesty.se
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