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4-5 Stoppa tortyr
Kampanjen Stoppa tortyr får en nystart. Läs mer 
om fokus, individfall och mål samt om hur ni kan 
engagera er. Missa inte kampanjutbildningen 
den 14-15 februari.

6 min kropp mina rättigheter 
Det har hänt en hel del positivt på området un-
der 2014 men mycket återstår att göra. Har ni 
inte redan hoppat på denna långsiktiga kampanj 
så gör det nu!
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8 var med och påverka      9 globala förändringar  10 redoviSningar 

Amnesty  överlämnar drygt 5000 namnunderskrifter för Raif Badawi till Saudiarabiens ambassad. 

BIlagor 
• Blankett för ansökan om verksamhetsbidrag
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återkoppling skriv för frihet
Under den senaste månaden har det vällt in underskrifter 
på kort och petitioner till kontoret, och det har varit ett digert 
arbete att sortera och räkna dem. Rent mänskligt har det 
varit intressant att se hur olika våra medlemmar och grupper 
förhåller sig till ordning. Vissa har skickat sina kort i prydligt 
sorterade buntar omslutna av ett varierande antal gummi-
band (några försändelser har innehållit nästan lika mycket 
gummi som vädjandekort). Andra har bara hävt ner sina kort 
huller om buller i en låda. I vissa fall får man rent av intrycket 
att korten måste ha blandats innan de skickades, ungefär 
som man blandar en kortlek. Oavsett vilket, så vill jag betona 
att varje litet kort och varje underskrift har varit uppskattad. 
De bidrar till att ge styrka till våra protester, och de är alla en 
form av ”kvitton” på att vår information har nått fram och att 
vi fått någon att ta ställning.

Formulerat i antal, så samlade vi under kampanjens gång in 
56 721 underskrifter via kort och petitioner, 99 455 under-
skrifter via vår kampanjsida och 5 398 underskrifter via sms 
(kampanjfallen var alla föremål för aktioner inom ramen för 
sms-aktivist). Dessutom var Raif Badawi ett fall för aktions-
formen ”Agera på egen hand” som beställdes av 174 perso-
ner (läs mer om Agera på egen hand på www.amnesty.se/
engagera-dig). Det totala antalet underskrifter landade alltså 
på 161 574 - ett klart godkänt resultat. 

Vad gäller insamlade kontaktuppgifter är resultatet fortfarande 
preliminärt, men det lutar åt att vi kommer upp i ca 2 100 
telefonnummer (bättre än förväntat) och ca 3 500 
e-postadresser (sämre än förväntat).

Aktiviteter
Vi har fått skriftlig rapportering från 40 av av de 108 delta-
gande grupperna. Rapporterna ger en ganska tydlig bild av 
att de flesta har arbetat med kampanjen som en renodlad 
namninsamling. Våra kort och petitioner har följt med till 
skolor, julmarknader, bibliotek och liknande, men relativt få 
har gjort aktiviteter av utåtriktad karaktär, bidragit till att sprida 
information genom sociala medier eller skrivit insändare. Min 
ambition är definitivt att vi ska lyckas bättre i det avseendet 
under den kommande upplagan av kampanjen.

Bland de aktiviteter som sticker ut bland rapporterna vill jag 
nämna nämna några av guldkornen:

• Grupp U 22 i Helsingborg pre-
senterade kampanjfallen vid ett 
Hollywood-inspirerat evenemang 
under MR-dagen den 10 december 
med “gul matta”, musik, ballonger 
och paparazzifotografer (för att 
använda gruppens eget ordval).

• I Göteborg och Stockholm hölls talkshows med kampanjin-
formation, samtal med inbjudna gäster, musikunderhållning 

och mycket annat. Det sång- och budskapsnummer som 
mina kollegor Johanna Azar och Karolina Pontén framförde 
under kvällen i Göteborg får hållas som en av årets mest 
surrealistiska Amnestyhändelser. 
• Grupp U 20 på Internationella Engelska Gymnasiet i Stock-
holm kontaktade samtliga elever på skolan via e-post, och 
samlade sedan under en enda dag in 677 underskrifter - inte 
illa på en skola med 800 elever!

vAd händer nu?
Vi har redan börjat lämna över vädjanden angående 
Raif Badawi till Saudiarabiens ambassad. Drygt 5 000 vädjan-
den (20 kilo!) lämnades över vid ett första tillfälle. Vi kommer 
fortsätta uppvakta ambassaden varje vecka in i maj, så länge 
spöstraffet mot Raif kommer fortgå. Underskrifterna gällande 
Bhopal kommer överlämnas till Indiens ambassad vid ett 
möte den 16 januari. Ambitionen är att lämna över vädjanden 
till USA:s och Kinas ambassader under våren, och i fallet 
Uzbekistan lutar det åt att vi kommer samarbeta med andra 
sektioner kring ett överlämnande.

Slutligen ett varmt tack till alla er som deltog i kampanjen!

MAts engMAn
KAmpANJSAmoRDNARE / 08-729 02 66 / mATS.ENgmAN@AmNESTy.SE

Den 9 januari inleddes verkställandet av Raif Badawis 
1000 piskrapp, som ska fortgå varje fredag i 20 veckor. 

Ett vittne lämnade följande rapport till Amnesty:
Still shackled, Raif stood up in the middle of the crowd. He 
was dressed in what looked like a pair of trousers and a 
shirt. A security officer approached him from behind with 
a huge cane and started beating him. Raif raised his head 
towards the sky, closing his eyes and arching his back. He 
was silent, but you could tell from his face and his body 
that he was in real pain. The officer beat Raif on his back 
and legs, counting the lashes until they reached 50.

Amnesty kallade i ett internationellt utalande bestraffning-
en för “a vicious act of cruelty” och ett stort antal sektio-
nen världen över agerar på fallet.

Den 12 januari kom också beskedet att Raifs advokat, 
människorättsförsvararen Waleed Abu al-Khair, tvingas 
avtjäna hela sitt fängelsestraff på 15 års fängelse (de sista 
fem åren var ursprungligan villkorliga). Hans brott är att ha 
startat en “olicenserad organisation” och att ha “föroläm-
pat rättsväsendet”.

Amnesty betraktar både Raif och Waleed som samvets-
fångar. Fortsätt agera för dem på: 
www.amnesty.se/saudiarabien
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elisabeth lundgren 
avdelningschef,  opinion och påverkan

lJus lJusare tider 

Meteorologiskt går vi mot ljusare tider och jag ser innerligt 

fram emot dagsljus när jag går hemifrån på morgonen. 

tAggtråd
Mord i guds nAMn 

Biskop Anders Arboreliu sa ” Den största kränkningen av 

Gud är att döda i Guds namn”. Om gud finns är jag säker på 

att hen är redigt arg.

Som jag Ser det...
Det fruktansvärda terrorattentatet mot satirtidningen Charlie 
Hebdo har utlöst starka och befogade protester, och har även 
fört med sig en våg av stöd för yttrandefrihet under parollen 
“Je suis Charlie”. Självklart är även jag engagerad föresprå-
kare av yttrandefrihet och terrorattentatet var en attack mot 
den. Man jag är inte Charlie.

Yttrandefrihet är en grundläggande mänsklig rättighet. Men det 
är en rättighet som för med sig ett betydande ansvar, och som 
även ger utrymme för en lika självklar rätt att kritisera yttranden. 
Charlie Hebdo har för all del laglig rätt att driva med såväl islam 
som Mohammed, men det innebär inte att det därmed är vare 
sig klokt, lämpligt, roligt, smakfullt eller sympatiskt. Det är inte 
bara islamistiska extremister och terrorister som tagit illa vid sig 
av de uppmärksammade publiceringar/yttranden som gjorts av 
exempelvis Charlie Hebdo, Jyllandsposten eller konstnären Lars 
Vilks. Många “vanliga” och i högsta grad fredliga muslimer har 
också känt sig kränkta, utpekade och förlöjligade. Jag har svårt 
att se på vilket sätt det är värdefullt eller önskvärt.

Muslimer är en utsatt grupp i många länder i Europa. De 
saknar i många fall tillgång till den offentliga debatten, där 
deras medverkan begränsas till en defensiv roll som någon 
slags försvarare av sin religion. När terrordåd, krigsförbrytelser, 
hedersvåld och kvinnoförtryck förekommer i den muslimska 
delen av världen är det ofta religionen som står i centrum. När 
däremot representanter för kristna övertygelser och ideologier 
massakrerar muslimer i Srebrenica, står bakom och deltar i 
apartheidsystem i Sydafrika, kidnappar barn i Uganda eller 
iförda huvor bränner kors och mördar svarta i USA, så står 
inte deras religion i centrum - om den överhuvudtaget nämns.

I linje med den tendensen har också den sympati som vällt 
över Charlie Hebdo fört med sig en ganska obehaglig svans 
av islamofobi och främlingsfientlighet. Det misstänkta bran-
dattentatet mot en moské i Eskilstuna i början av januari fick 
för all del inte samma fasansfulla konsekvenser, men den gav 
ändå massor av människor motsvarande chans att uttrycka 
sin sympati med dem som drabbats. Väldigt många valde att 
inte ta den.

För många tycks rätten att provocera 
och förlöjliga muslimer vara viktigare än 
muslimers rätt att praktisera sin religiösa 
övertygelse. Jag tycker vi förtjänar en 
bättre yttrandefrihet än så.

En karikatyr kan vara dötrist och tråkig och alldeles… alldeles 
underbar! Efter attentatet i Paris känns det passande att he-
dra de mördade medarbetarna på Charlie Hebdo med deras 
egen kommentar till Amnestys nobelpris 1977. Makaber, 
oförskämd och väldigt rolig - samtidigt som den satte en vass 
pennspets i magen på en organisation som riskerade att bli 
självbelåten istället för fokuserad på sin verksamhet.

Oavsett om man väljer att se den som ett monument över 
mördade medarbetare på en tidning eller som påminnelse 
om vad som är viktigt och viktigare i en människorättsorga-
nisation, så tycker jag den har sitt värde. För egen del tänker 
jag titta på den ofta. 

MAts engMAn
KAmpANJSAmoRDNARE / 08-729 02 66 / mATS.ENgmAN@AmNESTy.SE

chAMpAgne till AllA!
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De viktigaste delarna av arbetet kommer vara:
•  att agera för de fem kampanfallen i Uzbekistan, Nigeria 
och Mexiko
•  att kräva konkreta skyddsmekanismer mot tortyr i de tre 
fokusländerna.
•  att agera på blixtaktioner som rör tortyr
• att genomföra utåtriktade aktiviteter på temat tortyr.
•  att informera om tortyr och dra besökare till vår kampanj-
sida www.amnesty.se/stoppatortyr (sidan kommer uppdateras 
och förändras i början av februari).
•  att delta under kampanjens två större aktionsdagar, den 
23 maj och 31 oktober (mer detaljerad information kommer i 
februari).
• att affischera och sprida material om kampanjen - såväl 
tryckt som digitalt material. Vi kommer ta fram nytt affischma-
terial och producera ett interaktivt material om tortyr, som är 
tänkt att spridas via sociala medier. Tanken är att materialet 
både ska leda till konkret agerande gentemot Uzbekistan/
Nigeria/Mexiko och att det ska ge människor möjlighet att 
stödja Amnesty som organisation. 

Vi arbetar även med en handledning för kampanjen. Ambitio-
nen är att allt material ska kunna presenteras i samband med 
utbildningen den 14-15 februari - ni kan tyvärr inte räkna 
med att något ska bli klart tidigare än så.

utBildning och stöd
Den 14-15 februari hålls en utbildning för er som kommer 
delta i kampanjen. Läs mer om det på nästa sida.

Vi som främst kommer arbeta med kampanjen från sekre-
tariatets sida är Marianne Gyllenpistol (tel 040-96 66 30), 
Johan Harlén (08-729 02 59) och jag. Hör av er till oss om ni 
har frågor eller vill diskutera idéer.

AnMälAn
Anmäl ert deltagande till Marianne: marianne.gyllenpistol@
amnesty.se, 040-96 66 30.
Vi återkommer med mer information i Insats i februari.

MAts engMAn
KAmpANJSAmoRDNARE / 08-729 02 66 / mATS.ENgmAN@AmNESTy.SE

nystArt för kAMpAnjen stoppA tortyr
Kampanjen Stoppa tortyr inleddes egentligen redan i maj, men 
har gått på sparlåga under 2014, i skuggan av kampanjerna 
Min kropp, mina rättigheter och Skriv för frihet. Nu gör vi en ny-
start för kampanjen, och jag hoppas att ni är många som väljer 
att delta i den. Att påpeka att kampanjen är viktig känns nästan 
överflödigt, men känner ni att ni vill bli påminda om den saken 
hänvisar jag till Insats för maj 2014, som var ett temanummer 
om tortyr.

Mål för kAMpAnjen
De tre länder som står i fokus för kampanjen är Uzbekistan, 
Nigeria och Mexiko (som lagts till sedan kampanjen började). 
Det vi vill åstadkomma är konkreta åtgärder för att förebygga 
och stoppa tortyr. Exempel på sådana åtgärder är:
• förbud mot att genomföra förhör på hemliga platser
• övervakningsutrustning på polisstationer och häkten
• rätt för gripna/häktade att i avskildhet träffa advokat och läkare 
•  rätt för gripna/häktade att kontakta sina familjer
•  oberoende utredningar/domstolar
• att ogiltigförklara alla former av bevisning som framtvingats 
genom våld eller hot
• konkreta åtgärder mot straffrihet för de ansvariga för tortyr

Anklagelser om tortyr avvisas i princip undantagslöst som 
grundlösa av merparten av världens länder. Genom att inrätta 
oberoende kontrollmekanismer ger vi dem möjlighet att rentvå 
sig. Den som inte gör något fel har som bekant inget att förlora 
på att bli granskad…

vår eXternA koMMunikAtion
Genom kampanjen vill vi korrigera den missuppfattning som 
finns bland många, att tortyr används som en desperat åtgärd 
för att förebygga terrorism eller för att skydda samhället undan 
grova förbrytelser. Snarare används den i många länder helt 
rutinmässigt för att tvinga fram bekännelser i samband med 
såväl grova som bagatellartade brott, för att skrämma människor 
från att bedriva politisk eller facklig verksamhet eller för att be-
straffa och trakassera människor som anses misshagliga. Tortyr 
är aldrig nödvändig eller försvarbar. Den fortgår för att den inte 
uppmärksammas och för att inga åtgärder vidtas för att stoppa 
den. 

Vårt huvudbudskap “Sätt ljus på tortyren” sammanfattar i 
bildlig mening vad kampanjen handlar om. Vi vill kort sagt 
visa upp tortyren precis så som den används i praktiken. 
Vi vill påverka länder att öppet redovisa sin behandling av 
gripna, häktade och fängslade personer, och tillåta oberoende 
granskning av eventuella anklagelser.

vAd inneBär det Att deltA i kAMpAnjen?
Ni som deltar i kampanjen kommer få regelbundna utskick 
(ungefär varannan eller var tredje vecka) med informations- 
och aktionsmaterial och instruktioner. 

Att hängas upp i taket, skakas av elchocker, våldtas och skenavrättas 
är absolut förbjudet enligt internationella överenskommelser. Det är 
därför det sker i det fördolda, bakom stängda dörrar. När ingen ser på.

Tillsammans kan vi kräva att tortyren flyttas ut ur mörkret  
och tvingas in i ljuset – först då kan vi stoppa den.

Sätt ljuS  
på tortyren
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stoppA tortyr - de feM fAllen
Moses Akatugba var sexton år när 
han greps i Nigeria i november 2005 
misstänkt för väpnat rån, ett brott 
han nekar till att ha begått. Han 
påstods ha stulit telefoner och tillhö-
rande saker för ett värde av knappt 
5 000 kronor. För detta har han blivit 
torterad och dömd till döden.

Erkin Musajev, en före detta tjäns-
teman vid det uzbekiska försvarsde-
partementet, dömdes 2007 till 20 
års fängelse efter en rad bristfälliga 
rättegångar. Han greps året innan 
när han arbetade för ett FN-organ, 
och åtalades för spioneri och miss-
bruk av FN:s tillgångar, något som 
han kategoriskt har förnekat.

Claudia Medina greps i sitt eget 
hem i staden Vera Cruz i Mexiko, 
kl 03.00 den 7 augusti 2012 av 
marinsoldater. Hon anklagades 
bland annat för för att vara medlem 
i ett kriminellt gäng och utsattes för 
elchocker och sexuella övergrepp. 
Alla anklagelserna mot henne lades 
ner, förutom olaga vapeninnehav.

Dilorom Abdukadirova var en av 
de som den 13 maj 2005 deltog i 
en demonstration mot de ekono-
miskt dåliga förhållandena i staden 
Andizjan i Uzbekistan. Militärpolis 
öppnade eld mot demonstranterna 
men Dilorom lyckades fly. Vid åter-
komst 2010 och dömdes hon till 10 
år och 2 månader, vilket förlängdes 

med 8 år för “dåligt uppförande” 2012.

Efter att ha släppt sina barn vid sko-
lan den 2 februari 2011 greps 
Miriam Lopez av mexikanska sol-
dater och fördes till en militärbarack 
där hon utsattes för tortyr. Hon an-
klagades för droginnehav och fördes 
till fängelse i väntan på rättegång. 
Alla anklagelser lades dock ner 
och hon släpptes efter 7 månader. 

Miriam Lopez vill inte visa sitt ansikte, därav bilden.

MAriAnne gyllenpistol
KAmpANJ- ocH AKTIVISTSAmoRDNARE mAlmÖ / 040-96 66 30 /

mARIANNE.gyllENpISTol@AmNESTy.SE

stoppA tortyr - kAMpAnjutBildning
kAMpAnjutBildning 
Helgen den 14-15 februari är det utbildning för alla er som 
på ett eller annat sätt kommer att delta i kampanjen Stoppa 
tortyr. För många är detta inte första utbildningen på temat 
men för andra kanske den första. Vi hoppas att alla delta-
gande grupper har möjlighet att skicka minst en deltagare, 
och vår förhoppning är också att alla ska känna att de har nya 
kunskaper och ny energi att delta i den fortsatta kampen mot 
tortyr.

Under utbildningen kommer vi bland annat gå igenom kam-
panjens fokus, presentera den nya kampanjsidan samt övrigt 
material. Utöver det kommer vi även erbjuda följande:

• Tortyrens konsekvenser, gästföreläsare Niklas Möller från 
• Röda korsets behandlingscentra för krigs- och tortyskadade 
• Land- och fallinformation
• Interaktiva övningar och gruppdiskussioner
• Mobilisering och kampanjande i sociala medier

AnMälAn
När: 14-15 februari. Vi inleder på lördagen kl 11:00 och 
avslutar på söndagen kl 15:00
Var: Sekretariatet i Stockholm
Hur: Anmälan görs via formulär på
aktivism.amnesty.se/stoppatortyr 

OBS! För er som behöver resa och boende är vi tacksamma 
om vi får er anmälan senast 29 januari. Förmodligen går det 
att lösa även senare men det skulle hjälpa oss om så många 
som möjligt har anmält sig tills dess.

Vi ses!

MAriAnne gyllenpistol
KAmpANJ- ocH AKTIVISTSAmoRDNARE mAlmÖ  / 040-96 66  30 /

mARIANNE.gyllENpISTol@AmNESTy.SE
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När kampanjen Min kropp, mina rättigheter, MKMR, går in på 
sitt andra år tar vi med oss en rad positiva erfarenheter. 2014 
var året då:
• Marocko hävde lagparagrafen som gjorde det möjligt för 
våldtäktsmän att undgå straff om de gifte sig med sitt minder-
åriga offer.
• Över 280 000 människor ställde sig bakom Amnestys krav 
till världens ledare att fullt ut erkänna, skydda och imple-
mentera sexuella och reproduktiva rättigheter som mänskliga 
rättigheter. 
• Amnesty genomförde sin första “high level mission” till El 
Salvador, vilket bl.a ledde till en offentlig debatt om det totala 
abortförbudet som för en gångs skull inte dominerades av 
abortmotståndare. Våra partnerorganisationer upplevde ett 
genombrott när Amnestys representanter satte sexuella och 
reproduktiva rättigheter på agendan i nationell media. Även 
andra, såsom parlamentets talman kritiserade offentligt abort-
lagstiftningen “från stenåldern”. 
• Tunisiska regeringen påbörjade en omfattande översyn av 
och lagförslag mot våld mot kvinnor. På Amnestys konferens 
i Tunis i november meddelade landets hälsominister att 
regeringen nu inför gratis sjukvård för sexualbrottsoffer samt 
stödcenter för kvinnor som överlevt könsbaserat våld.
• Amnesty agerade mot den spanska regeringens planer på 
att begränsa flickors och kvinnors tillgång till säker och laglig 
abort. Massivt motstånd ledde till att planerna skrotades. 
• Dominikanska republiken gick från ett totalförbud mot abort 
till att legalisera abort i de fall då graviditeten hotar kvinnans/
flickans liv eller då den är ett resultat av incest eller våldtäkt. 
Även i de fall då fostret inte kommer att överleva blir abort 
lagligt. 
• Svenska Amnesty deltog på Pride och regnbågsfestivaler i 8 
städer och orter. 
• Montenegro Pride kunde genomfördes utan våldsattacker.

Med detta i ryggen kastar vi oss in i det nya kampanjåret. Här 
ser ni de preliminära planerna för 2015.

internAtionellA kvinnodAgen 8 MArs
I år är de 20 år sedan FN:s kvinnokonferens i Peking gick 
av stapeln. Då antogs Pekingplattformen (Beijing Platform 
of Action) som är den mest omfattande överenskommelsen 
som finns för att stärka flickors och kvinnors egenmakt och 
realisera kvinnors rättigheter och jämställdhet i praktiken. När 
FN:s kvinnokommission samlas till sitt årliga möte i mars är 
det Pekingplattformen som står i fokus. Kvinnokommissionen 
ska då göra en översyn av staternas framsteg på området.

Den 8 mars lanserar Amnesty ett globalt manifest med 7 
konkreta uppmaningar till världens regeringar angående 
sexuella och reproduktiva rättigheter. Tanken är att såväl 
organisationer och fackförbund som enskilda personer ställer 
sig bakom. Manifestet använder ni som vill agera i samband 
med internationella kvinnodagen. 

Basmaterialet för kampanjen (affischer, flyers, tatueringar 
osv) går också bra att använda och kan beställas via 
aktivism.amnesty.se.

pride och hBtq-festivAler
Precis som förra året hoppas vi på att många grupper hakar 
på lokala Pride och regnbågsfestivaler, som startar redan i 
maj på sina håll. 

soMMArkAMpAnj: AvkriMinAliserA ABort på 
irlAnd
I år kommer Min kropp, mina rättigheter ta formen av en 
sommarkampanj. Temat är avkriminalisering av abort i Irland. 
I dagsläget är abort endast tillåtet om graviditeten hotar  
flickans/kvinnans liv, inklusive påtaglig risk för självmord. Vi 
kommer att visa på konsekvenserna av kriminalisering av 
abort. Mer information kommer senare i vår. 

MAghreB (MArocko Algeriet och tunisien)
Arbetet mot könsdiskriminerande lagar och sexuellt våld i 
Maghreb-länderna fortsätter. Inga större aktionsdagar plane-
ras men Amnestygrupperna som är långsiktigt anslutna till 
kampanjen kommer att få aktionscirkulär att agera på. 

el sAlvAdor och totAlförBudet Mot ABort 
Namnunderskrifterna som vi och 32 andra Amnestysektioner 
samlade in under 2014 kommer att överlämnas till presi-
denten i mars. En del lobbyarbete kommer också att ske 
under året, bland annat möte med El Salvadors ambassad i 
Stockholm. 
Framåt hösten/slutet av 2015 följer Amnesty upp arbetet och 
utvecklingen i El Salvador. 

övrigA Aktioner
Vi kommer även fortsättningsvis att arbeta reaktivt, dvs stå 
på tårna och med kort varsel agera när utvecklingen går åt 
fel håll i ett specifikt land, eller när konkreta möjligheter att 
påverka i positiv riktning plötsligt uppstår. 

Kort sagt, ett spännande och utmanande år då vi ska fortsätta 
att göra skillnad. Vi ser fram emot att få fortsätta arbeta 
tillsammans med er! Och till er som ännu inte anmält er till 
kampanjen: Hör av er till oss! 

Min kropp MinA rättigheter-teAMet
mKmR@AmNESTy.SE

Min kropp MinA rättigheter fortsätter
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Internationella rådsmötet, ICM, kommer i augusti i år att 
klubba igenom Amnestys nya strategiska mål för perioden 
2016-2019. Trots att sektionen och hela globala rörelsen 
kommer ägna mycket tid åt planering och prioritering detta 
år fortsätter vi att kämpa för de mänskliga rättigheterna här 
och nu. Vi vet ännu inte allt som kommer ske under 2015 
men återkommer så snart vi kan.

Som ni kan läsa om i det här numret av Insats drar alltså 
Stoppa tortyr-kampanjen igång med full fart i och med den 
nationella kampanjutbildningen i Stockholm den 14-15 
februari, och vårt arbete med kampanjen Min kropp mina 
rättigheter fortsätter.

I januari lanserar vi, tillsammans med ett nätverk av andra 
organisationer, ett webbverktyg som granskar de svenska 
bankernas policies gällande bland annat mänskliga 
rättigheter: www.fairfinanceguide.se

Vi avslutar året i vanlig ordning med Skriv för frihet och satsar 
allt för att uppnå förbättringar i människors liv. 

Mer utförlig information om kampanjåret 2015 kommer i 
framtida Insats. Håll utkik efter det!

kAthleen MccAughey
HANDläggARE / KATHlEEN.mccAUgHEy@AmNESTy.SE

kAMpAnjåret 2015 

Behöver ni Bli snyggAre?
För samtliga grupper inom Amnesty finns möjligheten att ta 
hjälp för att producera eget material, både digitalt och för 
tryck. Det kan handla om flygblad, affischer, skyltar, foldrar, 
formulär, bilder för sociala media eller vad man nu kan 
föreställa sig. 
 
Formgivningsgruppen består av frivilliga aktivister med pro-
fessionell bakgrund inom grafisk design och gruppen är tänkt 
att fungera som en egen liten designbyrå inom Amnesty. 
Vitsen är att ge grupper avlastning samtidigt som det är en 
ansats att upprätthålla en tydlig och enhetlig profil så Am-
nesty upplevs trovärdig.

Planerar er grupp att arrangera ett seminarium, en aktion på 
stan, en konsert, en utställning eller någon annan aktivitet? 
Har ni behov av särskilt material men är osäkra om det är ett 
uppdrag för Formgivningsgruppen? Kontakta oss så svarar vi 
om det är något vi kan hjälpa till med.

forMgivningsgruppen
FoRmgIVNINgSgRUppEN@mAIl.AmNESTy.SE

ÄSKNINGSFORMULÄR
FÖR GÖTEBORGSDISTRIKTET

ÄSKANDE

BELOPP

AKTIVITET

REDOVISNING

STYRELSENS BESLUT PENGAR UTBETALADE

BIFALLES

AVSLÅS

Med detta formulär kan ni äska pengar från Göteborgsdistriktet, exempelvis till resor, utbildningar eller kostnader 
i samband med aktioner. För att äskningen ska hinna behandlas skall den lämnas in till styrelsens fack på distrikts-
kontoret eller till gbgstyrelsen@mail.amnesty.se senast 30 dagar innan ni behöver pengarna.

Efter genomförd aktivitet skall följande lämnas in till styrelsen:
• Kvitton som täcker hela det äskade beloppet. 
   OBS: Kvittona måste lämnas in senast 30 dagar efter aktiviteten för att pengarna ska betalas ut.
• Enkel ekonomisk redovisning.
• En kort sammanfattning och utvärdering av aktiviteteten. Något att tänka på till nästa gång?

Datum för aktiviteten

Datum

Kontonummer att föra över pengarna till

Kort beskrivning av vad pengarna skall användas till

Budget, kommer gruppens egna pengar eller andra bidrag att användas?

Namn Grupp

E-post Telefon

Belopp

Ordförande:

Datum:

Kassör:

Datum:

Vill du delta i Amnestys utåtrik-
tade aktioner i Göteborg?

Ja! Berätta mer!

Anmäl dig till Amnestys SMS-
tjänst så får du information om 
var det händer, när det händer 
och vad du kan göra.

Jag vill anmäla mig! Hur gör jag?

Skicka ett SMS till 71501 med 
texten ‘Kampanj Göteborg start’ 
SMS:et kostar lika mycket som 
ett vanligt SMS. Efter det är 
tjänsten helt gratis.

Tack! :-)VI BEHÖVER DIG VILL DU VARA MED OSS 
OCH FÖRÄNDRA VÄRLDEN? 
Vi är över 2,7 miljoner människor över 
hela världen som frivilligt arbetar för att 
stärka de mänskliga rättigheterna, men 
vi behöver bli fler. 

Kom till vårt möte och hör hur du kan 
göra en insats!

Läs mer på 

www.amnesty.se/vibehoverdig
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UZBEKISTAN

6 DEC kl 17:30-19:00 
Plats: Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25

- LANDET KRING SAGANS SAMARKAND

Mer info och fler arrangemang:
www.utrikespolitiskaforeningen.se
www.amnesty.se/goteborg

TORGNY HINNEMO, journalist och f.d. analytiker för UD, berättar om 
Uzbekistan och situationen i landet med utgångspunkt från sina resor i 
regionen under 40 år.

ENTRÉ 20kr
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• Är vi beredda att prioritera bort något annat för att förslaget 
ska kunna genomföras?
• Vilka resurser tror jag behövs för att genomföra mitt förslag?

Tänk även på:
• att skriva en intresseväckande bakgrundstext till ditt förslag 
för att förklara vad du vill förändra och varför
• kom ihåg att lobba för ditt förslag. Du kan söka stöd från ditt 
distrikt eller andra grupper för att visa att ni är många som 
står bakom förslaget
• att du alltid kan få hjälp av sekretariatet

På amnesty.se/arsmotet hittar du en längre presentation av 
hur du skriver en lyckad motion. Där kan du hitta en mall 
för motioner, en exempelmotion samt få hjälp att ta reda på 
ovanstående frågor. Har du frågor eller vill bolla motionsidéer 
så tveka inte att kontakta sekretariatet på:
arsmotet@amnesty.se

Sista dagen att lämna in motioner är 27 februari 2015. 
Samma dag är även sista datum för att nominera till någon av 
förtroendeposterna inom sektionen (se text nedan). 

Håll utkik i Insats och på hemsidan för mer information kring 
årsmötet, vi ses i Umeå!

kArin nordh
åRSmÖTESSAmoRDNARE / KARIN.NoRDH@AmNESTy.SE / 08 -729 02 75

vAr Med och påverkA AMnestys frAMtid
Förberedelserna inför 
Årsmötet 2015 är i full 
gång. På årets möte 
kommer många stora och 
viktiga frågor kring 
Amnestys framtid att lyftas 
och diskuteras! Som 
rörelse står vi inför ett

flertal stora vägval både internationellt och i Sverige. Därför 
går vi nu in i en intensiv fas med att planera organisationens 
framtid. Det gäller såväl frågor kring mänskliga rättigheter 
som vilken riktning Amnesty ska ta som organisation. Alla 
medlemmar i svenska sektionen är hjärtligt välkomna och 
årsmötet är er chans att påverka!

Ett sätt att vara med och påverka vad som diskuteras är att 
skriva en motion om något ni brinner för. Sitter ni på en idé 
om hur ni tycker att Amnesty borde arbeta? Vad vi borde göra 
mer eller mindre av? Vad tycker ni skulle vara annorlunda? 
Att skriva en motion behöver inte vara svårt. Här följer några 
frågor att ställa er för att lyckas med motionsarbetet.

• Varför vill vi att Amnesty ska göra det här?
• Gör Amnesty något i frågan redan idag, i så fall vad? (Kolla 
gärna på hemsidan eller prata med någon annan medlem 
eller oss på sekretariatet om ni inte vet.)
• Om det redan görs något, är vi nöjda med det eller vill vi att 
något mer/annat ska göras istället?

veM skA ledA svenskA AMnesty?
Amnesty behöver kloka och erfarna ledare som vill investera 
sin tid och sina kunskaper i ett ideellt uppdrag som bidrar till 
positiv utveckling och förändring. Svenska Amnestys valbe-
redning söker kandidater inför förtroendevalen i maj 2015. Vi 
prioriterar aktivt ökad mångfald i vårt arbete.

Vi söker dig som har
• intresse för omvärlden och engagemang för mänskliga rät-
tigheter
• god strategisk och analytisk förmåga
• stark integritet och god argumentationsförmåga
• läsvana och förmåga att tillgodogöra sig avancerade texter
Alla kandidater måste vara medlemmar i svenska Amnesty 
innan årsmötet.

Till sektionsstyrelsen letar vi särskilt efter dig som har
•  erfarenhet av att leda organisationer genom förändring
• kunskaper inom strategisk ekonomistyrning
•  internationell erfarenhet från Amnesty eller andra organisa-
tioner. 
Vi söker ordförande, kassör, ordinarie ledamöter samt supple-
anter.

Till fondstyrelsen letar vi särskilt efter dig som har 
•  erfarenheter av biståndsverksamhet 
• kunskaper inom juridik
• språkkunskaper
• kunskaper om forna Sovjetunionen och Mellanöstern
Vi söker ordinarie ledamöter samt suppleanter.

Till granskningskommittén letar vi särskilt efter dig som har
god analytisk förmåga vad gäller verksamhet och ekonomi
erfarenhet av att granska och/eller utvärdera verksamheter
kunskap om och erfarenhet av Amnesty Internationals demo-
kratiska process samt aktuella sakfrågor på internationell nivå
Vi söker ordinarie ledamöter samt suppleant.

Hör av dig till oss på valberedningen@amnesty.se senast 
den 27 februari 2015.

christine pAMp, vAlBeredningen
VAlbEREDNINgEN@AmNESTy.SE
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Under några års tid har både vi från sekretariatet och styrelsen 
regelbundet informerat om de stora förändringsprocesser som 
pågår internationellt inom Amnesty under namnet “Global 
Transition Programme” (GTP). En del av detta globala föränd-
ringsprogram har handlat om att utlokalisera, eller decentrali-
sera, vårt huvudkontor i London, Internationella sekretariatet 
- eller IS, som vi brukar förkorta det. 

I början av processen var det mycket diskussioner både 
internationellt och hos oss inom svenska sektionen om vad allt 
detta skulle innebära och hur det skulle gå till. Nu när besluten 
om förändringarna redan är fattade och ska implementeras är 
det däremot lätt att glömma att det också är intressant att få 
information om hur arbetet faktiskt går. Därför vill vi ge er en 
liten uppdatering om den spännande utveckling som pågått 
och pågår. 

Nedan kan ni läsa ett axplock av senaste årets händelser med 
att förverkliga ett Amnesty “closer to the ground” - närmare de 
människor som är utsatta för de grövsta människorättskränk-
ningarna.

En av de viktigaste delarna av GTP var att ett antal regionala 
kontor, förut kallade “hubbar” skulle öppna i olika delar av 
världen som en förlängning av IS. Vissa kontor skulle öppna i 
länder där det redan fanns sektioner, och då inte ta över sek-
tionens arbete utan snarare samordna arbetet i en viss region 
och göra utredningar och lobbyarbete på samma sätt som IS 
vanligen gör. Andra kontor skulle öppna där inget Amnesty-
kontor tidigare funnits. En ytterligare del har varit att starta upp 
“vanliga sektioner” - alltså inte IS-kontor, i både Brasilien och 
Indien. Det arbetet var bland det första som realiserades och 
idag fungerar dessa båda kontor bra. 

I dagsläget har fyra regionala kontor öppnats. Efter hårt jobb 
öppnades i oktober förra året äntligen det sydafrikanska regio-
nalkontoret i Johannesburg under stor mediatäckning. I Hong 
Kong har det Amnestykontor som funnits redan innan stöpts 
om något för att passa den nya organisationsformen och utgör 
numera det Östasiatiska regionalkontoret. 

Vår egen generalsekreterare Anna Lindenfors har varit på plats 
i Hong Kong för ett första möte med den grupp som hon valts 
in i som styr regionens arbete. Hon rapporterade från mötet att 
kontoret kommit väl på fötter och att stämningen var entusias-
tisk. 

Utöver det har arbetet sedan ett bra tag varit igång i regional-
kontoret för Östafrika, Afrikas horn och Stora sjöområdet, belä-
get i Nairobi i Kenya och även i regionalkontoret för Västafrika 
i Dakar i Senegal. I november öppnades också ett kombinerat 
IS-kontor och kontor för den schweiziska sektionen i Genéve. 

När det gäller etablerandet av kontor i Europa och i MENA-re-
gionen (Mellanöstern och Nordafrika) - har det varit en svårare 
nöt att knäcka var kontoren ska ligga och att reda ut vissa 
styrnings- och ekonomifrågor. Till exempel finns det redan ett  
EU-kontor i Bryssel som jobbat med lobby för de europeiska 
sektionerna och det har inte varit helt klart om kontoret skulle 
ligga kvar i Bryssel eller om en del borde skötas från London 
fortsatt. På det senaste möte som hölls med generalsekreterare 
och ordförande inom Amnesty gjordes det framsteg i samtalen 
om Europakontoret, och vi återkommer så snart det är klart hur 
det blir. Även angående MENA-kontoret fortsätter samtalen och 
där finns andra utmaningar, bland annat säkerhet i en region 
som varit minst sagt turbulent de senaste åren. 

Arbetet med att öppna ett IS-kontor i Mexiko löper på som 
planerat,  men det har som väntat blivit en utmaning att få de 
registreringsbevis som behövs av myndigheterna i Syd- och 
Sydostasien där kontor så småningom ska öppnas i Kathman-
du i Nepal och ett annat i Bangkok i Thailand.

Mycket är alltså fortfarande i görningen med att starta nya kon-
tor och få bra rutiner på plats. En utmaning är till exempel att 
bygga upp relationer med både lokala samarbetsorganisationer 
och de Amnestysektioner som redan finns där. 

För den som är intresserad av att läsa mer om detta finns 
mycket information att hämta på våra internationella med-
lemssidor, amnesty.org/intranet, där du loggar in med samma 
uppgifter som till våra medlemssidor. Mer uppdateringar 
kommer du också kunna läsa i Insats framöver och har du 
specifika frågor går det alltid bra att höra av sig direkt till oss på 
sekretariatet!

hAnnAh lAustiolA
STyRElSESEKRETERARE / 08-729  02 72 / HANNAH.lAUSTIolA.AmNESTy.SE

nytt år, nyA tider, nyA kontor

Visst skrivs det för frihet även på det 
regionala kontoret i Hong Kong!
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AMNESTY INTERNATIONAL
ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11) 
TELEFON: 0771-AMNESTY, FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se 
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
Användarnamn: amnesty2014, Lösenord: solidaritet
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
medlem.amnesty.se/insats (kräver inloggning)

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

Du som är aktiv på distriktsnivå eller som planerar att bli det, 
välkommen på distriktsutbildning 12 april!

Distrikten är Amnestys viktigaste mellanstruktur, ett organisa-
toriskt måste för att vår verksamhet för mänskliga rättigheter 
ska kunna bedrivas lokalt. 

Distrikten har i uppdrag att utveckla, bevara och stödja den 
lokala verksamheten. Utan fungerande distrikt riskerar den 
lokala verksamheten att långsamt dö ut. Låter det som ett 
allvarligt, stort och läskigt uppdrag att verka på distriktsnivå? 
Inte så farligt faktiskt - men roligt, klurigt och svårt. 

Är du ny i ett distrikt, ringrostig, nyfiken eller behöver du helt 
enkelt bara en nytändning? Välkommen på utbildning!

AnMälAn
När: söndag 12 april kl 10-17 (utbildningarna ersätter 
nybörjarmötet som brukar vara fredagkväll i samband med 
Distriktsombudsmötet i september)
Var: Stockholm, Göteborg och Malmö
Hur: Med glatt humör. Utbildningen är gratis - lunch och resa 
ingår. 

Anmäl dig till mig senast den 2 april om du vill delta

kArolinA pontén
pRoJEKTSAmoRDNARE / 031-41 94 13 / KARolINA.poNTEN@AmNESTy.SE

distriktsAktivA - se hit!

Under perioden 1 februari 2015 till 1 april 2016 kommer jag 
att vara tjänstledig för att åka till Guatemala som fredsobser-
vatör med Kristna Fredsrörelsen. 

Uppdraget innebär att vara på plats med så kallad ”preventiv 
närvaro” och handlar om att förebygga våld och ge utrymme 
för lokalt freds- och människorättsarbete samt att skydda 
civilbefolkningen. 

Under min frånvaro kommer Caroline Selander
(caroline.selander@amnesty.se, 08-729 02 32) att ansvara 
för arbetet med aktionsfallen och samordningsgrupperna. 

Ni som är intresserade av att få rapporter från mitt arbete 
I Guatemala kan meddela mig så sätter jag upp er på min 
mejllista.

AndreA Bodekull
ANDREA.boDEKUll@AmNESTy.SE

Mot nyA djärvA Mål 

Amnesty följer en rad regler och riktlinjer som avgör hur och 
till vad vi ska rapportera och berätta om vår verksamhet. 
Dessa regler och riktlinjer ändras kontinuerligt och en ny sak 
som vi måste rapportera för 2014 är det ideella arbetet som 
läggs ner inom svenska sektionen. Det är Bokföringslagen 
och det sk K3-regelverket som reglerar detta. Därför håller 
vi på att se över hur grupper och distrikt ska rapportera och 
förhoppningsvis göra det lättare för er under kommande år. 
Men just i år behöver ni tyvärr rapportera på flera olika sätt 
och vi ber om er förståelse för detta. 

Vi länken aktivism.amnesty.se/rapport kommer ni till flera 
formulär som ska fyllas i. Ett för ungdomsgrupper, ett för 
arbetsgrupper och ett för distrikt. Det är mycket viktigt att 

ALLA grupper och distrikt fyller i dessa formulär. I det här fal-
let räknas Malmö- och Lundagrupperna som ett varsitt distrikt 
och även vilande distrikt måste rapportera.

För att underlätta för er så mycket som möjligt har vi gjort 
korta formulär. Det tar max 5 minuter att göra sin rapport och 
sedan behöver ni inte tänka på det förrän nästa år! 

Glöm inte heller att verksamhetsberättelser, ekonomiska 
årsrapporter och aktionsfallsrapporter ska skickas senast den 
15 februari. Se decembernumret av Insats.

cAroline selAnder
AKTIVISm & DIgITAlA mEDIER / 08-729 02 32 / cARolINE.SElANDER@AmNESTy.SE

och så vAr det dAgs för redovisningArnA...


