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UA 39/14 IRAN - FACING DEATH FOR “INSULTING THE PROPHET”
IRAN
Iranian engineer Rouhollah Tavana may be at risk of execution, as the Supreme Court upheld his death
sentence earlier this month. He was sentenced to death in 2013 for charges including “insulting the Prophet”.
Rouhollah Tavana, from Iran’s north-eastern Khorasan province, was sentenced to death on 3 August 2013
by Branch Five of the Criminal Court in Khorasan, on a charge of "insulting the Prophet of Islam" (Sabbo alNabbi), arising from a video clip in which he allegedly insulted the Prophet Muhammad. The Court also
sentenced him to imprisonment and flogging on charges of “alcohol consumption”, “making alcoholic
beverages” and “illicit sexual relations”. A Revolutionary Court in Khorasan sentenced him to a further three
years' imprisonment after convicting him of “insulting the founder of the Revolution” and “insulting the
Supreme Leader”.
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be from the Ministry of Intelligence, at his house in Mashhad, Khorasan. The intelligence officers searched
his house and workplace and seized some of his personal belongings including his computer, mobile phone,
passport and a number of CDs and DVDs. He was detained in solitary confinement in a detention centre
belonging to the Ministry of Intelligence in Khorasan for three-and-a-half months, during which he was not
allowed access to a lawyer. Rouhollah Tavana has maintained that he made the statements allegedly
insulting the Prophet when he was intoxicated which, under Iranian law, would exempt him from the death
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* Reminding them that under international law, the death penalty may only be used for “the most serious
crimes”, which international bodies have interpreted as being limited to crimes involving intentional killing.”

2 Amnestygruppen - en tårta

10 Första hjälpen

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 7 APRIL 2014 TO:
Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid
KeshvarDoust Street,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Twitter: @khamenei_ir
Email: info_leader@leader.ir
Salutation: Your Excellency
Head of the Judiciary
Ayatollah SadeghLarijani
c/o Public Relations Office
Number 4, 2 Azizi Street intersection
Tehran, Islamic Republic of Iran

11 Årsmötet 2014
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Amnestygruppen - en tårta!
När vi i vanliga fall gör temanummer av Insats handlar det
om att lyfta något som är nytt och spännande, oftast en ny
kampanj eller en brännande aktuell fråga. I det här numret
gör vi tvärt om och lägger fokus på det som är inarbetat, det
vi ”alltid har gjort”, det som är ”som vanligt”.
Varför...? För att det är viktigt, och för att de delarna utgör en
stor del av vår totala verksamhet. Det är nyttigt för alla grupper och distrikt att se över sina strukturer, rutiner och arbetsformer. Gör vi rätt saker på rätt sätt? Känns vår verksamhet
angelägen? Borde vi byta ut någon arbetsuppgift?
Genom det här numret av Insats hoppas vi att ni bättre ska
kunna överblicka era möjligheter att välja bland våra arbetsformer, och att ni förhoppningsvis också får med er en och
annan god idé på vägen.

Amnestys arbetsformer
Inom Amnesty använder vi en rad olika återkommande
arbetsformer - vissa kortsiktiga, andra långsiktiga. En sammanställning ser i dagsläget ut så här:
1. Färdigformulerade vädjanden
Veckans vädjande och Månadens aktion på www.amnesty.se
Sms-aktivist
Fatta pennan i Amnesty Press
2. Blixtaktioner
3. Aktionsfall
4. Landprogram
5. Nätverk
Romer
Syrien
Kvinnor
Tvångsvräkningar
Nätverk för enskilda aktivister (HBTQ)
6. Kampanjer
Min kropp, mina rättigheter
SOS Europa (inför EU-parlamentsvalet i maj)
Kampanj mot tortyr (startar i juni)
Skriv för frihet (november-december)
Utöver dessa permanenta/återkommande arbetsformer riktar
vi mängder av olika initiativ och tips av mer tillfällig karaktär
till våra aktiva medlemmar, främst via Insats och vår hemsida.
Det händer att enskilda grupper och medlemmar känner sig
pressade av mängden intiativ och uppmaningar som riktas mot
dem. Håll därför i minnet att det är ni själva som bestämmer
vilka arbetssuppgifter ni vill ta er an, och att det även är ert
ansvar att se till att er arbetsbörda ligger på en lämplig nivå.

Amnestygruppen - en tårta!
När ni planerar er verksamhet kan ni tänka på er grupp som
en gräddtårta med olika lager. En fast bas som håller ihop
helheten, en tydlig smak som ger tårtan liv och profil, ett lager
av grädde som kompletterar övriga ingredienser, och en ambitiös garnering som drar blickarna till sig och gör tårtan unik.

Bas
I botten av er verksamhet ligger era strukturer, möten och
fasta rutiner. Vad åstadkommer ni när allt är som vanligt, utan
att någon behöver knäcka en fantastisk idé eller vara redo för
stordåd?
Profil
Vad är speciellt med just er grupp? Vilka arbetsuppgifter sätter prägel på gruppen? Har ni valt att specialisera er på något
särskilt tema? Många av våra grupper identifierar sig starkt
med sitt aktionsfall eller landprogram, som ofta varit centralt
för gruppens verksamhet under lång tid. Andra grupper
består av en viss sorts medlemmar eller väljer att fokusera på
en viss typ av arbetsuppgifter.
Ett täckande budskap
Amnesty är en kampanjorganisation som mår bra av att alla
(eller åtminstone så många som möjligt) arbetar i samma
riktning och framför samma budskap. Därför är det klokt
att ansluta sig till någon av de större kampanjerna och låta
de aktuella kampanjfrågorna prägla gruppens verksamhet.
När ni informerar i skolklassser, arbetar med insamling eller
genomför andra utåtriktade aktiviteteter är en aktuell kampanj
oftast den lämpligaste källan att hämta sakinnehåll ur.
Ett attraktivt projekt
Många grupper skapar projekt som de själva initierar, planerar och genomför i egen regi, till exempel loppmarknader,
konserter, lotterier, filmvisning, medverkan på marknader och
festivaler etc. Att arbeta med projekt av det slaget är utvecklande - ett tillfälle för gruppens medlemar att mobilisera,
samarbeta och utmana sig själva. Men det är som regel också
rejält arbetskrävande. Grupper som enbart arbetar med större
projekt, utan att ha ett rutinbaserat arbete att falla tillbaka på
däremellan, tenderar att bli ganska kortlivade.
Både när man bakar och när man sköter en Amnestygrupp
är nyckelordet balans. Med för mycket botten får man en torr
och tråkig tårta. Utan botten får man en oformlig hög med sylt
och grädde - möjligen med en tjusig jordgubbe på toppen.

Mats Engman
Aktivistsamordnare
08-729 02 66
Mats.Engman@amnesty.se
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Färdiga vädjanden
Den svenska sektionen har flera upparbetade kanaler för
dem som vill arbeta med färdigformulerade vädjanden. Den
som är enklast att använda är förmodligen Veckans vädjande
på vår hemsida, men även Månadens aktion på hemsidan,
Fatta pennan i Amnesty Press och Sms-aktivist erbjuder
möjligheten att arbeta med färdigbearbetade fallbeskrivningar
och vädjanden. För en erfaren Amnesstymedlem erbjuder de
här arbetsformerna inte mycket till utmaning, och just därför
lämpar de sig utmärkt att skapa fasta rutiner kring. Några
exempel:
• Det är fantastiskt enkelt att kopiera över beskrivningen av
det aktuella fallet till A4 eller A3-format. Sätt sedan upp den
som affisch, lägg ett vädjande i en plastficka i anslutning till
affischen och uppmana folk att underteckna det. Metoden är
särskilt lämplig för grupper som finns i anslutning till skolor,
universitet och arbetsplatser, där det kanske till och med
är möjligt att få tillgång till en egen anslagstavla. Med ett
minimum av arbete kommer ni därmed varje vecka att få ut
värdefull information, och samla in än mer värdefulla underskrifter till era vädjanden.
• Gör till rutin att alltid låta nya medlemmar få i uppgift att
ta med ett vädjande som alla gruppmedlemmar får under-

teckna till nästa gruppmöte. Bortsett från betydelsen av att
agera i det enskilda fallet fyller det även funktionen att era
nya medlemmar bekantar sig med Amnestys språkbruk och
börjar bygga upp sin kunskap om de människor Amnesty
arbetar för.
• Skapa egna nätverk av kompisar, släktingar, bidragsgivare
och sympatisörer som är intresserade av att följa ert arbete och kanske till och med kan göra en insats då och då. Skriv till
era nätverk och informera om er verksamhet 2-3 gånger per
termin - givetvis med länk till veckans vädjande. Ett enkelt sätt
att sprida engagemang och kunskap om vad Amnesty gör.

Mats Engman
Aktivistsamordnare / 08-729 02 66 / mats.engman@amnesty.se

Kortkampanjen avslutas!
Kortkampanjen har under många år varit vårt viktigaste
material för dem som vill arbeta med färdiga vädjanden.
Idag anser vi att det arbetet bedrivs snabbare, smidigare
och billigare via vår hemsida. Kortkampanjen kommer
därför att avslutas, det sista numret skickas troligen i juli.

Som jag ser det...
Amnestys arbetsgrupp nummer 8 bildades i Stockholm i
januari 1968. Inga medlemmar från sent 60-tal eller från
70-talet finns idag kvar i gruppen, men självklart känns det
speciellt att ta ansvar för något som skapats så tidigt i vår
historia - att förvalta engagemanget från eldsjälar som ville
arbeta för mänskliga rättigheter i den nybildade organisationen Amnesty International.
Två medlemmar i vår grupp är verksamma sedan 80-talet.
Andra har stigit in i gruppen på senare år - några efter sammanslagning med en annan grupp. Vi är nu elva medlemmar,
och det tycker jag är ett lämpligt antal för att kunna hålla ihop
gruppen.
Hur håller man då samman en grupp under så lång tid...?
Jag tror det är viktigt med rutiner, att gruppens möten följer
ett känt mönster. I vår grupp har vi en inledning där vi
bestämmer vem som ska föra anteckningar, tittar tillbaka på
vad som bestämdes under vårt föregående möte, stämmer av

LJUS

GEMENSKAP
Alltid en förhoppning om att gemenskap med varandra skall
vara ljus.

gruppens ekonomi och går igenom den information vi fått via
Insats och från Stockholmsdistriktet. Därefter går vi igenom
arbetet med våra aktionsfall, aktuella blixtaktioner och vår
insamlingsverksamhet. I vår grupp har vi dessutom medlemmar som följer utvecklingen i några utvalda länder, vilket ofta
ger upphov till diskussion.
Jag tror också det är viktigt att skapa en tydlig arbetsfördelning. I vår grupp har vi alltid minst två medlemmar som följer
utvecklingen för våra aktionsfall, uppmanar oss andra att
skriva nya brev och ser till att vi arbetar i linje med instruktionerna kring fallen. Andra medlemmar har i uppgift att
följa Amnestys arbete på vissa länder eller att ansvara för
våra insamlingar. En medlem uppdaterar gruppens hemsida
(www.aise8.n.nu) och vi har flera medlemmar som regelbundet agerar på blixtaktioner och tar med vädjanden som vi i
gruppen kan ”multisignera”.
Jag tror det viktigaste är att alla i gruppen känner sig delaktiga
i arbetet. I grunden är det ett gott kamratskap och respekt för
varandra som möjliggör att grupparbetet
utvecklas och känns meningsfullt.

TAGGTRÅD

Brutalitet
Känns som en stor tagg när man tänker på det.

Ingela Taxell
Gruppsekreterare, grupp 8 i Stockholm
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Aktionsfall
Kärnan i Amnestys arbete och ett kännetecken för organisationen har alltsedan starten 1961 varit arbetet för enskilda
individer. Från de första samvetsfångarna, till exempel Agostinho Neto som fängslades av portugiserna i Angola (Neto blev
sedan det fria Angolas förste president), kardinal Mindzsenty
i Ungern och Toni Ambatielos, en grekisk kommunist och
fackföreningsaktivist, till dem vi arbetar med idag. Arbetet
har genomgått många förändringar sedan de första fallen då
Amnestys åtagande var mycket mer begränsat. Nu arbetar vi
inte bara med samvetsfångar utan även med personer som
på andra sätt fått sina mänskliga rättigheter kränkta. Bland
dagens aktionsfall finns fokusområden som inkorrekta rättegångar, tortyr, dödsstraff, misshandel i häkte och fördrivning
av urfolk i samband med markexploateringar.

Samtycke
Respekten för individen är grundläggande för vårt arbete och
det är viktigt att de individer vi arbetar för/med är informerade
om vad Amnesty är, hur vi arbetar, vad de kan förvänta sig av
oss och vilka begränsningar vi har.
En viktig princip för vårt arbete är att inte orsaka skada för
dem vi arbetar med. Skada kan vara att vårt arbete skulle
resultera i negativa konsekvenser som t ex hårdare behandling i fängelset eller att anhöriga blir utsatta. Därför ska vi
ha samtycke från individen själv eller, om det inte går, från
anhöriga eller tredje part, t ex en advokat eller en lokal människorättsorganisation. Samtycket handlar inte bara om att vi
ska arbete med individen utan också hur. Får vi till exempel
använda information om fallet i vår marknadsföring eller vårt
insamlingsarbete...?

Kvalitet, trovärdighet och källgranskning
Den information som finns om fallet är noggrant utarbetad av
Amnestys utredare för att ge en så korrekt och bra bakgrund
som möjligt. Amnesty gör egna utredningar på plats genom
uppdragsresor men använder sig också av andra källor och
lokala samarbetspartners. Det finns hundratals organisationer
i världen som på olika sätt arbetar för mänskliga rättigheter.
Många av dem har en agenda som sammanfaller med Amnestys, medan andra kanske inte har det. God kunskap om
förhållanden i ett land och de olika maktstrukturer som finns
krävs därför för att kunna bedöma vilka källor som är trovärdiga. Detta är särskilt viktigt när det idag är lätt att googla på
ett namn och hitta information om den personen.

Dawit Isaak, Eritrea

Liu Xiaobo, Kina

Riskbedömning
En riskbedömning måste alltid göras innan en individ blir
föremål för vårt arbete. Vilka konsekvenser kan det få om
Amnesty uppmärksammar fallet? Hur hanteras en eventuell
risksituation? Även om individen själv tycker att Amnesty
borde ta upp fallet kanske det kan finnas andra bedömningsgrunder som gör att det är olämpligt. Det är även viktigt att ta
hänsyn till vilken typ av aktiviteter som ska genomföras och
vilka myndigheter som är lämpligast att vända sig till.

Uppföljning och utvärdering
Med jämna mellanrum utvärderar IS om vi nått målen som är
uppsatta eller om strategin för arbetet behöver förändras. Det
är därför återrapportering från grupperna är viktig om vilka
aktiviteter som genomförts.

Hur väljs fallen ut?
Amnesty får varje år tiotusentals förfrågningar om hjälp
och stöd vilket är oändligt många fler än vi har möjlighet att
hjälpa. Det finns flera överlappande faktorer som påverkar
varför ett fall tas upp och vilken typ av aktion eller kampanj vi
genomför. Fallet bör vara inom ramen för ett strategiskt sammanhang, till exempel kopplat till prioriteringar i handlingsplanen, inom ramen för en global kampanj eller liknande. Individen/gruppen har utsatts för eller riskerar att utsättas för en
grov kränkning av mänskliga rättigheter inom vårt åtagande.
Då det i många länder kan finnas hundratals, ibland tusentals
enskilda individer som är utsatta är det inte möjligt att göra individuella beskrivningar för var och en. De individer/gruppen
som väljs ut är representativa för ett mönster av övergrepp i
ett land eller en region och där framgång med fallet kan ha
en genomgripande effekt. Man tittar också på om det just
med det fallet finns möjlighet för påverkan. Det måste finnas
tillräckligt med information för en bra bakgrundsbeskrivning
och meningsfulla aktiviteter. Amnesty som organisation måste
ha kapaciteten för att göra ett vettigt arbete för individen/
gruppen, dvs det måste finnas sektioner och grupper som är
villiga att arbeta med fallet.
Arbetet med ett aktionsfall är ett långsiktigt och självständigt
arbete. Det betyder att grupperna ska arbeta med fallet tills
målet uppnåtts och det kan i en del fall betyda ett flerårigt arbete. Grupper som tar sig an ett fall förväntas inte bara agera
utifrån de riktlinjer som anges i fallbeskrivningen utan även
ta egna initiativ för att informera om och uppmärksamma

Inés Fernández Ortega och
Valentina Rosendo Cantú,
Mexiko

Ales Bialiatski, Vitryssland
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fallet där så är lämpligt. Det handlar inte bara om regelbunden brevskrivning till myndigheterna och individen själv och/
eller dennes familj eller annan kontakt. Det kan vara att
skriva insändare, ordna en utställning eller brevskrivarkvällar,
manifestationer på märkesdagar och på andra sätt informera
och ge även andra än medlemmarna i gruppen möjlighet
att agera. Grupperna uppmuntras också att ta kontakta med
andra grupper i sektionen eller i andra sektioner som arbetar
med fallet och utbyta idéer, material och göra gemensamma
aktioner.

Vad innehåller fallbeskrivningen?
I beskrivningen finns information om vad det är för typ av
övergrepp personen eller individerna utsatts för, varför Amnesty tar upp fallet och bakgrundsinformation om situationen som lett till övergreppen. Det finns länkar till relevanta
Amnestydokument men även till externa källor. Målsättningar
för fallet, förslag på aktiviteter, punkter för brevskrivning,
relevanta adresser, tips på kampanjaktiviteter och viktiga
datum är annat som också finns med i fallbeskrivningen. I
en del fall finns möjlighet för gruppen att skriva till personen
som sitter fängslad eller till hans/hennes familj eller annan
kontakt. Kontaktuppgifter finns i så fall i fallbeskrivningen
och där finns också förslag till lämpliga hälsningar. Det är
viktigt att ni noga läser igenom materialet och följer instruktionerna. Materialet klassas som internt vilket innebär att endast
medlemmar i Amnesty får ta del av det. Anledningen till detta
är att fallbeskrivningen ofta innehåller personlig information
om individer, detaljer om deras religiösa och politiska åskådning och information om människor och institutioner de har
anknytning till. I de flesta fall är brevskrivning till myndigheterna en huvuduppgift och punkter för brevskrivning finns
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alltid med i fallbeskrivningen - ibland finns färdiga mallbrev.
Mallbreven går bra att använda som de är, men ni får gärna
skriva om dem och göra dem mer personliga.

Uppdateringar
Så snart det kommer ny information om ett fall uppdateras
det och den informationen skickas snarast från sekretariatet
till gruppen.

Insändare
Att skriva insändare till lokaltidningar är ett bra sätt att uppmärksamma arbetet med ett individfall. Ambassader brukar
ha pressbevakning på vad som skrivs om deras länder och
får genom det vetskap om att Amnesty uppmärksammat fallet
och arbetar med det.

Utåtriktade aktiviteter
Aktiviteter som brukar rekommenderas är t ex utåtriktat
informationsarbete, publicitet, brevskrivning, insamling och
kontakt med andra målgrupper t ex lärare, fackförbund eller
andra som kan vara relevanta.

Hur får vi tillgång ett fall?
De grupper som vill ta sig an ett aktionsfall ska kontakta mig.
Ni får då en kortfattad sammanställning av aktuella fall och
väljer sedan själva vilket fall ni vill arbeta med.

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

Varför ingen statistik...?
I Amnesty får vi ganska ofta frågor i stil med ”Hur ofta ger ert
arbete resultat?” eller ”Hur många av dem ni arbetat för har
blivit frigivna?”. Vi arbetar kontinuerligt med att bli bättre på
att redovisa effekten av vårt arbete, men av flera anledningar
är det svårt att presentera våra resultat i statistik, procentsatser och diagram.
• Mörkertalen skulle bli gigantiska. Amnesty har ingen möjlighet att kontinuerligt följa upp varje enskild individ vi arbetar
för. I många fall har vi ingen kännedom om exempelvis hur
fångar behandlas, i vilken utsträckning människorättsförsvarare utsätts för trakasserier eller ens om enskilda personer är
vid liv eller inte.
• Hur skulle man definera vilka resultat vi uppnår? Skulle vi
exempelvis beteckna ett fall som ”lyckat” eller ”löst” om en
samvetsfånge friges svårt traumatiserad eller med bestående
men efter att ha utsatts för tortyr...? Skulle vi betrakta det som
ett misslyckande om en person fortfarande satt fängslad, men
fick tillgång till livsnödvändig vård...? Är det en framgång eller
ett misslyckande om vårt arbete förändrar folkopinionen i
samband med att en dödsdömd person avrättas...?

• Det är svårt att avgöra vilken betydelse just våra insatser
haft i en given situation? I vissa fall skulle kanske frigivningar
eller lagändringar ha ägt rum oavsett vad vi hade gjort. I andra fall kan vår påverkan ha förhindrat ännu grövre och mer
omfattande övergrepp, men med vilken metod mäter man
vad som inte har hänt...?
Inom Amnesty pågår en diskussion om hur vi mer rättvisande
och kvalitativt ska kunna mäta vår påverkan. Vi vet att vi är
en stor och inflytelserik organisation. Vi vet att vårt arbete
gör skillnad. Men vi får nog leva med att våra resultat även i
fortsättningen kommer vara svåra att siffersätta. Det vi med
hundraprocentig säkerhet kan säga är att många av dem vi
arbetat för själva, eller via sina familjer, framfört sin uppskattning och sin övertygelse om att vårt arbete gjort skillnad för
dem. För mig betyder det mer än aldrig så imponerande
statistik.

Mats Engman
Aktivistsamordnare / 08-729 02 66 / mats.engman@amnesty.se
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Blixtaktioner
Blixtaktionen är en av Amnestys viktigaste och äldsta arbetsmetoder - första gången tekniken användes var 1973 då
professor Luiz Rossi rädades från tortyr och försvinnande i
Brasilien.
Sedan jag började arbeta med blixtaktioner 1994 har jag haft
möjligheten att se gång på gång hur viktiga våra blixtaktioner
är som verktyg för att hjälpa utsatta människor. Jag kan utan
överdrift säga att ett snabbt agerande i ett blixaktionsfall kan
rädda liv, och vi har många gånger fått detta bekräftat av dem
vi har agerat för. Jag menar, vad kan vara bättre än att läsa
följande (från 9 april 2010):
”I owe my life to Amnesty International...Now I am dedicating
that life to campaigning against the death penalty and raising
awareness about human rights.”
Det var vad en väldigt känslomässigt Hafez Ibrahim hade att
säga när han träffade vår utredade efter att Amnesty utfärdat
en blixtaktion när det blev känt att Hafez riskerade att avrättas.

Vilka fall blir till blixtaktioner?
Det finns ett antal kriterier som avgör om Amnesty ska lyfta
ett fall som en blixtaktion eller ta upp det på något annat sätt.
Mest centralt är att fallet är brådskande (på engelska kallas
blixtaktioner Urgent Actions). Sedan ska fallet handla om en
omedelbar, kortvarig fara och ska kunna beskrivas på ett enkelt sätt - fallbeskrivningarna i blixtaktioner består oftast bara
av några få rader text. Dessutom ska bedömningen vara att
många och snabba vädjanden kan påverka fallet på ett positivt sätt. I vissa fall tar man även hänsyn till hur ett agerande
kan påverka omgivning/familj till den fallet berör.
Ibland kan blixtaktioner användas i fall där faran eller risken
är mindre allvarlig men där fallet är strategiskt viktigt, till
exempel vid ny/förändrad lagstiftning eller prejudicerande
rättsfall som kan leda till amnesti för förbrytare eller möjliggöra användning av dödsstraff.
Det är utredningsteamen på det internationella sekretariatet
som fattar beslut om vilka fall vi ska lyfta som blixtaktioner,
men de uppgifter som ligger till grund för besluten kommer
från en mängd olika källor. Det har hänt att uppgifter som
har kommit till den svenska sektionens kännedom har gett
upphov till blixtaktioner, till exempel i samband med avvisningarna av egyptierna Ahmed Agiza och Mohammad Alzery
2001 (UA 324/01).
Amnesty publicerar 300-400 nya blixtaktioner varje år. Med
alla uppföljningar blir det ungefär 10-15 aktioner som läggs
upp på vår hemsida varje vecka.

Att arbeta med blixtaktioner
Det är viktigt att veta att en blixtaktion är ett externt dokument
som får spridas fritt. Konfidentiell eller känslig information,
som kan innebära en risk för individen, lämnas aldrig ut i en
blixtaktion. Man behöver heller inte vara Amnestymedlem

Luiz Rossi, fokus för
Amnestys första blixtaktion 1973.
för att arbeta med blixtaktioner. De finns tillgängliga på vår
hemsida för alla som vill göra en insats. Gå till:
www.amnesty.se > engagera dig > agera
I spalten till höger hittar ni både aktuella blixtaktioner och
om blixtaktioner, där ni bland annat hittar en kortfattad och
enkel handldning.
Det är roligare och mer intressant att arbeta med blixtaktioner
om man håller sig uppdaterad om vad som händer med de
fall som man agerat för. I många fall kan läget snabbt förändras, och det är vanligt att vi uppmanar till uppföljning. Ibland
för att ställa nya krav, ibland för att framföra vår uppskattning
när våra krav blivit hörsammade.
I en Amnestygrupp är det en bra idé att skapa ett arkiv där ni
anger BA-nummer och land för de fall ni agerat på, och att
gå in på blixtaktionssidan med jämna mellanrum (varannan
vecka) för att se om det har kommit några uppdateringar.

Gör det någon skillnad?
Frågan om hur framgångsrika våra blixtaktioner är (den får vi
ofta) är omöjlig att ge ett entydigt svar på. Amnesty redovisar
i regel ingen statistik över hur blixtaktionsfallen utvecklas,
och generellt går det inte heller att fastställa vilken betydelse
just våra protester haft (se sida 5). Men vi kan se ett mönster
att situationen ofta förbättras för dem som vi agerar för - att
samvetsfångar släpps, att fångar inte torteras, får tillgång till
medicinsk vård eller möjlighet att träffa sin advokat.
Det kan också vara värt att vända på frågan: Vad skulle hända
om Amnesty inte agerande? Ett citat från en man som torterade fångar i El Salvador under 80-talet ger ett möjligt svar:
”If there’s lots of pressure - like from Amnesty International or
some foreign countries - we might pass them on to a judge. If
there’s no pressure, then they’re dead.”

Bob Vellucci
Blixtaktioner
08-729 02 36
bob.vellucci@amnesty.se
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Landprogram
Sedan 2004 har Amnesty arbetat med så kallade landprogram på ett antal länder och regioner. Syftet med programmen var att samla och samordna vårt arbete, och göra det
möjligt för intresserade grupper att arbeta med många olika
arbetsformer och metoder. Det material som skickas till grupperna inom programmen kan alltså hämtas från aktionsfall
och blixtaktioner, längre eller kortare kampanjer, rapporter
och uttalanden. Landprogrammen sköts av ideellt arbetande
samordnare, och kan i likhet med all långsiktig ideell verksamhet gå upp och ner i nivå.
När landprogrammen inrättades arbetade den svenska
sektionen med så många som 17 program. Eftersom varje
program hade relativt få anslutna grupper blev det ohållbart
att lägga ner de resurser som krävs för att hålla så många
program igång. Antalet har därför reducerats.
I dagsläget är framtiden för landprogrammen som arbetsform
lite osäker, då vi inte fått några tydliga signaler från det internationella sekretariatet om hur de vill driva arbetet. Tills vidare
utgår vi dock från att de befintliga programmen kommer
fortsätta vara aktiva, och att vi även i fortsättningen kommer
kunna erbjuda grupper aktionsmaterial att arbeta med.

Specialisering / fördjupning
Att arbeta med ett landprogram är ett bra sätt för grupper
att fördjupa sina kunskaper och sitt intresse för ett land eller
en region - inte bara när det gäller mänskliga rättigheter och
den politiska utvecklingen. Många grupper har även genom
sina landprogram fått upp ögonen för film, litteratur, mat eller
andra aspekter av ”sina” länder/regioner.

Aktuella landprogram
I dagsläget har vi sex landprogram som grupper i den
svenska sektionen kan ansluta sig till:

Burma
För närvarande kommer det inte så många nya aktioner men
grupperna får mycket information om situationen i landet.
Colombia
Fokus för de flesta av aktionerna har legat på frågan om
straffrihet, samt hot och trakasserier mot människorättsförsvarare, och det arbetet kommer att fortsätta.
Israel / de ockuperade områdena / Palestinska myndigheter
Aktionerna kring Israel har gällt tvångsvräkningar och
överdrivet våld i samband med demonstrationer (gäller även
Palestinska myndigheten). Även i detta landprogram finns ett
fokus på frågan om straffrihet, inte minst vad gäller attackerna mot Gaza.
Kina
Det kommer en hel del blixtaktioner gällande människorättsförsvarare. I programmet finns även många grupper som
arbetar med individuella aktionsfall, och där uppmanas alla
grupper att agera då och då.
Nigeria
Programmet har främst haft fokus på tvångsvräkningar och
aktioner gällande oljeutvinning och konsekvenserna av den.
Nordafrika
Under 2011-2012 arbetade hela sektionen mycket med
regionen. Fokus för arbetet nu gäller den allvarliga situationen
i Egypten, men också utvecklingen i Libyen.
Vill ni ansluta er till något av programmen ska ni höra av er till
mig. Vill ni ha mer information kan ni höra av er till respektive
samordning. Kontaktuppgifter hittar ni på:
www.amnesty.se > engagera dig > bli aktivist > landprogram

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

Nätverk: Romer
Romer lever i utsatthet ur en mängd aspekter i stora delar av
Europa. De möts av diskriminering och fördomar, är i många
fall utestängda från arbetsmarknaden och bor ofta i provisoriska hem med begränsad tillgång till säkerhet, sanitet och
rinnande vatten. Romska barn får i många fall inte tillgång
till samma undervisning som andra barn. Romer har i vissa
fall utsatts för våld och överfall med rasistiska förtecken och i
Sverige avslöjades under förra året att polisen kartlagt hundratals romer utan tillstymmelse till brottsmisstanke.
Nätverket för romers rättigheter inrättades under 2012, som
en del av kampanjen Fattigdom - en rättighetsfråga. Huvudfokus har hela tiden legat på frågan om romers boendesituation
och tvångsvräkningar, och de länder som nätverket främst
riktat sig till har varit Italien och Rumänien.

De senaste aktionerna som skickats ut har haft fokus på tillgången till subventionerade bostäder i Rom, där förslaget till
nytt system ser ut att kraftigt missgynna romer. Går förslaget
igenom riskerar många romer att bli kvar permanent i dåliga
bostäder i läger, segregerade från övriga invånare - något som
i sin tur riskerar att förstärka andra former av diskriminering.
Vill ni gå med i nätverket ska ni höra av er till mig. Aktionsmaterialet består främst av underlag och instruktioner för
brevskrivning, men vi uppmanar även till utåtriktade aktiviteter och arbete gentemot media.

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

Nätverk: Stoppa tvångsvräkningar!

Varje år tvingas över 6 miljoner människor runt om i världen
från sina hem, utan något rättsligt skydd eller prövning. Det är
nästan alltid redan marginaliserade och fattiga som drabbas
och konsekvenserna kan bli förödande. När någon förlorar sitt
hem förlorar hen samtidigt ofta tillgång till rent vatten, mat,
sanitet, arbete, hälsovård och utbildning. Tvångsvräkningar
sker dessutom inte sällan med övervåld från polisens sida.
Det är inte ovanligt med rapporter om godtyckliga gripanden,
våldtäkter, tortyr och dödsfall i anslutning till tvångsvräkningar.
Nätverket Stoppa tvångsvräkningar! är en del av ett globalt
Amnestynätverk som snabbt ska kunna aktiveras när en
tvångsvräkning är på gång. När Amnestys representanter på
fältet, eller lokala samarbetsorganisationer, ser att myndigheterna är på väg att genomföra en tvångsvräkning kontaktar

Nätverk: Syrien

Trots att protesterna i Syrien inledningsvis var fredliga så
svarade den syriska regimen omedelbart med massivt våld.
Amnestys arbete gick då ut på att trycka på för att förhindra
dödandet och godtyckliga gripanden av fredliga demonstranter. Ganska snart stod det klart att människor som frihetsberövats utsattes för systematisk tortyr som också resulterade i
många dödsfall. Redan i aprill 2011 menade Amnesty att den
syriska regeringen ägnade sig åt så allvarliga och omfattande
kränkningar av de mänskliga rättigheterna att de utgjorde
brott mot mänskligheten. Vi krävde därför bland annat att
FN:s säkerhetsråd skulle hänskjuta situationen till Internationella brottmålsdomstolen, ICC.

de omgående det internationella sekreteriatet som i sin tur
skickar ut aktionen till nätverket. Snabbt gäller det då att ligga
på via exempelvis Twitter, Facebook, sms, att skicka vädjanden eller ställa sig utanför en ambassad. Ibland kan det röra
sig om timmar innan hus och ägodelar börjar förstöras.
Varje aktion är unik och varje situation kräver sitt eget tillvägagångssätt men det gäller att vi är redo när det händer. Läs
mer och anmäl er på www.amnesty.se/stoppa.

Susanna Warhammar
Kampanjsamordnare
08-729 02 69
susanna.warhammar@amnesty.se

Efter sex månader av i huvudsak fredliga protester utvecklades revolten successivt till en intern väpnad konflikt.
Amnestys krav har utvidgats allteftersom konflikten ändrat karaktär. Våldet från regimen och de väpnade oppositionsgrupperna, människorättskrisen och den humanitära katastrofen
har resulterat i att omkring 40% av Syriens befolkning drivits
på flykt från sina hem. Cirka 6,5 miljoner människor är internflyktingar. Närmare 2,5 miljoner syrier har flytt till grannländerna Libanon, Jordanien, Turkiet, Irak och Egypten.
Syriennätveket drogs igång kort efter att upproret startade
2011. De som ingår i nätverket får med ojämna mellanrum
aktionscirkulär där vi redogör för den aktuella utvecklingen,
Amnestys krav, vilka vi riktar oss till med våra påtryckningar
och varför. Ofta inkluderar materialet mallbrev eller petitioner.
I vissa fall bidrar vi även med tips på utåtriktade aktiviteter.
Vi har under årens lopp vi riktat oss till en rad olika aktörer:
den syriska regimen, Syriens ambassad i Sverige, ledare för
den syriska oppositionen, FN:s säkerhetsråd, Rysslands utrikesminister. Eftersom arbetet med Syrien är just en krisaktion
så vet vi inte när uppdateringar och nya aktioner kommer,
men det går sällan mer än 2-3 månader mellan uppdateringarna. Ibland måste vi agera snabbt. Ibland är arbetet mera
långsiktigt. Men det är alltid, alltid livsviktigt! Vill ni anmäla er
till nätverket, hör av er till mig.

Katarina Bergehed
Kampanjsamordnare
031-701 81 81
katarina.bergehed@amnesty.se

TEMA ARBETSFORMER				

SIDA 9		

INSATS MARS 2014

NÄTVERK: Kvinnor (Min kropp, mina rätTigheter)

Många av våra grupper har bedrivit ett fantastiskt arbete per
på gator, via brev och mejl. Ett antal grupper har också deltagit i ett nätverk för kvinnors rättigheter och därmed valt att
“prenumerera” på alla aktioner om kvinnors rättigheter.
De kommande två åren sker våra insatser för kvinnors rättigheter framför allt inom ramen för kampanjen Min kropp,
mina rättigheter, som de flesta grupper som tidigare ingick
i nätverket har anmält sig till. Grupper som anmäler sig till
kampanjen kommer att få ett månadsbrev med inspiration,
uppdateringar och aktivitetstips. Vi har också skapat en Facebookgrupp där ni kan utbyta erfarenheter och tips, och där
aktioner som kräver snabb handling läggs upp.
Det kommer att finnas ett enkelt basmaterial, banderoller och
roll-ups för utlåning. Tryckta vädjanden tas fram under kampanjens fem “toppar” och för er som gillar att delta i utåtriktade aktiviteter planeras flera sådana runt om i landet.
Under våren jobbar vi med att sätta press på världens ledare

© Josefine Hildingsson

Amnesty har sedan vi startade kampanjen Stoppa våldet
mot kvinnor 2004 varit en stark röst för kvinnors rättigheter
nationellt och globalt. Vi har arbetat mot könsbaserat våld mot
kvinnor i hemmet, i konflikter, i lagstiftning och i samhället.
Arbetet har fortsatt inom ramen för kampanjen Fattigdom - en
rättighetsfråga, som bland annat lyft mödradödlighet, könsbaserat våld mot kvinnor i slummen, det totala abortförbudet i
Nicaragua etc.

Sara Abiri och Cecilia Kjellgren firar internationella
kvinnodagen 2013 på Världskulturmuseet i Göteborg.
att respektera sexuella och reproduktiva rättigheter och
senare under kampanjen fokuserar vi på abortförbudet i
El Salvador och på Irland. Vi kommer att lyfta våldtäktslagstiftningen i Marocko och eventuellt Algeriet och Tunisien,
samt följa upp de rapporter på våldtäkt som vi tidigare gjort i
Sverige. När det är strategiskt kommer vi också lyfta HBTQfrågor, vilket sker redan under sommaren 2014.
För er som vill delta i kampanjen - anmäl er till:
mkmr@amnesty.se

Katarina Bergehed / Karolina Pontén / Malin Österberg
mKmr@amnesty.se

Nätverk för enskilda aktivister: HBTQ
Ugandas president godkände nyligen en lag mot homosexualitet. Lagen innebär bland annat en kriminalisering av sexuellt
umgänge mellan vuxna och propagerande av homosexualitet. Vissa brott bestraffas med livstid i fängelse. Denna lag
innebär diskriminering av HBTQ-personer (Homo, Bi, Trans
och Queer) i Uganda. Händelsen i Uganda gör oss påminda
om hur viktigt det är att Amnesty kämpar för HBTQ-personers
rättigheter världen över.

Pridefestivaler och parader blir allt vanligare, både i Sverige
och resten av världen. Kanske anordnas det ett prideevent
på din ort. Då är det ett gyllene tillfälle att delta och lyfta
Amnestys HBTQ-arbete och kampanjen Min kropp - mina
rättigheter. Vi ser gärna att grupper och enskilda aktivister
representerar Amnesty vid gatufester, folksamlingar, bibliotek,
torg och festivaler.
Under sommaren kommer vi att utforma ett material om
HBTQ-rättigheter som riktar sig både till Amnestymedlemmar
och till personer som idag inte är aktiva inom Amnesty. Vår
förhoppning är att fler ska kunna delta i vårt kampanjarbete,
oavsett om de är med i en grupp eller inte. Med tiden hoppas
vi att detta ska utvecklas till en ny arbetsform där vi erbjuder
enskilda aktivister en plats i vårt påverkansarbete. Inför sommaren tar vi fram ett material som består av affischer, flygblad
vykort och namnlistor. Anmäl ditt deltagande till mig!

Caroline Selander
Digital aktivism / Rekryteringsprojektet
08-729 02 32
caroline.selander@amnesty.se
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Första hjälpen för grupper med problem
Alldeles för ofta lägger grupper näsan i vädret efter att livskraften totalt runnit ur. Att en grupp lägger ner kan bero på en
mängd olika faktorer. Det kan bero på konkreta saker som att
många flyttar, får barn eller att medlemmarna är gamla och
inte orkar. Men inte sällan är det andra faktorer som spelar in.
Det kan vara så att det händer för lite i gruppen, att medlemmarna i gruppen inte kommer överens eller att de initiativ och
uppmaningar som kommer från Amnesty centralt inte känns
tillräckligt engagerande.

2. Samla de personer som verkar ha lite gnista kvar till ett
möte där ni diskuterar vad gruppen vill arbeta med. Det är
bättre med en mindre grupp där alla är aktiva än en större
där det råder osäkerhet kring vilka som vill vara med och inte.
Försök att enas kring vad ni ska jobba med och hur. Håll er
till ett fåtal enkla aktiviteter, som känns hanterliga och genomförbara. För inspiration läs senaste Insats, kontakta distriktet
för att se om något är på gång i närheten, eller titta efter vad
som är på gång på kampanj.amnesty.se.
3. Om det går trögt att komma fram till något konkret, anmäl
er till någon av våra pågående kampanjer! Då får ni tydliga
instruktioner och konkret material att arbeta med, vilket kan
vara ett stöd för grupper som har svårt att kläcka egna idéer.
4. Kontakta sekretariatet! Vi är flera anställda som jobbar med
aktivism och har stor erfarenhet av att jobba med grupper
som behöver stöd. Dessutom har vi bra koll på vad som är på
gång och kan vägleda er till lämpliga uppgifter.

När ni kontaktar oss som arbetar med aktivism för att era
grupper har problem får ni med största sannolikhet rådet “gör
en verksamhetsplan”. Det kan låta som ett enkelt botemedel
för komplicerade utmaningar, men det är oftast där man
måste börja. En grupp som har problem med rekrytering
får svårt att locka till sig nya medlemmar om den inte kan
visa att den är aktiv. På samma sätt är det svårt att hjälpa en
konfliktdrabbad grupp vidare om gruppen inte fokuserar på
de aktiviteter som bidrar till gruppens syfte - att arbeta för
mänskliga rättigheter.

5. När ni tydliggjort vilka som vill fortsätta arbetet och
vilka aktiviteter som kan vara lämpliga för gruppen, gör en
verksamhetsplan för det närmsta halvåret! Fundera på vad
som behövs göras, gärna på detaljnivå, och gör en lämplig
fördelning av arbetet. Alla ska ha en uppgift! Har ni planer
som kräver pengar kan ni ansöka om aktivitetsbidrag. Har
ni behov av råd eller vägledning, kontakta sekretariatet. Följ
regelbundet upp er plan, ändra, ta bort och lägg till. Se till att
göra den till ett så konkret verktyg som möjligt.

Här är några åtgärder som kan vara värda för att pröva i grupper som har det motigt. Agera nu, vänta inte tills det känns
som att den enda lösningen är att kasta in handduken för gott.
1. Kontrollera om det finns någon livsgnista kvar i gruppen.
Prata med var och en av gruppens medlemmar. Är engagemanget för mänskliga rättigheter verkligen bortblåst eller
skulle gruppen med lite hjälp kunna få igång andningen igen?
6. Prata om hur ni vill att gruppen ska fungera. Känner alla
att de tillför gruppen något? Är ni nöjda med era möten, er
organisation och era rutiner? Se till att alla i gruppen kommer
till tals. Skriv ner vad ni kommer överens om, vad ni uppskattar med gruppen och vad ni vill förändra.
7. Bestäm vad som ska vara gjort till nästa gång ni träffas
och sätt igång och jobba! Och glöm inte att ni är viktiga! Att ni
tar ansvar för att vårda era grupper är en förutsättning för att
Amnesty ska vara en stark kraft för mänskliga rättigheter.

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

Kom till årsmötet 2014!
För alla er som har längtat ända sedan klubban föll och avslutade årsmötet i Sunne 2013 - nu kan ni äntligen anmäla er till
årsmötet 2014! Sista anmälningsdatum är den 7 april, och med
allt som står på dagordningen finns ingen anledning till att inte
anmäla er redan idag!
Den 9-11 maj samlas vi i Malmö för en helg fylld av diskussioner, viktiga val och beslut, och en hel del mingel med engagerade Amnestymedlemmar från hela landet. I år fyller svenska
Amnesty 50 år vilket vi kommer att uppmärksamma på diverse
sätt under årsmötet. Vi ska också välkomna Anna Lindenfors till
hennes första årsmöte som generalsekreterare, och utöver detta
blir det i vanlig ordning en mängd seminarier och anföranden
som tar upp olika aktuella ämnen. En fråga som den senaste
tiden berört stora delar av den svenska medlemskåren är förslaget till en sexarbetarpolicy, och denna fråga kommer årsmötet
givetvis få chans att diskutera.

På www.amnesty.se/arsmotet finns all information du behöver
kring årets Amnestyhändelse. Gå in där, ta en titt på kallelsen
och gå sedan raka vägen till anmälningsformuläret så är du redo
för allt vad årsmötet innebär. På hemsidan kan du även följa
årsmötesbloggen som tar med dig bakom kulisserna på förberedelserna inför årsmötet ända fram till klubban faller och öppnar
årsmötet 2014! Vi ses i Malmö!

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

Ta hjälp av Formgivningsgruppen!
Ni vet väl att det finns en formgivningsgrupp som kan hjälpa
er att ta fram snygga affischer, flyers eller andra trycksaker?
Gruppen består av ett antal aktiva medlemmar med professionell bakgrund inom grafisk design och formgivning, och
med extra koll på Amnestys grafiska profil. Som en egen liten
designbyrå för amnestygrupper helt enkelt. Läs mer om vad
de kan göra, och hur ni kan kontakta dem, på Aktivisthjälpen:
www.amnesty.se/aktivisthjalpen > Amnestygruppen > Layoutstöd
Är ni själva formgivare och kan tänka er att på ideell basis
skapa snygga saker åt andra aktiva medlemmar? Eller känner
ni kanske någon som kan och vill? Skicka i så fall en intresseanmälan till: formgivningsgruppen@mail.amnesty.se

Susanna Warhammar
Aktivistsamordnare / 08-729 02 69 / susanna.warhammar@amnesty.se

Affisch, skapad av formgivningsgruppen

Mycket aktivitet den 8 mars
Aktivitetsdagen den 8 mars närmar sig med stormsteg, och
ännu snabbare går förmodligen tiden för alla dem som ska
hinna förbereda sina aktiviteter. 65 grupper har anmält sitt deltagande, och det verkar finnas ett stort intresse för kampanjen
över hela landet, i norr och söder, bland unga och gamla.
Det ska bli väldigt spännande att se vad dagen resulterar i.
Det är många intressanta aktiviteter som har anmälts, både
större tillställningar som seminarier och fest på Världskulturmuseet i Göteborg, konsertevenemanget Friday Rights Live i
Uppsala, Kvinnofesten i Kirseberg, samt stort 8 marsfirande
på Sandvikens Folkets Hus och mindre aktiviteter som
kulturevenemang på Stadsbiblioteket i Sölvesborg, “Afternoon

tea med kulturellt tilltugg” på Vänermuséet i Lidköping, samt
utställningar som på Stadsbiblioteket i Falun med informationsbås och namninsamlingar.
Jag önskar er alla ett stort lycka till och ha så kul under er
aktivitetsdag! Vill ni ha information om aktiviteter i ert distrikt,
se kalendariet på Amnestys hemsida eller hör av er till mig.

Karin Da Rosa Jansson
Kampanjpraktikant, Göteborg
031-711 21 60
kampanj@amnesty.se
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Återblickar från 2013
Rapporteringstider kanske inte förknippas med lust och glädje
men att läsa gruppers och distrikts verksamhetsberättelser är
verkligen roligt. Då blir det verkligen tydligt hur mycket (olika)
aktiviteter som pågår runt om i landet. Så vi tar farväl av 2013
med ett litet axplock från de verksamhetsberättelser ni har
skickat in.
Bild 1: Grupp U12 och 158, Norrköping
“Några medlemmar i gruppen samarbetade med grupp 158
under rättvis julmarknad, där vi bakade veganskt julfika som vi
sålde för intäkter till Amnesty”
Bild 2: Grupp 140, Stockholm
“Vi deltog i julmarknaden Schysst jul som hölls i ABF-huset
tillsammans med grupp 26, 32, 130 och Amnestykören.”
Bild 3: Grupp 54, Göteborg
“Under året har vi samlat in 20 250 kr. Största delen av de
insamlade medlen kommer från bössor som vi har utplacerade
men vi har också ett antal bidragsgivare som stödjer gruppen.”
Bild 4: Grupp U24, Jönköping
“Under året 2013 har vi deltagit i bland annat kampanjen Skriv
för frihet.” Här tillsammans med grupp 117

Bild 5: Grupp 89, Malmö
“Gruppen deltog på Africa flash arrangemang på Inkonst i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars. Namnlistor
för stöd till Girifna samlades in. Vi delade ut AI-material och
visade youtube-klipp om Girifna”
Bild 6: Grupp 342 Sundsvall
“Sundsvallsgruppen bildades under hösten 2013 av fyra
personer, varav två tidigare hade varit aktiva i Amnestygruppen i Härnösand. I samband med bildandet genomfördes en
rekryteringsträff, varvid ytterligare personer anslöt sig och vid
nyårsskiftet bestod gruppen av 8-10 aktiva medlemmar”
Bild 7: Grupp 66, Olofström
“I oktober anordnades i kommunen en skördefest, där vi deltog
med informationsstånd och samlade in underskrifter för Hakamada Iwao. Vi hade också ett lotteri.”
Bild 8: Nationell ungdomsträff, Göteborg
Två av deltagarna på ungdomsträffen i höstas var Melissa Tan,
grupp U23 i Malmö och Tekla Siesjö, grupp U95 i Göteborg.

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