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AMNESTYKALENDERN
17 AUGUSTI
Informationsträff pressmeddelande

17 SEPTEMBER
Amnesty A Engelska

10 OKTOBER
Internationella dagen mot dödsstraff

21 OKTOBER
Aktionsdag VM i Qatar

10 NOVEMBER
Skriv för frihet kampanjstart

12-13 NOVEMBER
Aktivistseminariet

Kalendern innehåller information om aktiviteter
som berör aktivister i svenska sektionen. Den
uppdateras inför varje nummer och kan därför
fyllas på eller revideras mellan de olika numren.

Om du har frågor om kalendern kontakta
redaktören - mary.tecle@amnesty.se. Information
om utbildningar hittar ni på aktivism.amnesty.se/
utbildningar-och-moten/kalendarium/.
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NYA TAG I HÖST!

Hösten är på intåg och vi fortsätter kampen för rättvisa! Tillsammans
gör vi allt vi kan för att uppmärksamma, påverka och förändra. Vi står
inför ett viktigt val i september, ett pågående krig i Ukraina och fortsatta
människorättskränkningar globalt. Vårt arbete är viktigare än någonsin!
Har ni haft sommaruppehåll i gruppen? Glöm inte att sätta ett datum för
uppstartsmötet!

INFORMATIONSMÖTE
Ni har kanske redan hört om det pressmeddelande där
vi konstaterar att Ukrainas militära strategi äventyrar
civilbefolkningen i Ukraina. Pressmeddelandet har väckt en
hel del frågor och kritik. Läs gärna mer på hemsidan där vi
även besvarat en del frågor som dykt upp.

Det är extra viktigt för er som planerar utåtriktade aktiviteter
att komma till informationsmötet. Hör gärna även av er direkt
till mig för att få stöd i hur ni hanterar eventuella frågor och
saker att tänka på inför utåtriktade aktiviteter.
Väl mött!

Vi erbjuder alla som är intresserade att komma till ett
informationsmöte där vår generalsekreterare Anna Johansson
och vår ordförande Parul Sharma berättar om bakgrunden
till pressmeddelandet och var vi står idag. Det kommer även
finnas tillfälle att ställa frågor. Mötet hålls onsdagen den 17/8
kl 18.00-19.00.
Anmälan till infomötet görs här.

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE
0707-44 57 93
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
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Bild från en demonstration i Stockholm
anordnad av Amnesty Latinamerika-gruppen.
Foto: Patricia Wallin

GE UPP? GE ALLT!
I en allt mer osäker tid, där vi regelbundet ser hur rättigheter
kränks världen över, är det viktigt att vi som kan tar kampen
och står upp för mänskliga rättigheter. Under hösten vill
vi starta upp nya amnestygrupper för att växa som global
människorättsrörelse på flera håll i landet - var med i det
arbetet ni också!

Med vår nya verksamhetsstrategi
i ryggsäcken vet vi vår riktning
de kommande åren, nu ser vi
till att bli fler som jobbar för att
de mänskliga rättigheterna ska
gälla alla, alltid.

REKRYTERINGSPROJEKT HÖSTEN 2022

Vill du, din grupp eller ditt
distrikt vara med under
höstens rekryteringssatsning?
Ta kontakt med Mohammed
Ryback på mohammed.ryback@amnesty.se. Material finns
att tillgå i form av affischer och flygblad med Ge upp ge alltkonceptet.

I augusti kommer sekretariatet erbjuda en grundläggande
utbildning för rekryteringssamordnare runt om i landet,
för att sedan i september komma igång med höstens
rekryteringsprojekt Ge upp ge allt 2022. Målet är att starta åtta nya
grupper i landet, både i små och stora städer. En lanseringssida
på amnesty.se kommer finnas tillgänglig när projektet drar igång
och marknadsföring i digitala kanaler kommer att genomföras.
I samband med rekryteringen kommer rekryteringssamordnare
hålla infoträffar med syftet att starta nya grupper lokalt.

Nu ger vi inte upp, vi ger allt!

VAR MED OCH REKRYTERA PÅ ER ORT!
Höst innebär nya tag för många - vilket också innebär ett
gyllene tillfälle för oss alla att rekrytera! Kanske behöver ni
bli fler till den lokala gruppen? Har distriktet ett behov av att
växa? Ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka.

MOHAMMED RYBACK
MOHAMMED.RYBACK@AMNESTY.SE
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AKTIVISM OCH LÄRANDE I FINLAND!
Nordic Youth Conference är tillbaka i dess fysiska form för första
gången sedan 2019! Denna gången åkte en driven och peppad
delegation på tio svenska Amnestygrupper till Finland där de
mötte upp delegationer från Island, Norge, Danmark, Färöarna,
och såklart från värdlandet självt. På agendan stod aktivism och
lärande: “Man får mycket kunskap av att se hur andra aktivister
gör och hur de jobbar med aktionsfall i de andra länderna”
säger Anela Rec som stöttat Amnesty länge innan hon blev
aktivist för snart ett år sedan.
Under en hel vecka har deltagare delat med sig av
erfarenheter, lärt sig om årets tema - Israels apartheid mot
palestinier - och avslutat med en aktion i Helsingfors (läs mer
om den på Amnesty Finlands instagram).
Stående: Milla Durnell, Abir Altaha, Maya Ghbeir, Anela Rec, Mona
Abdelaziz Racho, Alison Payne Liggande: Christoffer WIsberg Sittandes:
Yesunjin Lkhagvasuren, Renate Jezova, Kayle Aiden Mostert, Emilia Sandin

Under konferensen gästade bland andra Skriv-för-frihet fallet
Janna Jihad som berättade om sin situation och aktivism
(via länk), och Syksy Räsänen som höll en föreläsning om
situationen för palestinier i Israel. Milla Durnell ser tillbaka på
en inspirerande vecka med många nya kontakter: “Det bästa
med NYC var att jag kände hur jag utvecklades som aktivist,
genom att få kunskap om ett fall för att sedan vara med och
aktivt delta i en aktion om det fallet!”

CHRISTOFFER WISBERG
Kayle Aiden Mostert och Yesunjin Lkhagvasuren under
aktionen på Medborgarplatsen i Helsingfors

NORDIC YOUTH
CONFERENCE
Nordic Youth Conference är en årlig konferens där tio
ungdomar från Island, Norge, Danmark, Finland, och två från
Färöarna träffas för en vecka av föreläsningar och workshops
om mänskliga rättigheter och aktivism. Deltagarna planerar och
genomför därefter en aktion på konferensens tema (ofta på ett
centralt torg eller vid en ambassad).
Som ni förstår utmynnar detta i många lärdomar om
gruppdynamik, sakkunskaper i MR-frågor och inspiration kring
aktivism och aktioner som de sen tar med sig till sina lokala
amnestygrupper!

PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET
CHRISTOFFER.WISBERG@AMNESTY.SE

UNGDOMSAKTIVISM
De flesta ungdomar i Sverige engagerar sig genom en grupp
på sin gymnasieskola. Där genomför de kampanjer riktade
mot eleverna på skolan ofta i form av namninsamlingar och
brev-/vykortsskrivande (t.ex. Skriv för frihet!). Kopplingen till
gymnasieskolor gör att grupperna går i cykler - medlemmar
är med i max 3 år och de mest erfarna slutar varje år efter
studenten. Med två år av pandemi och lågt engagemang i
ryggen är det otroligt kul att se en så stark delegation åka till
Finland det här året!
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MISSA INTE: AKTIVISTSEMINARIET 2022
Den uppmärksamme såg kanske att vi i förra numret av Insats
avslöjade att Aktivistseminariet gör en efterlängtad come back
efter att ha tagit en paus under pandemin. Se nu till att skriva
in helgen den 12-13 november i din kalender och gör dig redo
för en fullspäckad amnestyhelg i Stockholm!

Ett av våra tidigare

För dig som inte känner till aktivistseminariet sedan innan är
det en nationell träff där aktivister från hela landet samlas i
Stockholm för att snacka Amnesty, aktivism och mänskliga
rättigheter – the aktivisthappening of the year helt enkelt!
Förutom att lära känna en massa andra aktivister hoppas vi
att du som deltagare lämnar aktivistseminariet fullproppad
med inspiration, motivation och en hel del nya verktyg för att
fortsätta utveckla arbetet med mänskliga rättigheter på din ort.
Mer information om aktivistseminariet och hur du anmäler dig
kommer i nästa nummer av Insats. Håll utkik!

Vad: Aktivistseminariet 2022
Datum: 12-13 november
Plats: Stockholm
Mer information, anmälningslänk mm.
kommer i nästa nummer av Insats.

aktivistseminarium

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE
KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE
070-197 44 77

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE
0707-44 57 93
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

SOM JAG SER DET...
HBTQI+ REPRESENTATION OCH PINK WASHING
För några dagar sen gick jag till min första Prideparad i
Stockholm för att marschera med ett av partierna på ett
valläger. Redan innan vi förberedde oss för att delta i paraden
så kände jag mig väldigt obekväm med idéen att representera
ett politiskt parti på Pride, men jag tänkte att eftersom de
andra partierna skulle vara där så behövde partiet visa att
de stöder HBTQI+ personer. Jag hoppades dessutom att de
skulle göra just det, visa stöd, men ganska snabbt så märkte
jag att det handlade mer om att visa att man är där för att visa
upp sig, snarare än att visa solidaritet. Alla ”Pride chants”
från vår grupp var bara remixar av redan existerande chants
som prioriterade brand recognition över relevans för Pride.
Detta var inte unikt heller, när jag var där såg jag en stor
del av Pride tåget och det enda jag såg var politiska partier,
företag, försvarsmakten och representanter från israeliska

LJUS

Alla engagerade personer som jobbar med
Valplattformen och står upp för de mänskliga
rättigheterna.

TAGGTRÅD
Vi har fortfarande en lång bit kvar att gå innan
mänskliga rättigheter är lika självklara för alla.

ambassaden. Såklart fanns det delar av paraden som inte var
associerade med ett företag eller ett parti men, jag ville att min
första Prideparad skulle förknippas med glädje och trygghet.
Istället för att känna att jag kunde vara den jag är utan att
dömas, kändes det istället falskt och förnedrande alltihopa.
Som om min identitet som både jag och tidigare generationer
har behövt kämpa för, nu är en rolig utklädsel för en dag eller
ett färgtema som kan användas för en PR boost. Jag är bara
trött på all pink washing. Inte bara för att det känns falskt
eller överskuggar HBTQI+ personer och organisationer men
också för att det riskerar att förminska budskapet av kärlek,
acceptans och gemenskap. Det var dock inte enbart en
dålig upplevelse, trots att jag missade de festiva delarna av
paradtåget så fick jag ändå se hela publiken och det var så
kul att se hur glada de var och hur de kunde stå där med
flaggor, smink och skyltar och känna sig säkra och stolta i
de personer de är. Så om jag kan ta med mig något från den
här upplevelsen så är det att oavsett hur många företag eller
organisationer som försöker använda Pride eller andra HBTQ
event eller traditioner för sina egna ändamål så kommer vi
fortfarande hitta sätt att fira, vi kommer fortfarande kämpa
för våra rättigheter och vi kommer fortfarande kämpa för att
skapa miljöer där alla kan känna sig bekväma.

ALISON PAYNE
UNGDOMSAKTIVIST

MR-OMRÅDE:
INSATS &
AUGUSTI
2022				
FLYKTINGAR
MIGRANTERS
RÄTTIGHETER
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Kontaktperson på sekretariatet:
Karin Danelius

AGERA FÖR MIGRANTARBETARES RÄTTIGHETER!
Den 21 oktober är det en global aktionsdag inom kampanjen
för migrantarbetares rättigheter inför, under och efter VM
i Qatar 2022. Vi har hittills varit framgångsrika med att
uppmärksamma frågan i media, hos fotbollsklubbar och ute
på stan i samband med kvalmatcherna.
I anslutning till den 21 oktober vill vi slå på stort. Tillsammans
med aktivister från våra nordiska grannländer planerar vi att
genomföra en gemensam aktion utanför Qatars ambassad i
Stockholm. Detta vill du inte missa!
Vill du eller din grupp vara med? Hör av dig till mig på:
karin.danelius@amnesty.se
PS. Det spelar ingen roll var i Sverige du befinner dig för att delta.

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE
KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE
070-197 44 77

DIGITAL GRUNDUTBILDNING:
AMNESTY A

INBOKADE TILLFÄLLEN:
• 7 september kl 18-19.30. Språk: engelska
• 12 oktober, kl 18-19.30. Språk: svenska

Amnesty A är den första delen i vår utbildningsserie Amnesty
A & B. Utbildningen riktar sig primärt till den som precis
tagit steget in i verksamheten men passar även för dem som
bara är nyfikna på Amnesty och vill veta mer om hur en kan
engagera sig. Under utbildningen går vi igenom grunderna i
Amnesty som organisation och vad aktivism innebär för oss.
Har din grupp nya medlemmar som ännu inte gått
utbildningen? Eller känner du någon du tror skulle vara
intresserad av att bli aktivist? Glöm inte tipsa dem!

Mer information och anmälningsformulär till respektive
utbildning hittar ni på Amnesty A&B’s sida på aktivistportalen
(aktivism.amnesty.se/ab) eller på aktivistportalens
kalendarium

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE
KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE
070-197 44 77

DINA TANKAR OM INSATS?
Jag heter Mary Tecle och är ny redaktör för Insats.

Jag skulle väldigt gärna vilja höra vad
du har för tankar och ideér kring Insats
så innehållet blir så relevant för er som
möjligt! Därför ber jag om 4 minuter där du
svarar på enkäten via QR-koden eller den
här länken.

Tveka inte att höra av dig till mig direkt om du har tankar,
funderingar eller idéer: mary.tecle@amnesty.se

MARY TECLE
REDAKTÖR
MARY.TECLE@AMNESTY.SE
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BESTÄLL AMNESTY PRESS
NUMMER 3!
Amnesty Press nummer 3 utko
mmer den 9
september. Kanske lämplig att ha med
sig på höstens
aktiviteter på torg eller i möteslokale
r.
Ta chansen att beställa Amnesty
Press direkt från
tryckeriet! Beställningar av extra
exemplar av AP
måste jag ha absolut senast tisda
g 23 augusti kl
12. Märk mejlet ”AP-extra tidninga
r”. Alla grupper
är välkomna att beställa tidninga
r utan kostnad.
Glöm inte att skriva postadressen
och skriv gärna ett
mobilnummer då försändelserna
troligen aviseras
som paket och då skickar posten
ett sms när det
finns att hämta.
OBS! Försändelsen skickas dire
kt från tryckeriet
V-tab, som alltså står som avsända
re.

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS
AP@AMNESTY.SE

AMNESTY INTERNATIONAL

ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11)
TELEFON: 08-729 02 00 E-POST: info@amnesty.se
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720
REDAKTÖR FÖR INSATS: Mary Tecle, mary.tecle@amnesty.se

STÖD FÖR ORGANISERADE AKTIVISTER

INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats
AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner
och riktlinjer för Amnestyaktivister
aktivism.amnesty.se

