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2 FLYKTINGKAMPANJEN
Planeringen av flyktingkampanjen, som lanse-
rades globalt den 4 oktober, har dragit ur lite på 
tiden. Det finns ändå en hel del att säga, som 
att ett viktigt inslag i kampanjen kommer vara 
att skapa större respekt och förståelse för vad 
det innebär att vara flykting och därmed främja 
solidariteten med de som tvingas fly.

8-9 MEGAHELG!
Aktivistseminarium, träff för distriktsaktiva, ung-
domsträff, samordnarträff och verksamhetsmöte 
och styrelsemöte - allt under samma tak. Nu 
finns schemat för hela helgen att beskåda! 

Vill ni också komma? Då är det läge att agera 
snabbt. Platserna håller på att ta slut!

#09

3 DÖDSSTRAFFET         7 BLI DIGITAL AKTIVIST      9 FOKUS PÅ DISKRIMINERING

OKTOBER 2016

200AKTIVISTER I MELLAN 150 OCH 
200 LÄNDER...

SKRIV FÖR FRIHET
- SÅ FUNKAR DET!

Det är åter dags för vår globala kampanj ”Skriv för frihet”. Läs om den på sidan 4-5!
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UPPDATERING FLYKTINGKAMPANJEN
Den globala flyktingkampanjen ”I Welcome” som lanserades 
den 4 oktober 2016, kommer att handla om situationen för 
flyktingar världen över, de krav Amnesty International ställer 
på världens stater för att respektera flyktingars rättigheter och 
Amnestys förslag på hur staterna gemensamt kan ta ansvar 
för flyktingsituationen. 

I svenska sektionen har vi varit i full gång med planeringen av 
den svenska delen av kampanjen sedan i somras men plane-
ringen har tyvärr dragit ut på tiden och kampanjen kommer 
därför att lanseras först under början av nästa år. Exakt när 
det sker återkommer vi om i nästa nummer om Insats.

GLOBAL KAMPANJ MED MÅNGA FOKUS
Eftersom kampanjen är global innefattar den såväl situationen 
för somaliska flyktingar som levt under många år i flykting-
läger i Kenya och som nu pressas att återvända till Somalia, 
som flyktingar i Sydostasien. Av de senare tillhör många 
rohingyaminoriteten från Burma som flyr till Thailand och 
Malaysia för att få skydd men där det helt saknas asylsystem, 
och flyktingar frihetsberövas under inhumana förhållanden. 
Kampanjen innefattar även flyktingar som, när de försöker nå 
Australien med båt, stoppas av australiensiska militärfartyg 
och förs till till undermåliga läger på avlägsna stillahavsöar 
samt flera andra situationer i världen där flyktingars rättighe-
ter hotas.

Amnesty kommer inom kampanjen agera för en jämnare 
och mer hållbar fördelning av ansvarstagandet för flyktingar 
och generellt stärka flyktingars rättigheter världen över. En 
av lösningarna för detta anser Amnesty är att utöka systemet 
för vidarebosättning, det vill säga det system där stater åtar 
sig att årligen ta emot ett visst antal särskilt utsatta flyktingar 
från ett urval som FN:s flyktingorgan UNHCR (United Nations 
High Commissioner for Refugees) gör på plats i exempelvis 
flyktingläger. De flyktingar som vidarebosätts kan resa säkert 
till den mottagande staten där de beviljats uppehållstillstånd. 

Andra säkra och lagliga vägar till skydd som Amnesty Interna-
tional förespråkar är exempelvis familjeåterförening, student/
arbetsvisum eller humanitära visum. En minst lika viktig lös-
ning är enligt Amnesty också att stater inte direkt eller indirekt 
hindrar människor att söka asyl på deras territorium eller på 
annat sätt skjuter över ansvaret för mottagande av flyktingar 
till andra länder eller regioner. 

Förutom detta handlar kampanjen också om att säkerställa 
att flyktingars grundläggande rättigheter respekteras i de 
länder där de söker skydd, bland annat genom att fler länder 
undertecknar FN:s Flyktingkonvention och att fler länder byg-
ger upp rättssäkra asyl- och mottagningssystem.

FÖRSTÅELSE, RESPEKT OCH SOLIDARITET
Ett viktigt inslag i kampanjen är att skapa större respekt och 
förståelse för vad det innebär att vara flykting och för vilka 
olika behov och förutsättningar som en människa som flytt 
kan ha, exempelvis beroende på kön eller sexuell läggning. 

Kampanjen ska på det sättet också främja solidaritet med 
dem som tvingas lämna sina hemländer och motverka främ-
lingsfientliga attityder och fördomar.

Ni kan läsa mer om situationen för flyktingar runt om i värl-
den och den globala kampanjen på Amnestys internationella 
hemsida amnesty.org. 

Inom den svenska sektionen fortsätter vi nu planeringen 
av vår del av kampanjen som även kommer lägga fokus på 
rätten att söka asyl som en del av säkra och legala vägar till 
skydd. Vi kommer precis som tidigare lyfta aktioner kontinu-
erligt på vår webb så ni kan agera där med jämna mellanrum 
för flyktingars rättigheter. 

Mer information om allt rörande flyktingkampanjen kommer 
som sagt i Insats framöver.

IDA LUNDBORG
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION

08 -729 02 97

IDA.LUNDBORG@AMNESTY.SE

Kasper Stamp Nordahl Møller, Jonathan Rasmus 
Desombre Mikkelsen och Emma Marshall från 
Nordic Youth Conference i somras



Just nu väntar amerikanen Kevin 
Cooper på döden på San Quentin-
fängelset norr om San Fransisco. 
Trots att mycket tyder på att han är 
oskyldigt dömd för ett mord 1983 
har han inte fått sin dom omprövad 
eller möjlighet till upprättelse.

Vårt dödsstraffsarbete 2016 når i dagarna sin peak i och 
med den internationella dagen mot dödsstraffet den 10 
oktober. Amnestygrupper kommer att agera mot döds-
straffet och för Kevin Coopers benådning på 26 orter runt 
om i landet - från Härnösand i norr till Malmö i söder, inte 
mindre än 41 grupper har anmält sig att delta! Seminarium 
Stockholm, ljusmanifestation i Växjö och utställning i Kalmar 
är bara några exempel på aktiviteter som arrangeras.

Det går att agera för Kevin och mot dödsstraffet hela oktober 
ut. Beställ material på aktivistportalen (klicka er vidare till 
“delta i en kampanj” och sedan “pågående aktioner”)

SOM JAG SER DET...
Möjligen är jag heltöntig men för mig betyder demokratin väl-
digt mycket. Jag får tårar i ögonen när det är valdag och man 
står där vid urnan och lägger sin röst. Kanske beror det på att 
jag sett så många länder där det som vi tar för självklart är en 
dröm. Där människor hamnar i fängelse, torteras och miss-
handlas för att kunna få uttrycka sin åsikt. Där valdagen kantas 
av (ofta befogad) oro och rädsla för våld, hot och fusk. 

När jag nyligen fick chansen att tala vid riksmötets öppnande 
på Humanisternas högtidsstund så kändes det stort. Dagen för 
den svenska riksdagens öppnande och starten på ett nytt år i 
vårt demokratiska land. 

Våra riksdagsledamöter har mandat från det svenska folket och 
det mandat som jag ville att det tar med sig från oss i Amnesty 
under det kommande riksdagsåret, är vikten av att höja sina 
röster för mänskliga rättigheter. Både i Sverige och internatio-
nellt. Även när det ställs mot andra intressen. Det finns mycket 
oroande globala trender. Och Sverige är en del av den globala 
världen och kan både påverka och påverkas av omgivningen. 
Inte minst så har vi 65 miljoner individer som är på flykt och 

det är centralt att skyddssystemet för flyktingar inte tillåts er-
rodera i en tid då behovet av det är som störst. 

Vad gäller globala trender så ser vi att stater inte ‘bara’ 
underminerar individers mänskliga rättigheter utan också de 
institutioner och lagar som vi byggt upp sedan andra världskri-
get. Hur t.ex Indien och Kina driver att medlemsstaterna ska 
ha en ökad kontroll över FN:s oberoende mänskliga rättigheter-
maskineri. Vi ser också att kampen mot terrorism har gjort att 
många stater fokuserar mer på nationell säkerhet, stabilitet 
och ordning - och att det ofta sker på bekostnad av mänskliga 
rättigheter. Det har vi sett i den ‘Arabiska våren’ såväl som i 
Storbritannien, där övervakning av deras egna medborgare 
(och Amnesty) skedde - i strid med den egna lagstiftningen.

Stater begränsar också i ökad utsträckning utrymmet för 
frivilligorganisationer och människorättsförsvarare. Vi ser det 
överallt i världen, i Thailand, Sudan, Turkiet, Ryssland, ja, listan 
kan göras lång.

Vikten av att stå upp för mänskliga rättigheter behövs nu mer 
än någonsin. För riksdagsledamöter, och för alla oss andra. 
Då känns det underbart att vara 
en del av Amnestyrörelsen där vår 
gemensamma bas är att vi reagerar 
på kränkningar av mänskliga rät-
tigheter och på olika sätt bidrar till 
att förändra människors liv till det 
bättre.

LJUS
LÄGER OCH BÄR
När barnens skolor arrangerar läger för att de förstår hur 

viktigt klassammanhållningen är. Och för björnbärsskörden.

TAGGTRÅD
BETONGKLUMPAR...
...som sätts ut på cykelbanor. ANNA LINDENFORS

GENERALSEKRETERARE

DÖDSSTRAFFET - STRAFFET SOM ÄR ETT BROTT

KARIN DA ROSA
AKTIVISTSAMORDNARE

070 - 860 86 12

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
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AMNESTY KRÄVER ATT:
• Zeynab friges och får rätt till 
skadestånd
• Zeynab får den vård hon behöver

Zeynab arbetade med sociala och politiska 
frågor, särskilt gällande kvinnors rättigheter, 
inom den politiska grenen av den kurdiska 
oppositionella gruppen PJAK. 

I mars 2008 greps hon för påstådda kopp-
lingar till den väpnade grenen av PJAK. Inför 
rättegången hölls hon i isoleringscell där hon 
blev slagen och piskad på fotsulorna. Hennes 
huvud dunkades upprepade gånger mot en 
vägg vilket ledde till blödningar i hjärnan och 
försämrad syn.

Rättegången mot Zeynab varade bara i några 
minuter, utan försvarsadvokat. Hon dömdes 
till döden för “mohareb” – fiendskap med 
Gud – baserat på “bekännelser” som tvingats 
fram efter månader av tortyr, utan några som 
helst bevis för att hon varit inblandad i väp-
nade aktiviteter. I december 2011 omvandla-
des dödsdomen till livstids fängelse. 

Zeynab riskerar att förlora synen eftersom 
hon nekas medicinsk behandling för den 
försämring av synen som hennes familj tror 
kan ha orsakats av tortyr och misshandel. 
De rättsvårdande myndigheterna har avvisat 
Zeynabs upprepade förfrågningar om medi-
cinsk permission. Några tycks ha avvisats 
direkt, medan andra har godkänts om hon 
gör videofilmade “bekännelser”.

I april 2016 uppmanade FN:s arbetsgrupp 
mot godtyckliga frihetsberövanden de iranska 
myndigheterna att omedelbart frige Zeynab 
och bevilja henne rätt till skadestånd.

ZEYNAB JALALIAN
IRAN

Kampanjen ”Skriv för frihet” startades av 
en lokal amnestygrupp i polska sektionen 
år 2001. Sedan dess har den utvecklats 
enormt och blivit en årligen återkom-
mande global kampanj, med deltagande 
amnestygrupper i mellan 150 och 200 
länder! Svenska sektionen hakade på 
2011 och vissa av er har varit med ända 
från start för sex år sedan, andra kommer 
delta för första gången. 

Konceptet är enkelt: Under samma 
period lyfter vi samma fall på tusentals 
olika platser runt om i världen. På så sätt 
skapar vi en enormt stark påverkan på 
makthavare. Solidaritetsaktioner är också 
ett viktigt inslag i kampanjen och är av 
oerhörd betydelse för dem de riktas till.

Aktionsdag blir den 10 december men 
det går fint att lyfta kampanjen när 
som helst mellan 7 november och 18 
december.

FALLEN 2016
I år kommer vi fokusera på fyra fall. 
Egentligen hade vi faktiskt bara tänkt 
jobba med tre fall då vi, på grund av 
att flyktingkampanjen skulle dra igång 
under, ville hålla en lägre profil och 
göra ett rejält omtag först nästa år. Men 
så släppte internationella sekretariatet 
ytterligare ett fall, visselblåsaren Edward 
Snowden. Eftersom han är såpass stor 
lade vi till honom också. Alltså fyra fall 
och ni hittar dem här bredvid.

SKRIV FÖR FRIHET FUNKAR!
Förra året lyfte vi bland annat fallet Phyoe 
Phyoe Aung i Burma. Phyoe fängsla-
des våren 2015 efter att ha hjälpt till att 
organisera protester mot förändringar av 
landets utbildningssystem. I april 2016 
släpptes hon och åtalet mot henne, 
samt mot många andra som deltagit i de 
fredliga protesterna, lades ner. Ett brev 
från Phyoe där hon tackar för Amnestys 
stöd finns att läsa på vår blogg uttryck.
amnesty.se

Ett annat område vi arbetade med i 
förra årets Skriv för frihet var tvångsgifte 
i Burkina Faso. Mer än en halv miljon 
människor världen över agerade. Och det 
funkade! I februari meddelade regeringen 

i landet att de ska agera för att höja 
åldern för giftemål för flickor till 18 år. I ett 
pressmedelande skrev de att de kände 
sig tvungna att göra detta efter att ha 
”tagit emot brev, e-post och korrespon-
dens från människor över hela världen. 
Fler goda resultat finns på amnesty.org/
get-involved/write-for-rights.

MATERIAL
Precis som tidigare år har vi tagit fram 
vykort, petitionsblock och affischer (i 
storlek A3 jämfört med tidigare års A2)
samt laminerade faktablad för alla de 
fyra fallen. I år har den kände kinesiske 
konstnären Ai WeiWei att gjort illustra-
tionerna för varje fall.

Ni beställer materialet via 
aktivism.amnesty.se/skriv.  

Observera att ni som kommer delta 
på aktivistseminariet den 22-23 ok-
tober kommer kunna plocka upp ert 
material redan där och då, förutsatt 
att ni gjort er beställning senast den 
20 oktober.

Är ni inte på aktivistseminariet skickar vi 
er givetvis materialet. Beställ då senast 
25 november för att säkert få det innan 
den 10 december.

Har ni frågor om er beställning - kontak-
ta kampanjpraktikant Sanna Blomgren 
på sanna,blomgren@amnesty.se eller 
040-611 71 88. För övriga frågor - 
kontakta mig.

MER INFORMATION KOMMER
I nästa nummer av Insats kommer mer 
information om kampanjen. Då har 
dessutom aktivistseminariet varit och 
förhoppningsvis kommer vi kunna dela 
med oss av goda idéer som kommit 
fram under kampanjworkshop där. 

SKRIV FÖR FRIHET 2016

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJARE 

076 -  942 64 34

SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE 
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EDWARD SNOWDEN
USA

AMNESTY KRÄVER ATT:
• president Barack Obama benådar 
Edward 
• ingen ska åtalas för att lämna ut 
information om kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna

I maj 2013 lämnade Edward Snowden sitt 
hem i Hawaii och reste till Hongkong med 
ett antal hemligstämplade dokument från 
USA:s underrättelsetjänst i bagaget.
Dokumenten, som han senare läckte till 
journalister, avslöjade storskaliga över-
vakningsprogram som spionerar på stora 
delar av världens digitala kommunikation. 
Programmen inkräktar på individens rätt till 
integritet.

Några veckor senare anklagade USA:s 
justitieministerium Edward för spionage och 
stöld av statlig egendom. Ett brott som kan 
ge upp till 30 års fängelse. USA krävde ut-
lämning från Hongkong, men Edward flydde 
istället till Ryssland. Han satt först fast flera 
veckor på flygplatsen i Moskva eftersom 
USA dragit tillbaka hans pass. Sedan fick 
han tillfälligt tillstånd att stanna i Ryssland, 
men han har ingen laglig status och ingen 
möjlighet att resa för att söka asyl någon 
annanstans.

Edward hävdar att han enbart läckt doku-
menten för att ”informera allmänheten om 
vad som sker i deras namn och det som 
sker mot dem.” Den amerikanska reger-
ingen kallar honom för en ”förrädare som 
avsevärt skadat USA:s nationella säkerhets-
intressen”. 

Amnesty International anser att ingen ska 
åtalas för att ha lämna ut information om 
kränkningar av de mänskliga
rättigheterna. Tvärtom bör skydd för vis-
selblåsare erkännas och stärkas både i 
nationell och internationell lagstiftning.

MÁXIMA ACUÑA
PERU
Máxima Acuña, en självförsörjande bonde, 
bor tillsammans med sin familj i Tragadero 
Grande i Cajamarcaregionen i norra Peru. 
Familjen ligger i tvist med gruvbolaget 
Yanacocha om äganderätten till marken där 
de bor. De har gång på gång blivit hotade och 
trakasserade av polisen. De har även blivit 
tvångsavhysta.

I augusti 2011 kom polisen och uppmanade 
Máxima att lämna huset, men hon stannade. 
Dagen efter kom de tillbaka, slog sönder 
huset, misshandlade Máxima och barnen 
och tvingade ut dem utan att visa någon 
vräkningsorder. Men familjen flyttade inte.

Polisen har sedan återvänt vid flera tillfällen 
under åren för att återigen försöka tvinga bort 
familjen, bland annat genom att förstöra en 
tillbyggnad av det som fanns kvar av huset.

I februari 2016 förstörde säkerhetspersonal 
från bolaget Yanacocha familjens potatis-
odlingar och hävdade att de var olagliga. 
Så sent som den 18 september i år kom de 
tillbaka och förstörde fler grödor. När Máxima 
försökte protestera blev hon skadad. Det 
finns en blixtaktion för denna händelse! Ni 
hittar den på https://www.amnesty.org/en/
latest/campaigns. Välj “Americas” så dyker 
den upp bland de senaste. 

Förutom alla trakasserier och försök till 
vräkning har Máxima och familjen anklagats 
av bolaget för att olagligt ha tillskansat sig 
mark. En rättsstrid har pågått i flera år om 
äganderätten till marken. Bymedlemmar har 
gått samman för att skydda Máxima från 
tvångsavhysningar och fortsatta trakasserier.

AMNESTY KRÄVER ATT:
• Máxima ges skydd och attacker 
och hot utreds
• ansvariga för attackerna ställs 
inför rätta

MAHMOUD ABU ZEID ”SHAWKAN”
EGYPTEN

AMNESTY KRÄVER ATT:
• Shawkan friges och att alla åtals-
punkter läggs ner
• dödsstraffet ska avskaffas för alla 
brott

Den egyptiske fotografen Mahmoud Abu 
Zeid, känd som Shawkan, greps i augusti 
2013 när han fotograferat hur säkerhetsstyr-
kor med våld upplöste en demonstration till 
stöd för den störtade presidenten Muham-
mad Mursi. Hundratals människor dog när 
säkerhetsstyrkorna använde tårgas och 
skarp ammunition mot demonstranterna. 
Shawkan har berättat att han misshand-
lades brutalt efter gripandet. När han och 
dussintals andra fångar skulle föras över till 
Abu Zaabalfängelset satt de instängda i en 
skåpbil i åtta timmar utan vatten, mat och 
frisk luft.

Utomhus var det över 30 grader varmt. 
Shawkan står inför rätta tillsammans med 
738 andra, däribland ledarna för Muslimska 
brödraskapet som ledde protesten. Gruppen 
är stämplad som “terroristorganisation”. De 
gripna har åtalats för att ”tillhöriga en förbju-
den grupp”, för “mord”, “vandalisering av 
privat och offentlig egendom” och ”innehav 
av skjutvapen” och “blanka vapen”, utan att 
fastställa individuellt straffansvar för brotten. 
Om Shawkan döms riskerar han dödsstraff.

Vid en rättsförhandling i maj i år fick Shaw-
kan möjlighet att tala i domstolen och vände 
sig till domaren. Han beskrev omständig-
heterna kring gripandet och sa att han bara 
gjorde sitt jobb som fotograf: “Att ta bilder är 
inte ett brott”.

Häktningstiden för Shawkan har för länge 
sedan passerat den lagstadgade tiden på två 
år. Hans hälsa har försämrats under tiden i 
häkte och han har nekats tillgång till läke-
medel, trots att han lider av hepatit C.
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GRUPPEN TIPSAR
Grupp 232 i Helsingborg firade 36 år i augusti. De arbetar 
sedan en längre tid med Zia Nabavi, en samvetsfånge från 
Iran. Tidigare har de arbetat med ett individfall bestående av 
fem tidningsreportrar i Burma och som släpptes i våras.

Gruppen deltar i så många kampanjer som hinns med på de 
fem-sex mest aktiva medlemmarna. De är ute en hel del på 
skolor i Helsingborg och i området och pratar om Amnesty 
och mänskliga rättigheter. Exempelvis har man på en av 
dessa skolor svarat för åtta morgonsamlingar. 

I somras deltog de i en  av 
distriktskontoret organiserad 
namninsamling i kampanjen mot 
homofobiska lagar i Tunisien, 
tillsammans med medlemmar 
från ungdomsgruppen U77 och 
Amnestygruppen i Höganäs. 
Kjell-Åke Persson tipsar om Skriv 
för frihet:

Vad brukar ni göra under Skriv för frihet?
Vi försöker haka på arrangemang där det redan finns folk, 
det gör det lättare för oss.Varje år brukar vi i samband med 
den stora julmarknaden på Fredriksdals friluftsmuseum stå 
i entrén  och samla namn. Kön kan vara hundra meter lång, 
då har folk tid och vi hinner prata med många. 

Vi brukar även samla in namn vid den årliga julmarknaden på 
Sundsgårdens folkhögskola, samt från och med förra året på 
en speciell föreningsdag anordnad av kommunen. Då var det 
i Helsinborg Arena.

Vi informerar  naturligtvis alltid om vad det är vi samlar in 
underskrifter till och om folk är intresserade pratar vi om 
möjligheten att bli medlem i Amnesty och att man gärna får 
bli aktiv i vår grupp.

Förutom att delta på olika arrangemang under Skriv för frihet, 
så tar alla i gruppen ett eget block och samlar in namnunder-
skrifter bland vänner och bekanta. Det kan bli många under-
skrifter om man till exempel är med i en kör eller liknande!

Har du något tips till andra grupper om vad de kan göra 
under Skriv för frihet?
Att vara ute och synas. Vår grupp försöker jobba så mycket 
som möjligt utåtriktat och synas i olika sammanhang så att vi 
når grupper i samhället som kanske inte känner till Amnesty 
och vårt arbete.

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

PÅVERKA AMNESTYS KAMPANJARBETE
Kampanjrådet består av fem-sex medlemmar som konsul-
teras och rådfrågas inför större kampanjer och aktivitetsda-
gar. Att vara med i rådet innebär att man deltar i ett eller två 
möten per år (de brukar hållas i anslutning till exempelvis 
årsmötet eller aktivistseminariet), att man deltar i några 
telefonmöten och har viss mejlkontakt med sekretariatet och 
de andra i rådet.

För att vara med i kampanjrådet måste man ha erfarenhet av 
utåtriktade aktiviteter. Under mötena diskuterar vi avslutade 
och kommande kampanjer, hur vårt material har fungerat och 
hur vi vill utveckla det i framtida kampanjer. Vi tittar också 
närmare på kampanjkoncept, kampanjernas utvärderingar 
och diskuterar deras resultat för att kontinuerligt kunna för-
bättra vårt material.

Vi drog under förra våren igång arbetet med ett helt nytt kam-
panjråd med medlemmar från Karlstad, Göteborg, Linköping 
och Umeå. Eftersom vi eftersträvar mångfald ser vi gärna 
sökanden från andra delar av landet samt manliga sökanden 
då alla i rådet för närvarande är kvinnor. 

Tycker du detta låter kul så hör av dig till mig via mejl senast 
den 30 oktober med din intresseanmälan. 

IDA WISTBACKA
GRUPPCHEF KAMPANJ

070 - 744 02 29

IDA.WISTBACKA@AMNESTY.SE

 Gruppmedlemmarna Maria Folker och Elaine Olsson
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BLI EN AMNESTY DECODER
Amnesty Decoders är en form av digital aktivism. Det är det 
andra testet av den metod som vi tidigare kallade Alt Clic (läs 
om det i juninumret) och lanseras den 11 oktober. Vem som 
helst i hela världen kan hjälpa Amnesty på olika sätt genom 
att bearbeta en liten mängd data via sin dator eller telefon. 
Om många hjälps åt kommer vi att kunna gå igenom massor 
med information och bland annat kunna avslöja människo-
rättskränkningar. 

FRUKTANSVÄRDA ATTACKER MOT FOLKET I DARFUR
Långt bort från världens ögon har attacker mot civila i Darfur, 
Sudan, pågått i år. Och nu finns det nya uppgifter om at-
tackerna, som tyder på att även kemiska vapen har använts. 
I en region dit varken oberoende media eller människorätts-
organisationer får komma har den sudanesiska regeringen 
och militären jagat rebeller. I processen har de attackerat och 
förstört hela byar i Jebel Marra-regionen, oavsett om det fun-
nits rebeller där eller inte.

Mönstret ser likadant ut gång på gång: de släpper bomber 
på en by, sedan kommer militärer på motorcyklar eller till 
och med kameler. Sedan följer mord, våldtäkt och plundring 
innan de sätter eld på det som finns kvar. Ögonvittnen har 
berättat för oss hur civila skjuts när de försökt springa ifrån 
soldaterna. Vi har också fått höra om bomber som släpper ut 
“giftig rök” som kväver, förblindar, ger bölder på huden och 
får barns kroppar att svälla.

Amnesty kräver att FN och Afrikanska Unionen, AU, agerar. 
Men du kan också bidra till att sätta ljuset på vad som händer 
i Darfur! 

SATELLITBILDER GER SVAR
Ingen människorättsorganisation får komma in i området för 
att samla bevis,och inte heller journalister och utredare, men 
vi kan få tag på satellitbilder. Genom att jämföra nytagna bil-
der med bilder från fem år sedan kommer vi kunna se var det 
brukade finnas hem, bondgårdar, skolor och brunnar - och 
vad som har hänt med dem sedan dess. På så sätt hoppas vi 
kunna bättre berätta för världen vad som händer i Darfur.

Det första steget för att hitta våra bevis handlar om att kart-
lägga exakt var i den här stora regionen de mest utsatta och 
avlägsna byarna ligger, för att i nästa steg jämföra bilderna 
från i år med hur det såg ut 2011. Det är här du kommer in! 
Vi vill att du blir en av våra tusentals Amnesty Decoders, en 
grupp digitala aktivister från hela världen, som kommer hjälpa 
oss att bättre förstå vad som hänt i den här delen av Darfur.

Vem som helst kan bli en Amnesty Decoder, allt du behöver 
är en dator eller smartphone. Gå in på decodedarfur.org (från 
och med den 11 oktober) och hjälp oss visa världen vad som 
pågår!

  

JENNY SJÖDIN GERAAE
KOMMUNIKATÖR DIGITALA MEDIER

0733-761375

JENNY@AMNESTY.SE

 Byn Nouguey i Darfur före...  ...och efter en attack, då man tydligt kan se förändringar i 
byns västra delar.
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MEGAHELGEN 2016!
Oktober är äntligen här och megahelgen närmar sig med 
stormsteg. Redan den 22-23 oktober är det dags för denna 
höstens höjdpunkt. Megahelgen 2016 kommer i år bestå 
av aktivistseminarium, träff för distriktsaktiva, ungdomsträff, 
samordnarträff och verksamhetsmöte och styrelsemöte. Allt 
under samma tak.

Fokus kommer ligga på två globala kampanjer; Skriv För Fri-
het och vår nya globala kampanj som handlar om flyktingars 
rättigheter.  Vi kommer att också prata om vårt spännande 
samarbete kring pjäsen Kality med Riksteatern. I samband 
med det kommer Martin Schibbye och pratar om sina erfa-
renheter från det ökända fängelset. 

Utöver det finns inte mindre än 6 valbara seminarier där du 
som deltagare kan välja mellan. Som ni ser har vi en magnifik 
helg framför oss!

Sista anmälningsdatum är 10 oktober men platserna är redan 
nästan fyllda, så skynda att anmäla er på 
aktivism.amnesty.se/aktivistseminarium

ANMÄLAN
TID OCH PLATS: Megahelgen äger rum på Ersta konferens 

i centrala Stockholm 22-23 oktober med start på lördagen 

kl 10.30 (nybörjarintroduktion kl 9.30) och avslutas på 

söndagen kl 15.30. Ungdomsträffen börjar redan på fredag 

kvällen.

BOENDE: För er som är på resande fot ordnas boende på 

Scandic Sjöfartshotell vid Slussen (i flerbäddsrum tillsam-

mans med andra deltagare). Ungdomsgrupperna bor på 

Ersta konferens från fredag kväll.

RESA: Som vanligt kan du söka resebidrag i samband med 

anmälan. Tänk på att vara ute i god tid.

Kostnad och anmälan: Det kostar ingenting att delta men 

om man avbokar sin plats utan giltig anledning mindre 

än vecka innan seminariet debiteras du en avgift på 300 

kronor. 

Anmälan hittar du på aktivism.amnesty.se/aktivistsemina-
riet. Här hittar du även uppdateringar om programmet

Missa inte att sista anmälningsdag till seminariet är den 10 

oktober. Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller!

VÄLKOMNA!

SCHEMA
LÖRDAG 22 OKTOBER
09.30 Nybörjarmöte

10.30 Inledning

11.30 Flyktingkampanjen

12.30 Lunch

13.30 Valbara seminarier: 

Skapa ungdomsaktivitet i ditt distrikt

Skriv för frihet

Få fart på din grupp

Studentnätverket

15.00 Fika

15.30 Valbara seminarier: 

Kality 

Projekt med fläkt

Informera om mänskliga rättigheter i skolor. Hur gör man?

17.00 Martin Schibbye

18.00 Middag + informella aktiviteter 

SÖNDAG 23 OKTOBER
09.00 Parallella möten: ungdomsträff, möte för aktiva på 

distriktsnivå, samordnarträff, Skriv för frihet kampanj

10.20 Fika

10.40 Parallella möten forts samt Verksamhetsmötet

12.00 Lunch

13.00 Personlig berättelse om flyktingskap 

14.30 Avslutning 

15.00 Slut

JOHANNA AZAR
PROJEKTLEDARE AKTIVISTSEMINARIET

031-711 21 03

JOHANNA.AZAR@AMNESTY.SE

 Aktivistseminariet 2015 



                SIDA 9                 INSATS OKTOBER 2016 

AMNESTYS VERKSAMHETSMÖTE 2016
Du har väl inte missat att verksamhetsmötet är samma helg 
som aktivistseminariet. Här har du chansen att träffa styrel-
sen och diskutera aktuella frågor i organisationen.

I år fokuserar vi på den kommande översynen av medlems-
demokratin som kommer att inledas senare i höst. Översynen 
kommer att omfatta distriktens roll och viktiga årsmötesfrågor 
(se mer om det nedan), men innan vi fattar beslut om exakt 
vilka frågor som ska ingå vill vi höra dina erfarenheter och 
få dina synpunkter. Vad fungerar bra idag och vad kan bli 
bättre?

Mötet är öppet för alla intresserade medlemmar.

Tid och plats: Ersta konferens söndag 23 oktober 10:30-
12:00
Anmälan: Om du vill delta på verksamhetsmötet men inte är 
på aktivistseminariet ska du mejla ditt deltagande till 
mats.engman@amnesty.se.

/SEKTIONSSTYRELSEN

VILL DU UTVECKLA MEDLEMSDEMOKRATIN?
Med utgångspunkt i tidigare demokratiutredningar kommer 
vi under vintern 2016 att påbörja nästa steg i processen att 
stärka medlemsdemokrati i vår sektion. Vi söker dig som vill 
ingå i en grupp med uppdrag att bidra till en översyn som 
omfattar distriktens roll och viktiga årsmötesfrågor. Det är 
ännu inte klart hur mycket tid arbetet kommer att ta men du 
behöver troligtvis lägga ett par helger på detta under året.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN!
Vår ambition är att sätta samman en grupp med olika erfa-
renheter, där alla kan bidra med olika perspektiv. Vill du bli 
en del av den gruppen så mejlar du din intresseanmälan till 
mig senast 15 november! Det går också bra att lämna din 
anmälan under verksamhetsmötet 23 oktober. 

I din anmälan uppger du om du har arbetat i Amnestygrupp 
eller på distriktsnivå, om du har erfarenhet av Amnestys Inter-

nationella rörelse eller om du är en intresserad medlem som 
inte har tidigare Amnestyerfarenhet. Uppge också gärna om 
du har erfarenhet från andra organisationer eller föreningar. 
Alla perspektiv är lika viktiga att få med i gruppen!

Ni som redan har anmält ert intresse under årsmötet behöver 
inte göra en ny anmälan. Vi kommer att kontakta er och be 
om kompletterande uppgifter. Antalet platser är begränsat 
och ett urval bland intresseanmälningarna kommer att göras 
där målet är att få en bredd i gruppen med hänsyn till mång-
fald och erfarenheter.

LINA JAKOBSSON
ORGANISATIONSUTVECKLARE

08 -729 02 33

LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE

INTRESSERAD AV INTERNATIONELLA FRÅGOR?
Då har du möjlighet att anmäla ditt intresse att vara med i  
AIK - Amnestys Internationella Kommitte. AIK stöttar styrelsen 
och sekretariatet med analyser i viktiga vägvalsfrågor, som 
har kopplingar till den internationella rörelsen. AIK har till 
exempel bidragit i sektionens analysarbete kring den inter-
nationella Governance Reform-processen som handlar om 
den internationella rörelsens styrmodell. AIK bidrar också till 
sektionens analyser av de resolutioner som läggs fram till det 
internationella rådsmötet ICM.  

KRITERIER:
• erfarenhet och kunskap om mänskliga rättigheter, med 
fördel i en internationell kontext
• erfarenhet och kunskap om Amnesty, med fördel även den 
internationella delen av rörelsen
• förmåga att analysera komplexa frågor
• förmåga att läsa och kritiskt granska omfattande material på 
engelska
• flytande i engelska och god svenska

Är detta något för dig? Skriv ett mejl till mig med dina kon-
taktuppgifter senast 20 oktober. Berätta kort om vad du har 
för bakgrund och erfarenheter och motivera även varför du är 
intresserad av att vara med i AlK. 

Antalet platser är begränsat och ett urval bland intressean-
mälningarna kommer att göras.

LINA JAKOBSSON
ORGANISATIONSUTVECKLARE

08 -729 02 33

LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE



För att anmäla er grupp och även kontakta oss i frågan skriv 
till vår nya mail: roma@amnesty.se

Anmälningarna har börjat droppa in till kursen för gruppsekrete-
rare den 19-20 november, men det finns fortfarande platser kvar. 
Kursen vänder sig till gruppsekreterare i både ungdomsgrup-
per och grupper med äldre medlemmar. Eftersom många av er 
kanske missade informationen i septembernumret av Insats, så 
tar vi den i repris:

Syftet med kursen är att deltagarna ska få med sig inspiration, 
idéer och instruktioner kring hur man skapar en välfungerande 
Amnestygrupp, samt att de ska känna en större trygghet inför 
rollen som gruppsekreterare. 

KURS FÖR GRUPPSEKRETERARE

Tid: Lördagen 19 november kl. 10.00 - söndag 20 november 

kl 15.00 

Plats: Amnestys sekretariat, Stockholm 

Kostnad: Nej, utbildningen inklusive mat och boende är gratis. 

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en avgift på 

300 kronor. Vänd dig i första hand till din grupp eller distrikt för 

resebidrag. Resebidrag går också att söka från sektionen via 

anmälningsformuläret. 

Boende: Deltagare som behöver boende kommer att placeras i 

3-bäddsrum på Park Inn i Hammarby sjöstad. 

Anmälan: Anmäl er på aktivism.amnesty.se/gruppsekreterar-
kurs senast den 4 november. En deltagare per arbetsgrupp är 

välkommen att delta, totalt maxantal är 25 deltagare!

Under kursen tar vi bland annat upp:
• Amnestys organisation och arbetsformer
• Kampanj- och informationsarbete
• Medlemsvärvning / medlemsvård
• Möten, gruppdynamik och ledarskap
• Formella regler och riktlinjer

Kursen har bara 25 platser och det är först till kvarn som gäller. 
Eftersom antalet platser är så begränsat tar vi bara emot en 
deltagare per grupp.

Hör av er till oss om ni har några frågor!

SOFIA JÖRGENSEN
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMIORDNARE

08-729 02 21

SOFIA.JORGENSEN@AMNESTY.SE

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE

08-729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

STÖRRE FOKUS PÅ DISKRIMINERINGSFRÅGOR
Jag heter Johanna Westeson och började på sekretariatet i 
Stockholm i mitten av augusti. Min roll är att vara sakkunnig 
i diskrimineringsfrågor och även, i någon mån, arbeta med 
övervakningsfrågor. 

Jag kommer till att börja med att jobba främst med romers 
rättigheter och HBTQI-rättigheter, men den mer långsiktiga 
planen är att även titta på hur vi kan arbeta mer proaktivt 
med diskrimineringsfrågor i stort. I detta ligger även att 
motverka diskriminering i Sverige. I första hand den som 
riktar sig mot romer/utsatta EU-medborgare men sedan också 
diskriminering mot samer och andra utsatta grupper. 

Kort sagt: vi kommer att satsa mer på diskrimineringsarbete 
framöver! 

Jag är jurist och kommer närmast från Civil Rights Defenders 
och dessförinnan från den internationella organisationen 
Center for Reproductive Rights. 

JOHANNA WESTESON
SAKKUNNIG DISKRIMINERING

072-382 12 29

JOHANNA.WESTESON@AMNESTY.SE

ANSLUT ER TILL ROMANÄTVERKET!
Nu när vi äntligen kommer att växla upp vårt arbete vad det 
gäller romers rättigheter i och utanför Sverige vill vi erbjuda 
alla grupper som är intresserade att skriva upp sig på våra 
nyhetsutskick. 

Nyhetsutskicken sker löpande, om än inte alltid regelbundet, 
och är fyllda med information och aktioner för romers rät-
tigheter. Det finns redan ett 20-tal grupper som är anslutna till 
nätverket. 

JOHANNA WESTESON
SAKKUNNIG DISKRIMINERING  

JOHANNA.WESTESON@AMNESTY.SE / 072-382 12 29

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSSAMORDNARE

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE / 040-96 66 30 
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ETT UTSEENDE OCH ETT MANIFEST
I begynnelsen var kaos... Så kan man, om än kraftigt överdri-
vet, beskriva Amnesty Internationals uteseende fram till det 
internationella rådsmötet, ICM*, 2005. Där och då besluta-
des det att en global identitet skulle tas fram. Alltså, något 
förenklat, ett dokument som slår fast hur vi ska se ut. En 
organisation med en massa olika nationella varianter av logga, 
färg och typsnitt skapar förvirring och det påverkar i sin tur 
trovärdigheten.

Som ett led i det presenterades på nästa ICM, 2007, en ny 
grafisk profil där den gula färgen slogs fast, liksom exakt hur 
vår logga ska se ut samt vilket typsnitt som ska användas. 
Redan ett år senare hade 45 sektioner börjat använda den, 
Sverige inkluderat. 

MANIFESTET DÅ?
Trots att fler människor nu kände igen Amnesty International 
med det svarta ljuset på gul botten, så visade undersökningar 
att de inte alltid visste vad vi står för och arbetar med.

För att koppla ihop det där med hur vi ser ut med vad vi fak-
tiskt gör togs, under en gedigen global process, ett manifest 
fram. Det ska fungera som en ledstjärna i all vår kommunika-
tion, i såväl kampanjer som intern kommunikation. Man ska 
kunna känna igen Amnesty och veta vad vi står för oavsett 
om man möter oss i Singapore eller i Frankrike. 

Manifestet lyder:
”By inspiring people to take injustice personally and by mobi-
lizing the humanity in everyone, together we bring the world 
closer to human rights enjoyed by us all.”

Det kan tolkas ungefär så här:
“Det betyder att vi inte vänder bort blicken för att något 
händer någon annan, någon annanstans. Det betyder att vi 
känner lika starkt när någon annan människas rättigheter 
kränks som om det vore våra egna. Var det händer i världen 
är inte viktigt - ATT det händer är viktigt. Att det händer en 
annan människa. Det som skadar en annan människa berör 
och skadar oss alla.

Vi tror att när många tillsammans känner lika starkt för 
samma sak uppstår en kraft som kan förändra världen. För 
Amnesty International tror på att mänskliga rättigheter ska 
gälla alla, alltid.”

FRÅN ORD TILL HANDLING
Manifest och ord är ju fint och bra men hur gör vi det mer 
konkret? Till vår hjälp finns “Big Yellow Book” som ger vägled-
ning i hur vi uttrycker oss och hur vi ska tänka när det gäller 
bilder, illustrationer och annat. Den som är sugen på att ta del 
av hela denna kan kontakta mig eller varumärkesansvariga 
Sara Ångström, sara.angstrom@amnesty.se. 

För de av er som producerar eget material är det bra att 
känna till att det finns en hel del riktlinjer och regler kring vårt 
utseende i ovan nämnda bok, som till exempel vilka mått vår 
logga ska ha. Och för er som gärna vil ha snyggt amnestyma-
terial men inte kan skapa det själva - ni har väl inte missat 
Formgivningsgruppen? Läs mer om dem nedan!

*ICM är Amnestys högsta beslutande organ. Det är ett möte för Amnestys alla natio-
nella styrelser och hålls vartannat år. Amnestys ordförande, ytterligare representant 
från styrelsen samt generalsekreterare reser dit och representerar svenska Amnesty.

Formgivningsgruppen består av ett antal frivilliga aktivister 
med professionell bakgrund inom grafisk design och formgiv-
ning. Ambitionen är att fungera som en egen liten designbyrå 
inom Amnesty. 

För att hjälpa till att göra det gemensamma arbetet inom 
Amnesty ännu tydligare och mer effektivt kan de hjälpa er 
att ta fram fina trycksaker till era aktiviteter så som flygblad, 
affischer (som den här bredvid till exempel), skyltar, foldrar, 
utställningar eller vad det nu är ni behöver. Maila dem på 
formgivningsgruppen@mail.amnesty.se om ni vill göra en 
beställning!

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJARE 

08 -729 02 69

SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE

AMNESTYS FORMGIVNINGSGRUPP
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PSST...
NYORDNING PÅ HEMSIDAN

Amnestys aktioner på hemsidan 
har tidigare varit spridda under 
olika rubriker och det har varit 
svårt att få en överblick över 

alla aktuella aktioner. 

Nu har vi gjort om så att alla finns samlade på ett ställe och 
inte längre är uppdelade uppdelade i Veckans vädjande, 
Månadens aktion osv, På varje aktion kommer det tydligt att 
framgå aktionsperiod.

GRUPP 256 I LJUNGSKILE PÅ BONDENS DAG
Bondens dag är en årlig marknad på Backamo i Ljungskile 
med ett hundratal marknadsstånd och aktiviteter. Runt 
16 000 personer besöker marknaden lördag, söndag första 
helgen i september. Här finns en salig blandning av gammalt 
och nytt, hantverk, mat, djur, maskiner, kolmila, musik och 
dans.

Evenemanget Bondens Dag på Backamo Lägerplats anord-
nas av Kulturföreningen Bondens Dag. Amnestygruppen i 
Ljungskile deltog i år för fjärde gången med information och 
kampanjer.

HÅRT ARBETE GER RESULTAT OCH ENERGI
Vi tycker att det är värdefullt att delta på marknaden för att 
där träffa människor från andra delar av vår region än de vi 
träffar annars; få möta och diskutera mänskliga rättigheter 
med dem som kanske inte känner till Amnesty så bra och vad 
vi arbetar med.

Det är två arbetsamma dagar och inte alltid så lätt att 
bemanna vårt stånd. Men vi får mycket energi, som det ger 
att ha intressanta och ibland roliga möten. Vi försöker hitta 
teman som känns relevanta på denna typ av marknad. I år 
valde vi att samla namnunderskrifter för Dammbygge hotar 
urbefolkningen. Kampanjen vill stoppa dammbygget i Peace 
River Valley i British Columbia i Kanada och var Amnestys 
septemberaktion.

Många marknadsbesökare kunde relatera till problematiken 
och skrev gärna under vår petition. Andra ville ha mer infor-
mation om Amnesty. Och kanske några blir nya medlemmar? 
Vi fick också av många höra att de tycker att Amnestys arbete 
är viktigt.

FRÅN LJUNGSKILE TILL KANADA
Årets höjdpunkt var när vi träffade en riksdagsledamot och 
fick informera henne om kampanjen. Hon skrev på petitio-
nen och berättade att hon några dagar senare skulle åka till 
Kanada och träffa en person på det kanadensiska närings-
departementet. Hon skulle då ta upp problematiken med 
dammbygget.

Resultatet blev 277 namnunderskrifter som vi skickade till 
presidenten i British Columbia. Siffran kanske kan tyckas 
liten med tanke på hur många som besökte marknaden. Men 
vi fick prata med många fler och kanske så några små frön 
om hur viktigt det är med mänskliga rättigheter för alla.

GRUPP 256, LJUNGSKILE
GENOM

ELSIE JONSSON EKWING 
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 Molly Holmquist, Elsie Jonsson Ekwing och Eva Hellström


