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AMNESTYKALENDERN
12 NOVEMBER
Sista ansökningsdag för ungdomsdelegat
till Global Assembly

17-18 NOVEMBER
Gruppsekreterarutbildning

22 NOVEMBER
Rapportsläpp Utsatta EU-medborgares rättigheter

24-25 NOVEMBER
Regionala utbildningar Utsatta EU-medborgare (Läs mer på sidan 9)

29 NOVEMBER - 17 DECEMBER
Brave - Skriv för frihet

30 NOVEMBER - 2 DECEMBER
Nationell Studentträff

20 JANUARI 2019
Sista ansökningsdag för distriktsbesök av
Sektionsstyrelsen (Läs mer på sidan 16)
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BRAVE - DAGS ATT SKRIVA FÖR
FRIHET OCH UPPRÄTTELSE!
Årets mest aktivistfyllda kampanj Skriv för frihet, startar
29 november, som passande nog är internationella dagen
för kvinnliga människorättsförsvarare, och håller på fram
till den 17 december. Liksom förra året går den in under
den globala kampanjen BRAVE.

KAMPANJTOPPSDAGAR
Ha gärna er aktivitet i samband med en så kallad
kampanjtoppsdag. Under denna kampanjperiod är det
den 29 november (Internationella dagen för kvinnliga
människorättsförsvarare) eller den 10 december
(Internationella dagen för mänskliga rättigheter) som vi vill
rikta speciell fokus på. Planera därför gärna att hålla er
aktivitet på eller kring dessa dagar. Det är häftigt när vi har
aktiviteter runt om i hela landet på samma dag. Vi ser fram
emot luciatåg, medverkan på julmarknader, pärlpyssel,
föreläsningar och allt vad ni kan tänkas planera i samband
med denna speciella kampanjtopp!

När Nawal Benaissa engagerade sig i Hirak i slutet av 2016
började hon driva frågorna via Facebook och hade snart mer
än 80 000 följare. I korta videos uttryckte hon sina åsikter,
uppmanade folk att delta i protesterna och kritiserade
säkerhetsstyrkorna övervåld mot demonstranter. I takt med
att hon fått en mer framskjuten roll i rörelsen har hoten och
trakasserierna mot henne ökat.
Den 15 februari 2018 dömdes Nawal Benaissa till tio
månader villkorligt och böter för att ”ha deltagit i en olaglig
demonstration”, ”förolämpat brottsbekämpande tjänstemän”
och för att ha ”uppmanat till att begå brott”.
Amnestys krav:
• Amnesty kräver att myndigheterna upphör med 		
trakasserierna mot Nawal Benaissa och hennes familj
så att hon kan fortsätta med sin fredliga aktivism i sin
region.

DE FALL VI LYFTER I ÅR ÄR:
Det har blivit en uppdatering i fallen då Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh (känd som Me Nam, Mother Mushroom) släppts fri
från fängelse i Vietnam! Hon är återförenad med sin familj
och bor nu i exil i USA.

GERALDINE CHACÓN

NAWAL BENAISSA
Nawal Benaissa är människorättsförsvarare och ledande
talesperson för Hirak, en proteströrelse för social rättvisa
och hälsovård, och mot korruption i norra Marocko. Hirakrörelsen bildades i slutet av 2016 efter en tragisk dödsolycka
där en fiskare dödades när han försökte återta beslagtagen
fisk.

Människorättsförsvararen och Amnesty medlemmen
Geraldine Chacón greps i sitt hem den 1 februari 2018 av sju
beväpnade tjänstemän från säkerhetstjänsten SEBIN. Fram
till den 1 juni satt Geraldine fängslad i El Helicoide häktet
i Venezuelas huvudstad Caracas, då hon villkorligt frigavs i
väntan på dom.
Geraldine arbetar med en lokal organisation (FEC) vars
mål är att stärka ungdomar från fattiga områden genom att
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erbjuda utbildning inom mänskliga rättigheter och genomföra
FEC-aktiviteter med dem. Sedan hon och hennes kollega
fängslats så alla FEC stoppat alla deras aktiviteter för att
utbilda och utrusta ungdomar med kunskap om, och verktyg
för att, försvara mänskliga rättigheter.
Geraldines fall är fortfarande öppet och hon kan därför gripas
godtyckligt när som helst. Hon har reseförbud, vilket innebär
att hon inte får lämna Venezuela.
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Amnestys krav:
• Amnesty kräver att myndigheterna inleder en 		
utredning av hoten mot Nonhle Mbuthuma, offentliggöra
resultatet och ställa de ansvariga inför rätta.

Amnestys krav:
• Amnesty kräver att myndigheterna i Venezuela 		
omedelbart och ovillkorligt upphäver reseförbudet och
avslutar fallet mot Geraldine.

MARIELLE FRANCO

NONHLE MBUTHUMA
I 10 år har Nonhle Mbuthuma och hennes medarbetare
i Amadiba Crisis Committee (ACC), där Nonhle är ledare,
kämpat mot företag som vill bryta titanium i området
Xolobeni i Sydafrika.
Hotbilden mot Nonhle är hög och hon utsätts för hot och
trakasserier på grund av hennes arbete för mänskliga
rättigheter, hon kan eventuellt också finnas med på en
“hit list”. Tidigare ordföranden för Amadiba-krisutskottet
dödades 2016, då ingen ännu gripits för mordet på den före
detta ordföranden ökar riskerna för de andra ledarna och
medarbetarna av ACC.
Nonhle Mbuthuma är från Pondoland i Sydafrika, och
tillsammans med sin familj så brukar hon jorden som
hennes familj har brukat i generationer. Hon har bott i
Amadiba hela hennes liv. Nonhles största bekymmer är att
gruvverksamheten kommer att förstöra miljön och ta deras
mark. Företaget som bryter titanium och andra mineraler
i området är ett dotterbolag till det australienbaserade
företaget Mineral Commodities Ltd.

I mars i år mördades Marielle Franco i Rio de Janeiro
tillsammans med sin chaufför. Hon var en känd
människorättsaktivist och en stark röst för framförallt svarta
kvinnors och hbtqi-personers rättigheter. Hon hade också
avslöjat säkerhetsstyrkornas övergrepp och utomrättsliga
avrättningar i Rios favelor. Strax före mordet utsågs Marielle
till rapportör för en särskild kommission, skapad för att
övervaka de väpnade styrkornas polisiära insatser i Rio de
Janeiro och militariseringen av den allmänna säkerheten.
Sättet som mordet utfördes på tyder på att det var
välplanerat och utfördes av personer med vana att hantera
vapen. Brasiliansk media har rapporterat att kulorna kom
från den federala polisen.
Brasilien är ett av världens farligaste länder för
människorättsförsvarare: minst 58 personer som engagerar
sig för mänskliga rättigheter dödades förra året. Denna typ av
mord avskräcker från mobilisering och ger upphov till rädsla
och tystnad i samhället.
Amnestys krav:
• Amnesty kräver att mordet på Marielle utreds och att de
ansvariga ställs till svars.
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TIPS AKTIVISM INOM SKRIV FÖR FRIHET
Vi har intervjuat aktivister om deras tips på engagemang för årets Skriv för frihet. Nedan kan ni läsa om
utåtriktat kampanjarbete, brevskrivning och aktivism på sociala medier.

Har ni några tips att ge till grupper eller medlemmar som
aldrig har gjort en utåtriktad aktion (i skolan eller på stan)?
Det är alltid roligt att göra någonting extra utöver att samla
in namnunderskrifter. Det behöver inte vara ett stort projekt,
utan en liten flashmob eller liknande. Ett annat tips som vi
ofta använder oss av är att tänka stort och att sen skala ner
det till en nivå som vi faktiskt kan genomföra.

Mehjar och Patrik är aktiva i Kampanjgruppen och
studentgruppen i Göteborg.

Hur kom det sig att ni började med utåtriktade aktioner?
Vi tycker att det direkta mötet med människor är där vi kan
påverka mest. Att få prata, diskutera och bolla idéer med
allmänheten är givande både för att sprida information om vi
vad gör, men också för att växa som grupp och organisation.
Sen är det kul också, såklart! Vi kan göra större saker, ha
med rekvisita och väcka uppmärksamhet. Till exempel
hade vi en kampanj förra året (Skriv För Frihet) där vi
försökte visualisera kränkningarna och samtidigt samlade in
namnunderskrifter.

Är det något speciell aktion som ni har jobbat med som ni
är extra nöjda med?
En aktion vi gjorde nyligen för Xulhaz (se bild nere till
vänster), var vi både mycket peppade inför och väldigt
nöjda med efter att vi genomfört den. Aktivister från både
kampanjgruppen i Göteborg och studentgruppen på
Göteborgs universitet gick ihop och ordnade en utåtriktad
aktion på en institution på universitetet. Kampanjen var
lyckad både för att vi fick in en hel del underskrifter, men
även för att vi i planerandet och utförandet fick med både
de som kampanjat förut och de som provar på för första
gången.

Vad har ni för tips på aktioner till kommande skriv för frihet?
Om ni ska göra något utåtriktat, gör något extra! Det blir så
mycket roligare både i planeringen och även i utförandet.
När vi exempelvis arbetade med en kampanj kring
kränkningar som sker vid framställande av palmolja klippte
vi ut kartong i form av produkter som kan innehålla palmolja
- just för att få en bra ice-breaker.

MEHJAR AZZOUZ OCH PATRIK PERSSON
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BREVSKRIVNING
Grupp 17 i Malmö är en brevskrivande grupp. Varje år
skickar gruppen ett stort antal brev och kort. De 7 aktiva
medlemmar träffas en gång i månaden för gruppmöte och
skriver då brev som de förberett innan mötet. De länder som
gruppen speciellt arbetar mot är Colombia, Turkmenistan
och de bevakar även utvecklingen i Syrien och Bahrain.

HAR NI NÅGRA TIPS ATT GE TILL GRUPPER SOM
ALDRIG SKRIVIT BREV?
Bevaka landet: En av oss bevakar respektive land. Vi utgår
inledningsvis från den information vi fått från Amnesty till
exempelvis via aktionsmaterialet i Blixtaktion. (Ni hittar
information om blixtaktioner på aktivism.amnesty.se) Där
finns också förslag på text och adresser. Via kartor och
landinformation försöker vi förstå den situation vi ska arbeta
med. I ett senare skede kan vi modifiera texten. Vi skriver
även via mail men fortfarande skriver vi hellre brev.
Kompletterande material: Vi letar aktivt efter kompletterande
material och förslag på andra organisationer och
kontakt-personer. De flesta länder har undertecknat
överenskommelser om mänskliga rättigheter och för att kunna
hänvisa till detta behöver vi leta i olika internationella organ.
Variera brevtexterna: Genom att använda färgglada kuvert
eller vackra vykort tror vi att chansen att breven blir lästa är
högre. Vi tror också att ett mer formellt brev som skickas till
en officiell myndighet blir registrerat och därför läst av någon.

Porto: Med tanke på de höga portokostnaderna så skriver vi
ofta under breven gemensamt.

ÄR DET NÅGOT SPECIELLT FALL SOM NI HAR JOBBAT
MED SOM NI ÄR EXTRA NÖJDA MED?
Ett fall som vi ägnat mycket tid åt är den samvetsfånge
som vi har i Turkmenistan. När vi under 2013 började
arbeta med att skriva vädjandebrev så var våra kunskaper
om Turkmenistan obefintliga! Nu har vi en ganska god
inblick om geografi, historik, kultur och de politiska villkor
som gäller i landet. I likhet med många andra totalitära
länder så besvaras inga brev. Vi har därför kontaktat olika
internationella organisationer som har kontakter med
Turkmenistan. Det har gett oss en intressant inblick i hur
olika man agerar när det gäller mänskliga rättigheter! En
positiv respons fick vi när vi skrev till Tyskland (Angela
Merkel) i samband med att Turkmenistans president besökte
Tyskland. Vi fick då en återkoppling att man tagit upp
frågorna kring mänskliga rättigheter och att man bevakar vårt
fångfall!

AVSLUTNINGSVIS
Vi tycker att vårt arbete känns meningsfullt. Att vi under
många år kunnat behålla en stabil kärna av deltagare tycker
vi är ett bra bevis!

AMNESTY GRUPP 17
CARL-AXEL JOHANSSON
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SOCIALA MEDIER
Har ni några tips att ge till grupper eller medlemmar som
inte använder sociala medier idag ?
BÖRJA! Sociala medier är ett väldigt effektivt sätt att
marknadsföra kampanjer men också för att informera om
gruppens existens.
Första inlägget kan exempelvis vara att introducera vilka ni
är i gruppen och fortsätt sedan med att informera om nästa
kampanj som ni ska hålla i. Tipsa era vänner på skolan om
att de ska börja följa era kanaler och försök att sprida den så
mycket som möjligt.
Vad är syftet?
Syftet är i första hand att informera om vad vi arbetar med.
Vi vill använda våra sociala medier för att visa att alla kan
vara med och påverka. De bilder vi lägger upp är därför på

våra medlemmar och deras engagemang så att följarna ser
att även de kan vara med och göra samma sak. Våra sociala
medier fungerar även som en kanal för att få ut information
gällande möten och kampanjer!
Vad har ni för tips på aktioner till kommande
Skriv för frihet?
Eftersom denna kampanj innehåller flera olika fall så skulle vi
tipsa om att när aktionen genomförs välj att utnyttja rubriken
”Skriv för frihet” och sedan istället för att välja bara ett fall
och genomföra en namninsamling för den, välj flera stycken,
ca 4 st fall med olika namninsamlingar, om gruppen har
tillräcklig kapacitet och gruppmedlemmar för att kunna klara
av det.

GRUPP U82 FRÅN VIKTOR RYDBERG ODENPLAN

MATERIALET

Nu går det att beställa materialet till
kampanjen! Materialet består av 4
fallaffischer och en samlingsaffisch
(se bild), vykortsfolder, samt
tatueringar! Beställ gärna ert
material så snart som möjligt
för att undvika höga portokostnader samt förseningar i
samband med julpostsruschen. Behöver ni materialet inför
den 29 november, beställ då senast den 19 november.
Beställningsformuläret stängs den 2 december och ni hittar
det på aktivism.amnesty.se/brave.

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
070 987 04 65
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KAMPANJ FÖR ”UTSATTA EU-MEDBORGARE” UNDER 2018-2019:

OCKSÅ MÄNNISKA

Den 22 november lanseras Amnestys rapport Sweden:
A Cold Welcome, baserad på intervjuer med 58 ”utsatta
EU-medborgare” som lever i Sverige. Lanseringen av rapporten blir även startskottet för kampanjen Också människa
som kommer pågå fram till december 2019. Kampanjen
syftar till att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare.
Vi kommer inte kunna erbjuda dem någon genväg ut ur
deras fattigdom. Men vi ska arbeta beslutsamt för att de ska
få tillgång till de rättigheter som omfattar oss alla. De ska
slippa sova utomhus i kyla och regn. De ska kunna tvätta
sig och gå på toaletten. De ska få vård när de är sjuka eller
skadade. Och de ska slippa trakasseras av polis.

MOTSTÅND
Vi är övertygade om att den här kampanjen kommer möta
en hel del motstånd. Att få kritiska kommentarer från
politiska företrädare och ledarsidor, från “allmänheten” och
från dem som organiserar sig via nätets många hatsajter är
vi helt inställda på. Det är inte ett problem i sig - att arbeta
för mänskliga rättigheter är ingen popularitetstävling. Men
det ställer däremot krav på att alla som deltar i kampanjen
är pålästa och väl förberedda. Vi har därför tagit fram ett
faktamaterial som ni hittar som bilaga i det här utskicket.
Det kommer inom kort även finnas en “frågor och svar” på
kampanjens hemsida www.amnesty.se/människa

ANMÄL ER!
Kampanjen riktar sig till både Amnestygrupper och andra
verksamheter som vill arbeta för “utsatta EU-medborgares”
rättigheter. Ni anmäler ert deltagande och beställer kampanjmaterial via aktivism.amnesty.se/eumedborgare.

DAGS ATT SÄTTA IGÅNG!
Under kampanjens första fas vill vi främst att så många som
möjligt ska uppmärksamma och vilja delta i vår kampanj.
Här är sex aktiviteter som ni kan genomföra redan nu:
• Läs in er på vårt faktamaterial.
• Anmäl er till kampanjen och beställ kampanjmaterial
genom att fylla i formuläret på aktivism.amnesty.se/		
eumedborgare. Kampanjmaterialet kommer skickas ut
med start den 13 november.
• Uppmana vänner och bekanta att underteckna vår 		
petition till rikspolischefen, samt att ansluta sig till vårt
kampanjnätverk. De hittar information och instruktioner
på www.amnesty.se/människa
• Beställ och dela ut vår flyer ”Inte en ordningsstörning”.
• Beställ och sätt upp vår affischutställning
”Också människa” på ditt bibliotek, din skola eller din
arbetsplats.
• Kontakta lokala organisationer eller verksamheter som
arbetar med att stödja ”utsatta EU-medborgare” och
uppmana dem att ansluta sig till vår kampanj. Hänvisa
dem till anmälningsformuläret på aktivism.amnesty.se/
eumedborgare

AKTIONER
I det bifogade instruktionsmaterialet hittar ni ett antal förslag
på aktiviteter som ni kan bedriva under hela kampanjperioden 2018-2019. De flesta av uppgifterna handlar om att
informera om den situation ”utsata EU-medborgare” befinner sig i, att delta i den politiska debatten, samt att motverka
de myter som finns kring gruppen
Men huvuddelen av vårt politiska arbete kommer bedrivas
inom ramen för särskilda aktioner för våra kampanjområden, där lokalt lobbyarbete och andra politiska påtryckningar kommer stå i fokus. Aktionerna skickas till alla grupper
som anmält sig till kampanjen, och ni väljer sedan själva i
vilken utsträckning ni vill delta.
Den första aktionen hittar ni som bilaga i det här utskicket.
Den tar upp att Stockholmspolisen sätter personer som
tigger i polisbilar och kör bort dem till utkanten av staden.
Detta även om de inte kan anses ha utgjort den ”ordningsstörning” som polisen hänvisar till. Vi betraktar agerandet
som trakasserier, och ser särskilt allvarligt på att dem som
drabbas i stor utsträckning tycks vara kvinnor i traditionella
romska kläder. Vi kräver att rikspolischef Anders Thornberg
tydliggör att agerandet strider mot ordningslagen och vidtar
åtgärder för att ändra Stockholmspolisens praxis.

Amnesty undviker i vanliga fall att kalla individer eller grupper för
“utsatta”. Vår utgångspunkt är att det i alla människor finns kraft
och förmåga att påverka sin tillvaro och vi fokuserar hellre på de
strukturer eller situationer som skapar utsatthet. Uttrycket “utsatta EU-medborgare” är etablerat i Sverige och därför använder vi
det ändå i den här kampanjen - men inom citationstecken.

Ni hittar fler förslag på aktiviteter i det bifogade instruktionsmaterialet i INSATS mejlet. Har ni frågor om kampanjen, hör av er till oss!

MATS ENGMAN
PROJEKTLEDARE
MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
08 -729 02 66

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE SYD
AMELIA.WINGQVIST@AMNESTY.SE
070 744 57 93
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REGIONALA KAMPANJUTBILDNINGAR OM UTSATTA EU-MEDBORGARE
Med anledning av rapporten Sweden: A Cold welcome
som lanseras den 22 november kommer Amnesty anordna
regionala kampanjutbildningar på fyra av de sex orter som
undersöks i rapporten.
Vi kommer inte bara gå igenom vilka rättigheter utsatta
EU-medborgare har och vilket Sveriges ansvar gentemot
gruppen är, utan stor del vigs åt kampanjplanering med
fokus på kampanjens inledande fas - rätten att inte bli
trakasserad av polis.
Har du inte deltagit på några kampanjtillfällen tidigare är
detta det perfekta chansen att ordentligt introduceras i
den kampanj som Amnesty kommer fokusera på under
lång tid framöver. Om du deltog på Megahelgen eller
kampanjutbildningen i september kommer det istället
innebära fantastiska möjligheter att tillsammans med
likasinnade påbörja kampanjarbetet, och samtidigt blicka
framåt för att hitta lokala förutsättningar på just din ort.

TIDER OCH DATUM SOM GÄLLER ÄR:
Malmö lördag 24 november kl 10-16
Stockholm lördag 24 november kl 10-16
Göteborg söndag 25 november kl 10-16
Umeå söndag 25 november kl 10-16
Utbildningarna är öppna för alla Amnestymedlemmar; inte
endast gruppaktiva. Bjud därför in släkt, vänner, nära och
kära som är nyfikna på Amnestys arbete och “utsatta EUmedborgares” rättigheter!
Anmälan hittar du på Aktivistportalen, aktivism.amnesty.se/
eumedborgare

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE SYD
AMELIA.WINGQVIST@AMNESTY.SE
070 744 57 93

NYTT SMS-NÄTVERK FÖR ATT FÅ STOPP
PÅ AKUTA MÄNNISKORÄTTSKRÄNKNINGAR
Människors rättigheter kränks över hela världen. Journalister
tystas, människorättsförsvarare utsätts för tortyr
och kvinnor som gjort abort eller fått missfall fängslas.
Amnesty arbetar dagligen med att förhindra och stoppa
dessa kränkningar. Men för att lyckas i de mest akuta
situationerna behöver vi kunna agera snabbt.
Det är under timmarna närmast efter ett gripande som det är
störst risk för att en person utsätts för tortyr och det är ibland
mycket bråttom att försöka hindra att ett dödsstraff verkställs.
I sådana situationer gäller det att vi snabbt mobiliserar oss.
Därför startas nu Amnesty Alert - ett kostnadsfritt smsnätverk för att snabbt kunna agera på akuta händelser i
världen.
Som medlem i nätverket får du ett sms när vi behöver din
hjälp att stoppa en akut människorättskränkning. Genom att
svara JA ställer du dig bakom vårt krav eller vår uppmaning
och bidrar i kampen för att de mänskliga rättigheterna alltid
ska gälla alla. Ditt svar är detsamma som att skriva på en
aktion, dvs. du höjer rösten och pekar på något som behöver
stoppas eller förändras. Med ditt svar visar du för det land,
den regering eller den grupp som får ta emot underskrifterna
att världen har ögonen på dem, och att världen kräver
förändring. Och om inte du, och vi, höjer rösten - vem ska då
göra det?
Att svara på ett Amnesty Alert kostar inte mer än ett vanligt

sms, och du skriver
såklart bara under
de kampanjer du
vill. Amnesty Alert är
en nylansering och
ersätter det som
tidigare kallades för
sms-aktivism, med
skillnaden att en
prenumeration nu är
kostnadsfri!

MEDDELANDEN

Amnesty Alert!
Ett skrämmande
lagförslag i Guate
mala hotar att
fängsla kvinnor som
fått missfall. Skriv
under för att
stoppa lagen genom
att svara JA.

Amnesty Alert är
SMS-nätverket för
akuta situationer
vi behöver agera
där
fort. Det kostar inge
t och det tar min
än en minut. Gå
dre
med idag på amn
esty.se/alert.
När vi agerar tillsa
mmans gör vi skill
nad.

Gå med via
hemsidan www.
amnesty.se/alert
från och med den 8 november. Och du, tipsa vänner och
bekanta att göra detsamma.
Vid frågor eller funderingar, kontakta mig!

HILDA FORSSELL
NATIONELL KAMPANJLEDARE
HILDA.FORSSELL@AMNESTY.SE
070 983 92 23
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AGERA PÅ HEMSIDAN
Ni känner väl till Agera på amnesty.se? En röd fyrkantig ikon
uppe i högra hörnet. Klicka på den så hittar ni våra aktuella
aktioner - https://www.amnesty.se/agerahub/ som ni kan
skriva under och uppmana vänner och bekanta att gå in och
skriva under och dela. Aktionerna har en tidsram utsatt och
också ett mål som vi gärna vill nå.

(ni kan få hjälp av anställda) att använda vid aktiviteter ni är
med på.
Har ni några minuter extra kan brevet kopieras och skrivas ut
och skickas separat med din egen underskrift. Skicka också
gärna kopia till det berörda landets ambassad.

Förutom att skriva under går det också bra att använda
dessa fall i andra sammanhang och t ex göra en petition

SOM JAG SER DET...
Vad är en penna? Ett litet, enkelt föremål som kan användas
till att skriva ner en tanke, notera något eller klottra en figur.
Men den kan också vara ett mäktigt vapen som ger en signal
till världens makthavare att vi ser vad de göra och inte tänker
vara tysta. Pennan kan ge hopp till dem som tror de är
bortglömda i cellerna, få fängslade människor fria och ändra
lagar som kränker mänskliga rättigheter.
Pennan är ett bra vapen i kampanjen Skriv för frihet där
Amnesty globalt under en kort period kraftsamlar för att
protestera mot kränkningar som drabbat enskilda individer i
olika länder.
Men det här sättet att bedriva en kampanj under en
begränsad period för att uppmärksamma några utvalda
fall är inget nytt påfund. Redan 1968 lanserades den
första internationella veckan för politiska fångar och
inföll i november. Syftet med veckan var, förutom att
lyfta fram några fall, att uppmärksamma Amnesty, värva
medlemmar, bilda nya grupper och skramla pengar. I
Sverige ordnade Amnestygrupper utställningar på bibliotek,
brevskrivningsaktiviteter, soaréer, demonstrationer,
informationsmöten och mycket annat. Så småningom
flyttades Amnestyveckan till tredje veckan i oktober för att
sammanfalla med FN-dagen då väldigt många grupper

LJUS
Alla de som fortsätter att kämpa för mänskliga
rättigheter trots hot, trakasserier och förföljelse.

TAGGTRÅD
Alla de som står bakom hoten, trakasserierna
och förföljelsen.

brukade vara ute och informera. Veckan hade olika teman
och för 23 år sedan, 1995, var titeln på det årets vecka
“Människorättskämpar i skottlinjen”, så redan då hade vi
fokus på mr-försvarares utsatta situation.
Idén till Skriv för frihet kom från Polen där en lokal
Amnestygrupp i december 2001 organiserade ett
24-timmars brevskrivningsmaraton med utgångspunkt från
Urgent actions för att sedan räkna hur många brev de fick
ihop. Gruppen informerade andra grupper i Polen som
hakade på. Sedan dess har aktiviteten spritt sig till hela
Amnestyrörelsen och 2017 omfatta aktiviteter i 65 sektioner
och strukturer.
I Sverige genomfördes Skriv för Frihet första gången 2011
och har sedan dess blivit en återkommande kampanj i
slutet av varje år. Vi vet att arbetet ger resultat och leder till
förändring för den enskilda individen och bidrar till positiv
förändring för fler genom till exempel förändrad lagstiftning
eller genom att befintlig lagstiftning faktiskt följs.
Ett citat från Phyoe Phyoe Aung som vi arbetade med i Skriv
för Frihet 2015 sa så här om vad Amnestys arbetet betydde
för henne:
“Jag vill tacka alla så mycket för stödet till mig och vår
rörelse. Att få brev har verkligen gett mig inspiration till det vi
gör. Jag har börjat märka att världen ser på och stöder oss vi är inte ensamma”.

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL
ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE
08 -729 02 36
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AKTIVISTSEMINARIET 2018, VILKEN HELG VI HADE!
Rekordmånga aktivister samlades för en fantastisk helg
fylld med intressanta föreläsningar, samtal, workshops
och aktivism. Helgens innehåll inspirerade och berörde.
Talare,som själva utstått och utstår kränkningar av sina
mänskliga rättigheter, deltog. Det stundande rapportsläppet
med tillhörande kampanj om EU-medborgares utsatta
situation i Sverige engagerade deltagarna under flera
pass. Individfallen i höstens kampanj inom BRAVE/Skriv
för frihet presenterades och vi fick en förhandstitt på den
kommande rapporten om kvinnors rättigheter. Det bjöds på
trendspaningar och intressanta synpunkter på Amnestys roll

i en värld i ständig förändring, öppningstal från ordförande
och mikromöten med representanter från Amnestys olika
organ. Utöver detta fick deltagarna lära sig om hur lobbying
kan användas som påverkansmetod, om hur vi kan utveckla
aktivismen i Sverige och om den svenska sektionens
pågående jämlikhetsarbete. Det var också en helg med plats
för möten mellan aktivister där erfarenheter, idéer och pepp
utbytes!
Ett stort TACK till alla deltagare som gjorde denna helg till
något utöver det vanliga!

Monalisa Pruteanu och Johanna Westeson i samtal om
utsatta EU-medborgare situation i Sverige idag
Maria Teresa Rivera
berättar sin histor
ia. Katarina
Bergehed tolkar och
ställer frågor.

Fr v Emmie Jonsson, Fatma
Nord och Jouman Tafnkji

Me Nam, eller på
Nguyen Ngoc Nhu Quynh aka
med via länk från USA
var
m,
hroo
engelska Mother Mus

Abdi, Marianna

Solidaritetsaktion för Ahmadreza Djalali. Den
21/10 var det ett år sedan Ahmadreza dömdes till
döden i Iran.

Aktionsidéer bolla
s
mellan aktivister

med budskapet “Imelda
Solidaritetsaktion för Imelda Cortez Palacios
or.
Salvad
El
i
d
är inte ensam.” Imelda sitter fängsla
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RÖSTER FRÅN AKTIVISTSEMINARIET

Under helgen passade vi även på att fånga några deltagare för en kort intervju om deras tankar kring aktivistseminariet
och passen kring utsatta EU-medborgare. Ett extra tack vill vi ge till er för att ni delar med er av era åsikter.

Anders helm, grupp 191 om Utsatta EU-medborgare Bas.

Andrea Smith, grupp U75 som deltog under Utsatta EU-medborgare
fördjupning.

Vad tar du med dig från passet “Utsatta EU-medborgare”?
Det är intressanta och viktiga frågor. Jag tror det är bra
för Amnesty som organisation att också arbeta med
“vardagsfrågor” i Sverige. Det gör oss relevanta och
påverkansmöjligheten är stor när vi jobbar för att förändra
attityder hos beslutsfattare och för humanisering av
människor som är nära oss.
Lobbysamtal som kampanjmetod tror jag på. Möjligheterna
är stora i denna kampanj eftersom att det syftar till lokal
påverkan, makthavare på kommunal nivå är lättare att nå
än politiker i riksdagen. En utmaning är det ju i och med att
det är ovant. Det krävs mer än vid exempelvis brevskrivning.
Man måste ha lite självförtroende och vara påläst om man
ska ha ett samtal med en politiker.
Hur skulle du beskriva helgen med ett ord?
Inspirerande. Allt under denna helg är inspiration.
Deltagandet skapar mervärde och ger driv, energi och
motivation. Man vill hugga tag i kampanjer och aktivism.
Jag brukar säga till mina gruppkamrater som inte åker på
Megahelgen: skyll er själva!

Vad tyckte du om passet “utsatta EU-medborgare”?
Det är en känslomässig och viktig fråga. Just lobbysamtalen
känns väldigt intressanta som arena för påverkan. Gällande
utmaningarna så kommer jag från en väldigt homogen stad
så kan bli en del svåra samtal ute på stan med människor
när vi arbetar med det här. Dock på grund av den stora
kunskapen Amnesty har inom ämnet känns det som att vi
verkligen har möjlighet att påverka i rätt riktning
Hur skulle du beskriva helgen med ett ord?
Fantastisk!

CECILIA ALPIN
KAMPANJPRAKTIKANT GÖTEBORG
CECILIA.ALPIN@AMNESTY.SE
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Till projektet togs ett
nytt rekryteringsmaterial
fram under parollen “Ge
upp, Ge allt”. Behöver
er grupp rekrytera nya
medlemmar? Tveka då inte
att lägga en beställning till
distributionen@amnesty.se

VI GAV ALLT I DET NATIONELLA
REKRYTERINGSPROJEKTET - HUR GICK DET?
Vi som jobbar med aktivism har tillsammans med anmälda
distrikt och grupper genomfört ett rekryteringsprojekt under
mitten av september. Ambitionen med den här satsningen
var att ge ett extra stöd till distrikt som vill starta nya grupper
i sina regioner och det var sju städer som valde att ansluta
sig till den här rekryteringssatsningen.
Vi på sektrerariet ansvarade för den externa kommunikation,
alltså utskick till amnestymedlemmar i de specifika orterna,
marknadsföring av rekryteringsmötena på sociala medier och
framtagningen av nytt rekryteringsmaterial (poster och flyers
samt en specifik informationssida på amnesty.se)
Vi tog även fram ett specifikt presentationsmaterial och
upplägg som de deltagande distrikten och orterna använde
sig av när det genomförde rekryteringsmöterna. De ansvariga
aktivisterna var de som ansvarade för genomförandet av
rekryteringsmöterna samt att ta emot de nya aktivister som
visat intresse för vår organisation.
Under de två veckorna då de flesta av distrikten genomförde
sina rekryteringsmöten för personer som vill bli aktiva
hos oss träffade vi 60 intresserade personer. Efter
rekryteringsatsningen har vi lyckas starta 5 nya grupper.

Vi kommer under den närmaste tiden ha en uppföljning med
alla deltagande distrikt och orter för att ta lärdom till nästa
rekryteringssatsning som kommer att äga rum i början av
nästa år, förhoppningsvis under februari månad.
Vill du, din grupp eller ditt distrikt ta del av nästa års
rekryteringsatsning? Då kan ni redan nu ta kontakt med
verksamhetsutvecklaren för din region för att få mer
information om rekryteringsatsningen.
Syd: Fartun Andersson, tel 040-96 66 30
epost: fartun.andersson@amnesty.se
Nordväst: Daniel Lundh, tel 031-711 21 03
epost: daniel.lundh@amnesty.se
Nordöst: Karin Nordh, tel 08-729 02 18
epost: karin.nordh@amnesty.se

FARTUN ANDERSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD
FARTUN.ANDERSSON@AMNESTY.SE
040-96 66 30
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NYFIKEN PÅ ATT UTVECKLA DITT ENGAGEMANG?
Brinner du för att rekrytera in nya aktivister och bilda
nya grupper? Eller för att koordinera och planera stora
gemensamma kampanjaktiviteter tillsammans med distriktets
grupper? Kanske är din grej att jobba med stöd och
utveckling till befintliga grupper?
Om ditt svar är Ja på någon av frågorna skulle ditt
engagemang bäst kunna tillvaratas via styrelsen i ditt distrikt.
Och nu är det den tiden på året som det är dags för dig att
kandidera!
För när nya året står för dörren så innebär det att
årsmötestiderna runt om i distrikten börjar närma sig. Många
distrikt söker efter nya personer som vill ta sig an rollen och
bidra med att utveckla organisationen inom Amnesty.

Nuläget ser lite olika ut runt om i landet, men ditt nästa steg
är att komma i kontakt med din lokala valberedare. Kontakta
mig så ser jag till att föra er samman
Psst! Har du en vän eller bekant som också svarar Ja på
någon av de inledande frågorna? Då ska du nominera hen!
Ingen blir vald som inte accepterat en nominering utan
du hjälper bara valberedningen att få kontakt med duktiga
personer i vår stora organisation!

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST
DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE
070 914 46 81

FÖRDJUPA ERA KUNSKAPER OM AMNESTY!
Du vet väl om att din grupp eller ditt distrikt kan beställa
grundutbildningen Amnesty ABC? Syftet med utbildningen
är att deltagarna ska få grundläggande kunskap om Amnesty
med fokus på oss som organisation.
Ni kan kontakta mig redan nu om ni vill att det ska
arrangeras en utbildning på er ort eller i ert distrikt. Ange då
önskemål om datum och tid.

Amnesty ABC är en grundutbildning i tre delar där den första
kan hållas helt separat. De andra två delarna hålls med
fördel vid samma tillfälle eller vid närliggande tillfällen.
Om det inte finns någon utbildare i närheten av er ort finns
det viss budget för resor. För att arrangera en utbildning
behöver ni se till att ordna en lokal. Ni måste även se till
att det finns någon som är kontaktperson och som står för
teknisk utrustning, fixar fika (om ni skulle vilja bjuda på det)
samt har kontakt med utbildaren och med deltagarna.

VI BEHÖVER BLI FLER - BLI UTBILDARE!
Vill du bidra med en djupare förståelse för vårt arbete
och gillar att hålla i presentationer så finns det nu ett
aktivistuppdrag för dig. Du har möjlighet att ansöka om att
bli utbildare inför våren 2019. Att vara utbildare innebär att
hålla i vår grundutbildning för nya aktivister, grupper eller
distrikt.
Under februari kommer det att vara en utbildning på
sekretariatet i Stockholm för nya utbildare. Utbildningen
innehåller genomgång av utbildningspassen samt tekniker
som man kan använda sig av som föreläsare. Du ansöker om
att bli utbildare genom att mejla till mig.
Mer information om utbildningen i februari kommer
framöver.

Orter som vi söker fler eller nya utbildare till just nu:
Stockholm 		
Umeå
Luleå 		
Göteborg 		
Värmland 		
Kalmar 		
Växjö
Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar,

FARTUN ANDERSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD
FARTUN.ANDERSSON@AMNESTY.SE
040-96 66 30
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STYRELSEN INFORMERAR
Under hösten har styrelsen haft två styrelsemöten. Dels ett
möte i september, dels ett möte under megahelgen i oktober.
Aktivismen och människors engagemang är en jätteviktig
fråga för svenska sektionen. Det pågår just nu mycket
arbete som handlar om hur vi på bästa sätt kan fånga upp
och tillsammans dra ännu mer nytta av den kraft som finns
bland Amnestys medlemmar. På septembermötet gav
styrelsen sekretariatet i uppdrag att ta fram ett utkast till en
aktivismstrategi utifrån utgångspunkterna tillväxt, kapacitet/
kvalitet, inflytande och jämlikhet.
Styrelsen beslutade att årsmötet 10-12 maj 2019 kommer att
hållas i Gävle och arrangeras tillsammans med Gästrikland
Dalarnas distrikt. Dit är ni alla varmt välkomna! Till nästa
årsmöte planerar styrelsen att föreslå en ny beredningsform
för förslag och motioner till årsmötet, som mer bygger på
formen för beredningsgrupper än påverkanstorg.
Styrelsen gjorde vissa ändringar i styrelsens arbetsordning,
bland annat utifrån granskningskommitténs
rekommendationer på årsmötet 2018, och har ytterligare
förtydligat rollfördelningen mellan styrelsen och
generalsekreteraren i ett nytt dokument som heter “Roll- och
ansvarsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren”.
Både styrelsens arbetsordning och det nya dokumentet hittar
du på medlemssidorna under fliken “styrdokument”.
Under de senaste året har det pågått diskussioner i
rörelsen om att skapa bättre förutsättningar för att stötta
Amnestypersonal och förtroendevalda som på olika sätt
utsätts för hot och behöver någon form av skydd. Det
internationella sekretariatet har med anledning av detta
skickat ut en förfrågan om sektioner är intresserade av
att bidra med finansiering till ett sådant stöd. Styrelsen
beslutade att avsätta motsvarande ungefär 120 000 kr
som ett extra bidrag till det internationella sekretariatet
för skapandet av en fond till stöd för utsatta och hotade
personer inom rörelsen.
Nästa år är det svenska sektionens tur att skicka fyra
representanter till det internationella årsmötet. På
septembermötet beslutade styrelsen om en process för
att tillsätta sektionens fjärde representant som ska vara
en person under 25 år. Information om uppdraget och

vilka kriterier styrelsen har beslutat om för att utse denna
representant går att läsa om i Insats septembernummer.
Där står det också hur en går tillväga för att kandidera till
uppdraget.
På både septembermötet och oktobermötet har
styrelsen också diskuterat frågan om förslag till en
representativ demokratimodell för svenska sektionen. På
septembermötet valde styrelsen ut två modeller som de
gav sekretariatet i uppdrag att fördjupa ytterligare och ta
fram konsekvensanlyser för. Båda modellerna diskuterades
därefter på verksamhetsmötet under megahelgen. Därefter
beslutade styrelsen vilken modell som nu kommer att
vidareutvecklas för att läggas fram som förslag till årsmötet.
Modellen bygger på geografiskt indelade avdelningar. Mer
om detta går att läsa i underlag till styrelsens möten samt
styrelseprotokollen. Under februari och mars kommer
styrelsen att träffa intresserade distrikt för att berätta mer om
förslaget.
Styrelsen har också tillsatt dels Amnestys Internationella
Kommitté som under 2018-2019 består av Sara Belfrage,
Bengt Brulde, Michael Falk, Hanna Hallonsten, Edoardo
Iacobelli, Sten-Olov Svensson och Gill Widell, dels den
interimistiska beredningskommittén som består av Åsa
Jacobs, Hanna Roberts och Sten-Olof Svensson.
I den andra tertialrapporten som lades fram till styrelsens
oktobermöte framgår att tillväxten i sektionen är god, men
att de förväntade intäkterna för året kommer att vara ungefär
2,5 miljon kronor lägre än budgeterat. Det beror dels på att
de personella resurserna för GDPR-omställningen har varit
högre än beräknat, dels att värvarverksamheten inte har gått
riktigt som förväntat. Prognosen för resultatet är trots detta
i linje med budget, tack vara något lägre kostnader. En rolig
nyhet är att Amnestys mediearbete går väldigt bra, vi får allt
bättre genomslag i stora mediekanaler och når på så sätt fler
människor än tidigare.

LINA JAKOBSSON
ORGANISATIONSUTVECKLARE
LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE
08 -729 02 33
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VERKSAMHETSMÖTET
Verksamhetsmötet är sektionsstyrelsens möte under
Megahelgen med framförallt de distriktsaktiva. Omkring
20 personer, som tillsammans täckte in alla aktiva distrikt,
deltog i årets verksamhetsmöte.
Sektionsstyrelsen presenterade två modeller för representativ
demokrati, som sektionen skulle kunna införa: grupp eller
avdelning (distrikt). Deltagarna diskuterade sedan hur de två
olika modellerna skulle kunna bidra till att uppnå styrelsens mål för medlemsdemokrati: bredare förankring, ökad
legitimitet, reellt inflytande, meningsfull medlemsdemokrati
flexibel i förhållande till engagemang samt en modell som är
lätt att förklara och förstå.

Mötet valde dessutom valberedningens valberedning, den
grupp som nominerar kandidater till valberedningen som
väljs vid sektionens årsmöte. Valberedningens valberedning
2018/2019 består av Jaqcueline Beaulac (omval), Hampus
Rabow (omval) och Frida Sonderegger (nyval).

ULRICA LYSÉN
PROJEKTLEDARE INTERNDEMOKRATI
ULRICA.LYSEN@AMNESTY.SE
070 987 04 67

BJUD IN SEKTIONSSTYRELSEN TILL ERT MÖTE!
Vill du veta mer om sektionsstyrelsens tankar om
medlemsdemokrati och framtidens distrikt?
Ta chansen och bjud in dem till distriktets årsmöte eller ett
annat tillfälle när ni är många aktivister som samlas! Från
11 februari till 31 mars genomför sektionsstyrelsen en turné
för att träffa så många aktivister som möjligt för att berätta
om deras förslag om representativ demokrati, sektionens
årsmöte och framtidens distrikt.

Anmäl intresse till ulrica.lysen@amnesty.se, som samordnar
styrelsens turné, senast 20 januari. För sin presentation och
efterföljande diskussion behöver sektionsstyrelsen minst 90
minuter.

ULRICA LYSÉN
PROJEKTLEDARE INTERNDEMOKRATI
ULRICA.LYSEN@AMNESTY.SE
070 987 04 67

BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 4!
Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet!
Nummer 4/2018 utkommer 23 november.
Kanske perfekt att dela ut på gruppernas
decemberaktiviteter? Beställningar av extra exemplar av
AP måste jag ha absolut senast fredag 9 november kl 10.
Märk mejlet ”AP-extra tidningar”. Alla grupper är välkomna
att beställa tidningar 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 direkt från tryckeriet V-tab, som
alltså står som avsändare.

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS
AP@AMNESTY.SE
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