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RAPPORTSLÄPP OCH KAMPANJ MOT
VÅLDTÄKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Den tredje april är det äntligen dags för lanseringen av
Amnestys rapport “Time for Change: Justice for rape
survivors in the Nordic countries” om våldtäkter i Norden.
Kumi Naidoo, Amnestys internationella generalsekreterare,
kommer också delta i rapportlanseringen tillsammans med
rapportskrivare från de andra nordiska länderna.

Vi är även i full gång med all planering kring kampanjen som
kommer i och med detta. När rapporten är släppt kommer vi
kampanja för fullt mot våldtäkt och för mänskliga rättigheter,
och vi vill att ni alla ska vara med!
Mer specifik information kommer framöver, men vill
ni vara säkra på att inte missa något, gå med i vårt
kvinnorättsnätverk! Det gör ni genom att gå in på
Aktivistportalen g Kampanjer och Aktioner g Kvinnors
rättigheter, och scrolla ner till rubriken “Gå med i nätverket
för kvinnors rättigheter”. Vi ser fram emot vårens och
sommarens kampanjande tillsammans med er!

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST
SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE
070-987 04 63

MATILDA EGBERG
Internationella generalsekreteraren för Amnesty
International, Kumi Naidoo

KAMPANJPRAKTIKANT STOCKHOLM
MATILDA.EGBERG@AMNESTY.SE
073-530 83 08
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PRIDE 2019 - VI STÅR UPP FÖR TURKIET
Under kommande Pridesäsong (maj-september) kampanjar
svenska Amnesty till stöd för HBTQI-rörelsen i Turkiet. De
senaste fyra åren har man förbjudit Istanbul Pride från
att hållas. Det som för bara ett par år sedan var en stor
och levande manifestation trycks nu undan av polis och
beslutsfattare. Det är en utveckling som varken HBTQIrörelsen i Turkiet eller Amnesty kan gå med på, och därför
ägnar vi årets Pridekampanj åt internationella påtryckningar
till stöd för Istanbul Pride och mot förbudet!
Men det är inte bara Istanbul som slutat tillåta manifestationer för allas rätt till ett liv fritt från diskriminering.
Även i huvudstaden Ankara råder förbud mot alla former
av utåtriktade HBTQI-aktiviteter, bland annat med syfte
att skydda “det allmännas hälsa och moral” och “andras
rättigheter och friheter” (på engelska “public health and
morality och other people’s rights and freedoms)”. Förra
året trotsade dock studenter vid Middle East Technological
University (METU) förbudet och genomförde en parad med
massivt stöd från världens alla hörn. 2019 kampanjar vi än
en gång till stöd för studenter i Ankara, för HBTQI-rörelsen i
Turkiet och mot nuvarande förbud. We march for those who
can’t!
Vi kommer även ge dem som vill möjlighet att agera för Zak
Kostopoulos, en queeraktivist från Grekland som förra året
misshandlades till döds. Polisens hårdhänta ingripande
kan ha bidragit till att Zak miste sitt liv. Amnesty kräver att
polisens godtyckliga våldsanvändning utreds och att de
skyldiga ställs till svars.

Mer information om årets Pride och material finns på
aktivism.amnesty.se/hbqti

Förra året syntes vi i 18 olika Prideparader runtom i landet slår vi det 2019?
> > > KOLLA I KALENDERN EFTER DIN ORT OCH DATUM! < < <

6-12 maj:
15-26 maj:
20-25 maj:
24-26 maj:
25 maj:
8-9 juni:
12-16 juni:
14-15 juni:
14-15 juni:
27-29 juni:
29 juni:
29-30 juni:
18-21 juli:
29 juli-3 aug:
15-18 aug:
17 aug:
19-25 aug:
23-25 aug:
31 aug:
14 sep:

Växjö Pride
East Pride Norrköping
Linköpings Regnbågsvecka
LundaPride
Öckerö Pride
Halmstad City Pride
West Pride
Luleå Pride
Pride Falkenberg
Borås Pride
Trollhättan Pride
Helsingborg Pride
Malmö Pride
Stockholm Pride
Gävle Pride
Säffle Pride
Qom Ut Jönköping Pride
Örebro Pride
Karlstad Pride
Östersund Pride

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE SYD
AMELIA.WINGQVIST@AMNESTY.SE
070 744 57 93
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ÅRSMÖTET
Direkt eller representativ demokrati - hur ska Amnesty i Sverige
styras i framtiden? På årsmötet i Gävle fattas beslutet.
Frågan om att införa representativ demokrati har länge
diskuterats. Efter ett omfattande arbete lägger sektionsstyrelsen
nu fram ett förslag om att gå över till representativ demokrati.
Den föreslagna styrmodellen innebär att medlemmarna utser
ombud som representerar dem och som fattar beslut på
sektionens årsmöte.

Läs hela sektionsstyrelsens förslag i årsmöteshandlingarna som
skickas ut den 12 april. Var med och påverka!

ULRICA LYSÉN
PROJEKTLEDARE INTERNDEMOKRATI
ULRICA.LYSEN@AMNESTY.SE
070 987 04 67
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PROGRAM FÖR AMNESTY SVERIGES ÅRSMÖTE 2019
Program 10-12 maj 2019 i Gävle. Ni hittar beskrivningar av de olika programpunkterna på Amnestys webbsida.

Fredag 10 maj
15.00
15.30-16.15
•
•

Registreringen öppnar
Förmöten

Nybörjarmöte
Amnestys arbete med flyktingar och migranter

16.00-16.30
16.30-17.05
17.05 - 17.45
17.45 - 18.00
18.00 - 18.30
18.45
19.30 -

Fika
Årsmötets öppnande
Amnestyåret 2018
Förberedelser
Presentation av kandidater till Förtroendeuppdrag
Buss avgår till hotellet
Middag på hotellet		

Lördag 11 maj
08.30
09.00 - 09.30

Registreringen öppnar
Inledning, inför Global Assembly 2019 och praktisk
information om motionsberedning

09.35 - 10.20

Tre valbara pass

•
•
•

Valbart pass 1 – Amnestys jämlikhetsarbete
Valbart pass 2 – Hur finansierar vi kampen för mänskliga 		
		
rättigheter åt alla
Valbart pass 3 – Också människa

10.25 - 11.10
•
•
•
•

Fyra valbara pass (inklusive motionsberedning 1-2)

Frågestund om styrelsens förslag om representativ demokrati
Samtal om situationen för kvinnliga mr-försvarare
Beredningsgrupp – Styrning
Beredningsgrupp –Engagemang/Metod

11.10 - 11.30

Fika, stationer inom olika områden och med grupper

11.30 - 12.50

Motionsberedning 3-6

•
•
•
•

Beredningsgrupp – MR
Beredningsgrupp – Verksamhet & kommunikation
Beredningsgrupp – Styrning
Beredningsgrupp – Engagemang/ metod

12.50 - 13.50

Lunch

13.50 - 14.50

Två valbara pass (inklusive motionsberedning 7)

•
•

Motionsberedning – Beredningsgrupp Styrmodell.
Sektionsstyrelsens förslag om att införa representativ demokrati.
Amnestyfonden - MR-biståndets roll i en global rörelse

15.00 - 15.55
15.55 - 16.25

Panelsamtal om våldtäkt i de nordiska länderna
Fika

16.25 - 17.15

Tre valbara pass

•
•
•

Valbart pass 1 – Aktuella frågor i Amnestyrörelsen
Valbart pass 2 – Pride 2019
Valbart pass 3 – Kandidatutfrågning

17.20 - 18.20
18.30
19.30 - 01.00

Internationell gäst: MR-försvarare Mônica Tereza Benício
(Marielle Francos änka)
Buss avgår till hotellet
Middag och fest på ”Söders Källa”

Söndag 12 maj
09.00-10.00
•
•
•

Tre valbara pass

Pass 1 – Kampanjutbildning kring våldtäkt i Sverige
Pass 2 – Workshop: Amnestys prioriteringar framåt
Pass 3 – Workshop: Amnestys aktiviststrategi

10.10-11.00
11.00-11.20
11.20-11.35
11.35-12.45
12.45-13.45
13.45-14.25
14.30-15.15
15.15-15.35
15:45

Panelsamtal: Vilket ansvar har svenska kommuner för
utsatta EU-medborgare?
Fika
Val
Årsmötesbeslut
Lunch
Fortsättning årsmötesbeslut
Internationell gäst: MR-försvarare Nonhle Mbuthuma
Avslutning
Buss avgår till tågstationen

Sista dag att anmäla
dig till sektionens
årsmöte är 22 april!
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ÅRSMÖTET
SISTA CHANSEN ATT NOMINERA PRISTAGARE!
Det är många som redan hunnit skicka in sina nomineringar,
men det finns tid för ännu fler! Vet ni någon grupp som
var duktiga på att tänka nytt inför en aktivitet 2018? Eller
som blev uppmärksammade i media? Och vilken trotjänare
ska få sin “lifetime award” för sitt gedigna arbete för
Amnesty? Det är bara ni aktivister som sitter på svaren,
så ta därför chansen att nominera till de tre kategorierna
Stora kreativitetspriset, Stora aktivitetspriset samt Stora

engagemangspriset på en gång. Skicka din nominering till
Daniel Lundh senast den 30 april.

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

VILL ERT DISTRIKT ARRANGERA ÅRSMÖTET 2020?
I skrivande stund pågår förberedelserna inför Amnestys
årsmöte som bäst. En fullspäckad helg som både rymmer
diskussioner om viktiga frågor, utbildning, gemenskap och
fest. Vill ni att ert distrikt ska stå värd för detta viktiga och
spännande Amnestyarrangemang nästa år? Kontakta då Lina
Jakobsson senast den 22 april och beskriv varför ni vill att
årsmötet ska vara hos just er!

LINA JAKOBSSON
ORGANISATIONSUTVECKLARE
08 -729 02 33
LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE

BIDRA TILL UTSTÄLLNINGEN PÅ ÅRSMÖTET
Genom åren har Amnestys aktivister planerat, genomfört
och deltagit i otaliga kampanjer och manifestationer. På årets
årsmöte i Gävle har ni än en gång möjligheten att visa det
arbete ni genomfört under 2018 på en utställning i foajén. Om
din grupp har arbetat med en speciell fråga eller ett särskilt
ämne som ni vill belysa och informera andra medlemmar om
är utställningen ett perfekt tillfälle att göra det.
Utställningen kommer vara full av bilder, planscher,
information och minnen från olika aktiviteter som utförts
av den svenska sektionens grupper samt information om
olika frågor som är viktiga för Amnesty. Det ger oss chansen
att glädjas, motiveras och dra lärdomar från varandras

engagemang och bedrifter. Utställningen kan också ge nya
perspektiv på hur vårt arbete kan stå ut från mängden,
engagera andra och få önskad effekt.
Vill din grupp bidra till utställningen och presentera något
av det arbete ni utfört sedan årsmötet 2018? Kontakta max.
engdahl@amnesty.se eller arsmotet@amnesty.se.

MAX ENGDAHL
PRAKTIKANT ÅRSMÖTET
MAX.ENGDAHL@AMNESTY.SE

STYRELSEN SIDA
INFORMERAR
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VILL DU DELTA I STYRNINGEN AV DEN INTERNATIONELLA RÖRELSEN?
Nu kan du anmäla intresse för att kandidera till rörelsens
internationella styrorgan. Det är sektionsstyrelsen som
beslutar vilka personer den svenska sektionen vill nominera
till de platser som är utlysta.

AKTUELLA POSTER
•
•
•
•

Internationella styrelsen (fyra poster)
Kassör i internationella styrelsen (en post)
Finance and Audit Committee (motsvarande
granskningskommittén) (en post)
Internationella valberedningen (en post)		

“SOM JAG SER DET”
Så är årsmötet som en bal på slottet. Den kan vara alldeles
långtråkig och dötrist och, och tråkig, och alldeles underbar!
Som jag ser det så är årsmötet en fantastisk möjlighet till att
lära känna nya människor, en möjlighet att få vara med och
påverka och få större förståelse och insikter. Årsmötet ger
inslag av att känna sig förvirrad, överväldigad, ledsen, glad,
förtvivlad, engagerad, arg men till och med lite förälskad!
Som jag ser det så är Amnesty en mycket viktig organisation,
det vi gör har effekt.
Amnesty i Sverige är en stor medlemsorganisation med över
100 000 medlemmar. Vi är alla inbjudna till årsmötet i Gävle
den 10-12 maj. Alla är välkomna. Alla kommer dock inte
och det får vi respektera (och pusta ut över att inte behöva
fixa 100 000 luncher och middagar). Vi ska diskutera
medlemsdemokrati som ett inslag på årsmötet 2019, vilket
diskuteras utifrån styrelsens förslag samt motioner från
medlemmar. Ett årsmöte innehåller frågeställningar som
kan vara av filosofiska, praktiska och målinriktade karaktär.
Ibland kan de vara så självklara att besvara, och ibland så
svåra.

LJUS
Ideellt arbete. Aktiva engagerade
medlemmar som gör jobbet möjligt.

TAGGTRÅD
Mobbing, från skolgården, till jobbet, till
internet, till länder emellan, så himla onödigt
om en tänker efter.

•

Global Assembly Preparatory Committee (motsvarande
beredningskommittén) (två poster)

Är du intresserad av att kandidera till någon av posterna
mejla till lina.jakobsson@amnesty.se senast den 10 april. Du
kommer då få veta mer om vilken information du behöver
inkomma med för att styrelsen ska kunna ta ställning till en
eventuell nominering.
Mer information om vad uppdragen innebär hittar du på
medlemssidorna under fliken ”Internationellt” och sidan
”Internationella förtroendeuppdrag 2019”

Jag har under mina aktiva år varit på årsmöten i Ljungskile,
Härnösand, Uppsala, Linköping, Malmö, Stockholm,
Göteborg, och Gullbranna. Jag har vänner som är 16 år och
jag har vänner som är 80 +, jag har vänner från norr och
från söder och vänner som är allt däremellan. Ett alldeles
fantastiskt nätverk bestående av fantastiska människor som
alla har det gemensamt att vi vill engagera oss i arbetet för
att mänskliga rättigheter, ska gälla alla, alltid.
Alla gillar inte att diskutera paragrafer i stadgarna lika lite
som att alla inte gillar att agera utåtriktat. Men vi kan alla
lägga olika mycket energi på olika saker av allt det som gör
Amnesty till en effektiv, pålitlig och påverkande organisation.
Årsmötet står för det gemensamma mötet då vi medlemmar
är med och bestämmer inriktning för organisationen. Detta
gör vi genom att skriva motioner, eller ställa frågor om
styrelsens förslag, samt genom att välja våra förtroendevalda.
Det är ingen annan som bestämmer - det är vi medlemmar.
Det är en viktig demokratisk möjlighet som är värd att värna
om. Det kan vara svårt när en deltar de första gångerna på
ett årsmöte, men åk på fler så blir det lättare för var gång!
Årsmötet i maj kommer hållas i Gävle och distriktet
Gästrikland-Dalarna samlar nu sina styrkor för att välkomna
er alla. Vi hoppas att vi kommer få vi får en fantastisk helg
tillsammans!

ÅSA JACOBS
ÅRSMÖTESGENERAL 2019
GRUPPSEKRETERARE FÖR GRUPP 49 I GÄVLE
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EUROPEAN YOUTH MEETING 2019
På EYM samlas unga erfarna Amnestyaktivister från hela
Europa för fyra dagars utbildning, erfarenhetsutbyte och
kampanjande. Syftet med mötet är att ge dig nya verktyg och
kunskaper som gör att du kan växa som aktivist och ledare
inom Amnesty. I år är temat aktivism bland unga, att bygga
en gräsrotsrörelse och krympande utrymme för civilsamhället
i Europa och vad vi kan göra för att motverka det.
Den svenska sektionen skickar två deltagare till EYM.
Du måste vara mellan 18-24 år för att kunna söka. Sista
ansökan är SNART, 10 april! Hör gärna av er till mig

om ni har några frågor! Eller till Mehjar och Frida som
representerade Sverige förra året, de har skickat med ett litet
brev till den som är nyfiken på fjolårets EYM.
Anmälan och mer information hittar du här: http://aktivism.
amnesty.se/utbildningar-och-moten/ungdomstraffar/

BEATRICE SCHÖNNING
PROJEKTLEDARE STUDENTPROJEKTET
BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE
070-860 86 28

Frida och Mehjar under en av deras aktioner på EYM

Hej allihopa!
det var
I juli 2018 var Mehjar och jag på Amnestys Europeiska Ungdomsmöte (EYM) i Paris. Alltså,
verkligen en fantastisk upplevelse!
flest
Så många engagerade, härliga människor på samma plats! Vi lärde oss massor, samt hade
aktioner på kortast tid hittills i våra liv. Temat var mänskliga rättigheter i olika länder såsom
aktivist,
Ryssland och Ungern, hate speech online och offline, hur man tar hand om sig själv som
och
Argentina
i
n
abortfråga
intersektionalitet, ungt ledarskap, med mera. Aktionerna gällde BRAVE,
pushbacks av flyktingar i Slovenien.
och
Förutom detta fick vi även massor av tillfällen att dela idéer, tips och erfarenheter med varandra,
hem.
även brainstorma fram nya aktionsidéer att ta med
i Europa,
Det bästa tycker jag var att vi fick lära känna Amnestyaktivister från en massa andra länder
med!
ns
som vi från och med nu kommer kunna hålla kontakten med och arrangera saker tillsamma
Jag rekommenderar er verkligen att söka till EYM 2019!
Hälsningar,
Frida Sonderegger och Mehjar Azzouz
Studentgruppen Göteborg
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Kampanjen Också människa arbetar fortsatt mot lokala tiggeriförbud och för allas rätt till boende. Vill du engagera dig i
kampanjen, men vet inte riktigt hur? Perfekt - kolla nedan!
Vad kan jag göra inom Också människa?

SKRIV INSÄNDARE!
Lokalmedia är en fantastisk kanal för argumentation och påverkan. Använd utrymmet för att diskutera
mänskliga rättigheter och kommunens ansvar!

TIGGERIFÖRBUD - HUR SER DET UT PÅ MIN ORT?
I många kommuner diskuteras frågan om tiggeriförbud. Men långt ifrån alla partier är överens, och
möjligheten att påverka är därmed stor. Hör med kommunstyrelsen om hur just din kommun hanterar
frågan, och kontakta fullmäktige om ett beslut är på väg att fattas!

RÄTT TILL BOENDE - HUR SER DET UT PÅ MIN ORT?
Erbjuder din kommun något härbärge? Om inte, skicka in ett medborgarförslag där ni argumenterar
för ett! Om det finns ett härbärge - ges utsatta EU-medborgare tillträde till härbärget? Hur många
sammanhängande nätter får personer stanna? Finns relevant socialt stöd på plats? Fortsätt ställ frågor
till ansvariga inom kommunen!

SÄTT UPP OCH SPRID VÅRT KAMPANJMATERIAL
Till kampanjen finns en affischutställning, där Zinica och Aurel porträtteras ihop med en infotext. Sätt
upp utställningen på caféer, bibliotek och andra platser där folk rör sig! Och varför inte passa på att
samla in namnunderskrifter mot ett lokalt tiggeriförbud, eller till stöd för ditt medborgarförslag om
långtidshärbärgen?
Mer om aktuella aktioner, kampanjen och material finns på aktivism.amnesty.se/eumedborgare.
Och självklart står projektgruppen på sekretariatet alltid till förfogande!

AMELIA WINGQVIST

MATS ENGMAN

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

KAMPANJSAMORDNARE
MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
08-729 02 66
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SNYGGT KAMPANJAT PÅ ÅTTONDE MARS
Åttonde mars var fyllt av aktiviteter runt om i landet! De allra
flesta kampanjade för införandet av samtyckeslagstiftning i
Danmark. All återrapportering hittills tyder på att vi samlat in
väldigt många underskrifter att skicka över till våra grannar i
söder!
Här är ett litet utdrag av de grymma grejer som ni gjorde
på internationella kvinnodagen:
•

Studentgruppen i Umeå arrangerade en hel vecka av
aktiviteter i samarbete med FN-föreningen. Bland annat
höll de i en föreläsning på åttonde mars dit så många
kom att alla inte ens fick plats i salen. De som inte
fick plats såg föreläsningen via en livesändning. Bra
uppslutning i Umeå!

•

I Göteborg marscherade ungefär 20 personer upplysta
av ljusslingor i en manifestation för samtycke i Danmark.

•

Ungdomsgrupp U79 i Eskilstuna informerade om läget i
Danmark på en scen i skolan. De samlade under dagen
in fler underskrifter än de någonsin gjort tidigare!

•

3 av Amnestys kvinnorättsgrupper - i Malmö, Göteborg
och Uppsala - arrangerade filmvisningar av “Slut or
Nut”. Det hölls också diskussioner efter visningarna och
besökarna ställde många frågor på alla orter.

Kampanjandet för samtycke i Danmark var en första del
i kampanjen kring den nordiska rapporten om våldtäkt
och mänskliga rättigheter. Under lanseringen av den
danska delen av rapporten avslöjades det att Danmarks
justitieminister håller med Amnesty om att det behövs en ny
lagstiftning som baseras på frivillighet. Därför meddelar han
att de undersöker nya typer av lagstiftning som menar att sex
alltid ska vara frivilligt. Vårt engagemang gör skillnad, och
kampen fortsätter!

MATILDA EGBERG
KAMPANJPRAKTIKANT STOCKHOLM
MATILDA.EGBERG@AMNESTY.SE

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST
SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE
070-987 04 63
Åttonde mars-gäng i Göteborg, Umeå och Malmö
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VÄLBESÖKT JUBILEUMSFEST I LJUNGSKILE
AMNESTYGRUPP 256 FIRADE 40 ÅR I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS TJÄNST
Från Ljungskile har Amnestygrupp 256 i 40 år kämpat
för mänskliga rättigheter världen över. Fredagen 8 mars
bjöd föreningen därför in medlemmar och allmänhet till en
Jubileumskonsert på Ljungskilegården. Det blev en välbesökt
tillställning. Runt 250 personer trängdes i lokalen för att höra
tal, lyssna på musik, dansa och ta en korv eller två.
När gästerna klev in i Ljungskilegården togs de med på en
resa genom föreningens 40-åriga historia med en utställning i
entrén. Där fanns kampanjmaterial som använts genom åren,
bilder från när svenska Amnestysektionen hade årsmöte i
Ljungskile och den modell i naturlig storlek av en fängelsecell
som blivit ett återkommande inslag i gruppens utställningar.
Cellen är en kopia av den som Hilda Migueles i Argentina
satt fängslad i under 7 år för sitt fackliga arbete. Fallet var det
första som grupp 256 engagerade sig i och ur arbetet växte
en mångårig relation fram. Ett resultat av det gick att finna
i utställningen i form av konstverk av Hilda Migeueles som
föreningen tryckt upp vykort av.

ORDFÖRANDE MOLLY HÄLSADE VÄLKOMNA
Festen inleddes med ett tal av grupp 256s ordförande Molly
Holmquist som bjöd på en personlig berättelse om hur hennes
syn på mänskliga rättigheter utvecklats och hur det ledde
henne till Amnesty. Det blev trångt och varmt i lokalen när alla
besökarna tog plats. Stämningen höjdes ännu ett snäpp när
elever vid Kulturskolan i Uddevalla intog scenen och framförde
både musik och dans. Det var en och annan i publiken
som fällde en tår när barnen sjöng Björn Afzelius Tusen
bitar, en låt som framfördes av artisten själv vid föreningens
10-årsjubileum på societetshuset på Lyckorna.

1979 -2019
18 mars 1979 såddes fröet till det som skulle bli
Amnestygrupp 256 i Ljungskile. Initiativet togs av Inger
Dejke och Marie Blomquist och de fick snart sällskap av fler
engagerade medlemmar, såsom nuvarande ordföranden Molly
Holmquist.

distriktsårsmöte nyligen fick jag veta att det idag finns fler
ungdomsgrupper än någonsin. Det var väldigt roligt att höra.

MUSIK OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Föreningen hade även bjudit in Ingrid Lomfors, chef för Forum
för levande historia, att tala under kvällen. Hon bjöd på en
återblick på den historiska utvecklingen av de mänskliga
rättigheterna genom att lyfta fram Amnestys grundare Peter
Benenson, juristen Ben Ferencz och presidenthustrun och
ordföranden för FNs organ för mänskliga rättigheter Eleonore
Roosevelt.
Därefter blev det mer musik när Ulrika Henkelman, Thomas
Darelid och Jenny Kristoffersson framförde smakfulla
tolkningar av visor och jazzlåtar. Publiken var inte blyg och
det blev lite allsångsstämning när Ulrika Henkelman bad dem
sjunga med.
Framträdandet följdes upp med prisutdelning i föreningens
lotteri innan stolarna plockades bort och orustbandet Just
4 fun klev upp på scenen och bjöd på klassiska låtar från
60-talet. Gästerna lät inte många takter passera innan de gav
sig ut på dansgolvet.
Molly Holmquist var mycket nöjd med kvällen:
- Jag tycker att det var ett bra program. I och med att
Kulturskolan uppträdde kom många barn och föräldrar som
kanske inte hade kommit annars. Det kan gynna vår grupp
och Amnesty längre fram.
Små lokala grupper som 256 är en förutsättning för att
Amnesty ska fortsätta vara en stark röst för mänskliga
rättigheter i världen. Molly Holmquist ser att arbetet har
förändrats genom åren.
- Idag finns det fler kampanjer inom organisationen att
engagera sig i. Idag kan man även arbeta mot det egna landet,
som tiggerifrågan till exempel. Så var det inte tidigare.
Men det är också med viss oro hon blickar framåt.

Ljungskiles Amnestygrupp kämpar, som många andra
föreningar, med en stigande medelålder. Idag består gruppen
av 10 aktiva medlemmar men enligt Molly Holmquist finns det
positiva trender.
-Vi har fått två nya yngre aktiva medlemmar och när vi hade

-Förr hade vi inte 65 miljoner flyktingar i världen, och dagens
högervindar har vi inte sett på länge, säger hon.
ANDERS EKWING
MEDLEM
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Nu sker det förändringar bland oss som jobbar med
aktivism igen!

Karin Da Rosa och
Daniel Lundh

I Syd går Fartun Andersson på föräldraledighet och ersätts
av Emma Ley som verksamhetsutvecklare för Syd. Emma
Brossner Skawonius som jobbat med ungdomsaktivism
hoppar in som chef för aktivism och skola till och med
augusti och i hennes ställe vikarierar Ebba Carlson och jag
som varit chef för aktivism och skola slutar.

Sverige är uppdelat i tre större områden eller
regioner med 5-7 distrikt i varje region. Varje
område har två anställda med uppdrag att
stödja och utveckla aktivismen i området - en
verksamhetsutvecklare och en kampanjledare.

REGIONALA TEAM
Verksamhetsutvecklaren har i uppdrag att utveckla och ge
stöd till grupper och distrikt. Till verksamhetsutvecklaren
vänder ni er i frågor som rör grundkurser, rekrytering,
distriktsmöten, verksamhetsbidrag, rapportering, ledarskap
och föreningsformalia.

INSATS APRIL 2019
I region Nordväst arbetar
fortsatt Daniel Lundh
(verksamhetsutvecklare) och Karin
Ledin da Rosa (kampanjledare
Brave). Här ingår distrikten
Göteborg, Älvsborg-Bohuslän,
Skaraborg, Värmland-Dalsland,
Örebro och Norrbotten. Karin och
Daniel arbetar på vårt kontor i
Göteborg.

Kontakt:
daniel.lundh@amnesty.se 031-711 21 03
karin.darosa@amnesty.se 070-987 04 65

I region Nordöst arbetar Sanna
Blomgren (kampanjledare
kvinnors rättigheter, flyktingars
rättigheter, företagsansvar)
och Jehna Al-Moushahidi
(verksamhetsutvecklare). Här
ingår distrikten Stockholm,
Sanna Blomgren och
Uppsala, Gästrikland-Dalarna,
Jehna Al-Moushahidi
Södra Norrland, Västerbotten,
Mälardalen och Östergötland-Södra Sörmland. Sanna och
Jehna arbetar på vårt sekretariat i Stockholm.
Kontakt:
jehna.al-moushahidi@amnesty.se 08-729 02 66
sanna.blomgren@amnesty.se 070-987 04 63

VILKA ÄR VI?

Emma Ley och Amelia Wingqvist

I region Syd arbetar nu alltså
Amelia Wingqvist (kampanjledare arbete mot olika
former av diskriminering)
och Emma Ley (verksamhetsutvecklare). I Syd ingår
Skåne-Blekinge, Kalmar-Kronoberg, Halland, Jönköping
och Gotland. Amelia och
Fartun arbetar på vårt kontor
i Malmö. Fartun går på
föräldraledighet i april.

Kontakt:
amelia.wingqvist@amnesty.se 040-96 66 30
emma.ley@amnesty.se 040-96 66 30

AMNESTY INTERNATIONAL

ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11)
TELEFON: 0771-266 37 89, FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

Ebba Carlson och
Beatrice Schönning

Vår verksamhetsutvecklare
för ungdomsverksamheten
heter alltså Ebba Carlson
och vår projektledare för
studentutveckling/Nordic Youth
heter Beatrice Schönning.
Beatrice och Ebba sitter på
sekretariatet i Stockholm.

Kontakt:
ebba.carlson@amnesty.se 08-729 02 43
beatrice.schonning@amnesty.se 070-860 86 28
Till alla er som jag mött under mina elva år i aktivistarbetet vad bra vi haft det, vilka bra saker vi gjort och vad mycket vi
lärt oss. Hej för den här gången, vi ses kanske i framtiden på
barrikaden. 			

KAROLINA PONTÉN
GRUPPCHEF AKTIVISM
KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE
073 310 15 21

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats

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

