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PRIDE: AGERA FÖR XULHAZ!
I förra Insats berättade vi en del om vad som planeras inför
årets pridekampanjande. Här kommer nu lite updates och
påminnelser:

AGERA FÖR XULHAZ MANNAN
Under hela kampanjperioden från maj-september går
det att agera för Xulhaz Mannan. Xulhaz var grundare
av Bangladesh enda tidskrift för HBTQI-personer och
mördades brutalt i april 2016. Vi vill ha er hjälp att samla
namnunderskrifter för att mordet på honom och hans
kollega utreds, att förövarna grips samt att samkönat
sex avkriminaliseras! Ni kan läsa mer om Xulhaz på
aktivistportalen, där det även går att beställa affischer,
petitioner och infoblad om fallet.

DELTA PÅ ER LOKALA PRIDEPARAD ELLER GÅ
MED OSS I EUROPRIDE
Några av er är redan på gång och planerar aktiviteter på
pridefestivaler runt om i landet, HEJA er! Vi vill att Amnesty
ska synas i så många parader som möjligt och det går bra att
ansöka om aktivitetsbidrag för det. Från centralt håll planerar
vi också att gå med i EuroPride-paraderna i Stockholm och
Göteborg i sommar. Vill ni gå med oss där? Kontakta mig i så
fall för mer info!

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

POLICYN OM NARKOTIKAKONTROLL. HÅLL DIG
UPPDATERAD OCH KOLLA IN MEDLEMSSIDORNA
Det finns alltid goda anledningar att titta in på Amnestys
medlemssidor (medlem.amnesty.se). För er som
har funderingar kring den kommande policyn om
narkotikakontroll och mänskliga rättigheter ligger det en
“Frågor och svar” på medlemssidorna (under internationellt)
nu. Var uppmärksam på att denna kommer att ha ett “bästföre-datum” och uppdateras kontinuerligt.

Frågor om policyn besvaras av mig!

MAJA ÅBERG
LOBBYSAMORDNARE
MAJA.ABERG@AMNESTY.SE
08 729 02 42
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UTVECKLAS SOM LEDARE - SÖK DET
REGIONALA LEDARSKAPSPROGRAMMET
Trots att många utav
oss just nu har fokus
på den kommande,
eller i vissa delar av
landet redan anlända,
sommaren vill jag
ta tillfället i akt och
påminna om de lokala
ledarskapsprogram
som startar i höst.

Varför ska du söka?
Genom programmet kommer du få en grundläggande
förståelse kring ledarskap, både generellt och inom Amnesty,
samt verktyg för hur du som ledare kan arbeta för att nå ett
utsatt mål.

Vem är du som ska
söka?
Du som antingen
redan har en
ledarroll inom organisationen (ex gruppsekreterare eller
förtroendevald) eller kommer vilja anta en ledarroll inom
Amnesty i framtiden. Ung som äldre, ny som erfaren aktivist,
alla uppmanas att ansöka!

De lokala programmen är uppdelade i tre regioner, se i Insats
#3 Mars för mer information!

Tidigare deltagare inom Ledarskapsprogrammet

Hur ansöker du?
Klicka dig in på amnesty.se/ledarskap och fyll i formuläret.
Sista anmälningsdag är 28:e maj och du kommer få besked
om du får en plats i programmet senast den 8:e juni.

Frågor eller funderingar? Tveka inte att ta kontakt med mig!

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

ENGAGERA DIG FÖR FLYKTING- OCH ASYLRÄTT, SÖK VÅR UTBILDNING
Den 14-15 april samlades ca 20 deltagare på sekretariatet
i Stockholm för grundutbildningeb i asylrätt och Amnestys
arbete med flyktingar och migranter. Utbildningen syftar
till att sprida kunskap om den svenska asylprocessen,
samt hur Amnesty arbetar med dessa frågor. Utbildningen
är byggd i steg och inleddes med en översikt av den
internationella asylrätten, situationen för flyktingar i världen
och det europeiska asylsystemet. Lördagen avslutades
med att vi fick besök av två medlemmar som besöker
Migrationsverkets förvar. De berättade om hur man kan
engagera sig som förvarsgruppsbesökare och flykting- och
migrationssamordnare inom Amnesty.
Under söndagen fokuserades det på den svenska
utlänningslagen och hur den svenska asylprocessen går
till. Denna del var mycket uppskattad av deltagarna, som
många själva hade kommit i kontakt med asylsökande
och hade många frågor och funderingar kring hur det rent
praktiskt går till i asylprocessen, till exempel lagparagrafer
och praxisbeslut. Det offentliga biträdets (ombudets)
roll fokuserades särskilt på liksom även den muntliga
asylutredningen hos Migrationsverket.

Efter sista passet på söndagen kan vi konstatera att
deltagarna har en översiktlig uppfattning kring såväl den
internationella flyktingrätten och EU:s gemensamma
asylsystem som hela asylprocessen i Sverige. Man blir
naturligtvis inte alls fullärd efter en helg men en uppfattning
om asylrättens komplexitet, betydelsen av folkrätten och
den internationella flyktingrätten får man definitivt. Efter
utbildningen kan deltagarna gå vidare med en ansökan
om att ingå i en förvarsgrupp och/eller bli flykting-och
migrationssamordnare.
Vi behöver i dagsläget fler som ansöker till att
ingå i förvarsgrupper och/eller bli flykting- och
migrationssamordnare, för bägge är grundutbildningen i
asylrätt ett krav att ha för att kunna söka.
Passa därför på att anmäla er till nästa grundutbildning
som äger rum den 2-3 juni i Göteborg!
Anmälan gör du här: aktivism.amnesty.se/asylratt

ELLINOR HAGMAN
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION
070 860 41 39
ELLINOR.HAGMAN@AMNESTY.SE
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AKTION: TIGGERIFÖRBUD - NEJ TACK!
Därför har vi valt att fokusera på de fyra partier som står
och väger i frågan, alltså Socialdemokraterna, Liberalerna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna.

VAD KAN NI GÖRA?
Vi har fyra huvudsakliga uppmaningar till er som deltar
i kampanjen, där två riktar sig direkt till de berörda
partierna och två handlar om opinionsbildning.

Överlämning av underskrifter i Vellinge

Under det senaste året har Amnesty vid flera tillfällen
tagit ställning i den kontroversiella frågan om att förbjuda
tiggeri. Vi har skrivit om frågan på vår hemsida och vi
genomförde i vintras en aktion i Vellinge när de försökte
införa ett kommunalt förbud mot tiggeri.
Nu går vi flera steg längre och uppmanar våra grupper
och medlemmar över hela landet att agera.

DÄRFÖR SÄGER AMNESTY NEJ TILL TIGGERIFÖRBUD
De EU-medborgare som söker sig till Sverige för att tigga
lever i akut fattigdom. Majoriteten av dem är romer som
kommer från Rumänien och Bulgarien där de utsätts för
systematisk diskriminering och i praktiken saknar tillgång
till arbetsmarknaden. De pengar som de tjänar ihop i
Sverige har en avgörande betydelse för deras familjer.
Nekar vi dem att tigga blir konsekvensen att deras barn
inte får skolböcker, att de tvingas gå i trasiga skor och
att de får gå till sängs hungriga på kvällen. Amnesty är
inte “för” tiggeri som inkomstkälla. Vi är emot att utsatta
människor stigmatiseras och marginaliseras ytterligare.

S, L, C OCH KD…
Vi väntar oss att den här frågan kommer diskuteras
ganska mycket under valrörelsen. Flera av partierna har
ännu inte gjort tydliga ställningstaganden på nationell
nivå, utan frågan har drivits av enskilda kommuner. Vi
räknar dock med att de flesta av partierna kommer ta
beslut på nationell nivå relativt snart. Skulle vi få en bred
riksdagsmajoritet för tiggeriförbud lär det inte dröja innan
det blir svensk lag eller praxis.
Samtidigt är det främst på lokal nivå som vi kommer
se konkreta förslag kring att införa tiggeriförbud.
Därför är det viktigt att vi försöker påverka partiernas
lokala företrädare. Det är också på lokal nivå vi tror att
påtryckningar från våra grupper och medlemmar kommer
få störst tyngd.
Vår bedömning är att Vänsterpartiet och Miljöpartiet redan
tagit ställning, och att de delar vår syn på den här frågan.
Moderaterna och Sverigedemokraterna har också varit
tydliga med att de vill ha ett tiggeriförbud, och vi tror inte
det finns mycket vi kan göra för att få dem att ändra sig.

1. Skriv till partiledarna Stefan Löfvén, Annie Lööf, Jan
Björklund och Ebba Busch Thor.
2. Ta kontakt med partiernas lokala företrädare.
Vi koncentrerar oss främst på ledamöter i
kommunfullmäktige och ordförandena i de lokala
partiföreningarna. Så långt som möjligt hoppas vi att
samtal kan föras i direkt form per telefon eller i direkta
möten, men epost fungerar såklart också.
3. Skriv insändare till lokala tidningar.
4. Delta i den offentliga debatten.
Hur ni går tillväga avgör ni bäst själva. Det kan handla
om allt från att markera sin åsikt vid fikabordet på
jobbet till att arrangera ett panelsamtal. Ni kan ta upp
frågan vid partiernas valstugor, kommentera artiklar
eller inlägg på sociala medier eller ställa frågor vid
politiska möten.
Skulle det dyka upp nya konkreta initiativ i syfte att införa
tiggeriförbud i någon kommun, så kommer vi också agera
riktat gentemot den. I så fall kommer vi skicka specifika
instruktioner till er som deltar i aktionen.

ANMÄL ER!
På aktivism.amnesty.se/tiggeriforbud hittar ni
faktaunderlag, tydliga instruktioner för hur ni går vidare
och en utförlig frågor & svar som tydliggör våra argument
i den här frågan. Där hittar ni också ett formulär för att
anmäla er grupp till kampanjen. Vi kommer även fylla på
med mer material under de kommande veckorna.
Vi inser att den här frågan är ny för oss inom Amnesty.
Det är också ett kontroversiellt ämne där vi kan förvänta
oss hårt - och inte alltid så trevligt - mothugg från flera
håll. Om vissa av er känner er tveksamma till att delta
i den här kampanjen så har vi förståelse för det. Ni får
också gärna ringa oss om ni skulle känna er tveksamma
eller kluvna. Men med det sagt - det här är en viktig
människorättsfråga, och vi är övertygade om att vårt
arbete kan få en avgörande betydelse. Självklart är vår
förhoppning att ni vill delta!

MALIN ÖSTERBERG
PROJEKTLEDARE KAMPANJ
MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE
070 744 16 70
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SOM JAG SER DET...

”VILL DU FÖRÄNDRA VÄRLDEN? KOM PÅ
MÖTE MED SKOLANS AMNESTYGRUPP!”
Jag var femton och hade precis börjat på ett gymnasium där

Nu är det dags för mig att lämna över ordförandeposten,

jag inte kände någon. Lappen med Amnestyljuset och den

men jag finns såklart kvar i organisationen. Amnesty är ju det

enkla texten som satt uppsatt i trapphuset blev början på

bästa jag vet!

mitt engagemang i världens bästa människorättsorganisation.
När jag gick på det där första mötet hade jag ingen aning

Amnesty har över sju miljoner medlemmar, supportrar

om vad jag gav mig in på. Vem hade kunnat ana att jag

och aktivister i världen. Sju miljoner personer som precis

som Amnestyaktivist skulle promenera Malmös gator i full

som jag vill förändra världen. Det ger ett sammanhang

flygvärdinneklädsel, servera nudlar klockan halv tre på natten

och en gemenskap med likasinnade som är viktig för att

eller stå på Ullevis scen med U2? Vem hade kunnat tro att

orka fortsätta kämpa. Att gå med i en Amnestygrupp på

jag med Amnesty skulle få ägna en tidig morgon åt att plocka

en skola i Sverige är också att bli en del av en familj av

fimpar utanför Världskulturmuseet i bara strumplästen, att

människorättsförsvarare från världens alla hörn. En familj jag

jag skulle få prata på Augustprisutdelningen eller att jag med

är både stolt och glad över att få vara en del av.

Amnesty skulle få en kurs i hur man går snyggt i högklackat?
Livet som Amnestyaktivist kan innehålla allt. Det allvarliga i

TACK ALLA FÖR DE SENASTE TOLV ÅREN. NU
FORTSÄTTER VI FÖRÄNDRA VÄRLDEN TILLSAMMANS!

outtröttligt arbete med brev, möten och namninsamlingar,
det oändligt sorgliga när något inte går vår väg trots allt slit,
det känslosamma när hårt arbetet faktiskt får utdelning
och någon blir frisläppt, får upprättelse eller en lagändring
går igenom. Och så då det fantastiskt roliga, skratten, det
smittande engagemanget, tidiga morgnar och sena kvällar
med aktivistvänner.

TORA TÖRNQUIST

De senaste tre åren har jag varit ordförande för
sektionsstyrelsen – det absolut roligaste jag har gjort.
Att få leda styrelsens arbete, bolla svåra frågor med
generalsekreteraren och träffa Amnestyaktivister från hela
världen i den internationella rörelsen är svåröverträffat. Och
jag kunde inte vara mer stolt över allt vi har uträttat under
den här tiden.

LJUS

Till Amnestys fantastiska personal i Sverige och
världen som med mod, engagemang och tålamod
arbetar varje dag för Amnesty, för och med oss
aktivister och såklart alltid för de mänskliga
rättigheterna.

TAGGTRÅD
Till makthavare runt om i världen som hotar,
motarbetar och omöjliggör Amnestys, och andra
människorättsorganisationers, arbete.

			

ORDFÖRANDE SVENSKA SEKTIONEN AMNESTY

VÅREN
2018
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AGERA UNDER FOTBOLLS-VM

Colin Kaepernick, en idrottsprofil och aktivist som mottog Amnesty
Internationals Ambassador Of Conscience Award 2018

Vill du och din grupp agera för ryska människorättsförsvarare
under fotbolls-VM i sommar? Håll då utkik på aktivism.
amnesty.se, där fallen vi agerar för och materialbeställning
kommer synas inom kort!
Kampanjperioden pågår under hela VM, alltså mellan 14
juni och 15 juli. Om grupper vill arrangera matchvisningar
rekommenderar vi att det görs när Sverige spelar sina
gruppspelsmatcher, vilket är 18, 23 samt 27 juni.
Har ni frågor eller funderingar - hör av er till brave@amnesty.
se!
Vill ni veta mer om BRAVE-kampanjen?
Kom då på BRAVE-teamets pass på årsmötet!
09:50 söndag 6/5 är det som gäller.

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE NORDVÄST
BRAVE@AMNESTY.SE
070 987 04 65

Hur hänger sport och politik samman, kanske
någon frågar sig. På en mängd olika sätt, svarar vi.
Genom historien är det många som har använt sig
av sportarenor för att belysa orättvisor och stå upp
för allas lika värde. Senast var det Colin Kaepernick,
som 2016 var den första som “took a knee” för att
uppmärksamma de många svarta människor som
dödats av polisen i USA. För det har han mottagit
Amnestys Ambassador of Conscience Award 2018.
Att vägra acceptera rasism och diskriminering kräver
mod. Att ta ställning och stötta de som kämpar är
aktivism, och det måste även idrottsutövare och
supporters kunna göra. Vi är säkra på att fotbollsVM blir ett hejdundrande event som engagerar
hundratusentals, och att ryska människorättsförsvarare
också kan ta del av kraften i den gemenskap och
solidaritet som omger ett världsmästerskap när det är
som bäst.

I FOKUS JUST NU 			

SIDA 7		

INSATS APRIL 2018

VAD DET HÄNDER GREJER NÄR VI SES!
I strålande sol deltog ett fyrtiotal aktivister från
ungdomsgrupper från hela landet, från Umeå till Skåne på
vårens nationella ungdomsträff 20-22 april. Under helgen
ledde bland annat ungdomsrådet ett pass om att rekrytera
nya medlemmar och vi pratade om kommande arbete kring
den mördade hbtqi-aktivisten Xulhaz Mannan.
Tillsammans planerade och utförde deltagarna en aktion på
Stortorget i Malmö för den egyptiske fotografen Shawkan
som suttit fängslad sedan 2013.

Josefine Luther, U1 Kungsbacka

Inför aktionen för Shawkan

En superhärlig helg helt enkelt!

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNGDOM
EMMA@AMNESTY.SE
070 812 95 36

Värvaren Aline från Malmö lär ut tips och tricks

Dan Josefsson och Sophie Vainio, U10 Umeå

Sowda Hassan U95, Göteborg och Wilma Blomberg U57

Avslutning på Stortorget, Malmö

INSATS MARS 2017				
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AMNESTY OCH GDPR
Den 25 maj träder den nya EU-förordningen General Data
Protection Regulation (GDPR) i kraft. Syftet med regelverket
är att det ska skydda individers integritet genom att reglera
behandling och lagring av personuppgifter. Förordningen
ersätter Personuppgiftslagen, som är det svenska regelverk
som finns på området idag.
På sekretariatet arbetar vi med att ta fram en integritetspolicy
som ska leva upp till kraven i GDPR och täcka all
vår hantering av personuppgifter. Så snart policyn är
klar kommer ni kunna ta del av den i sin helhet på
aktivistportalen. I den här texten informerar vi om de
punkter i policyn som kommer påverka er som arbetar aktivt
i Amnesty. Eftersom arbetet pågår kan vi inte utesluta att
mindre detaljer kan komma att förändras.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
En personuppgift är enligt GDPR “varje upplysning
som avser en identifierad eller identifierbar fysisk
person”. Några exempel: namn, personnummer,
adress, telefon, epost, bilder eller inspelningar.
Som personuppgift betraktas även information om
personers identitet, egenskaper eller beteenden, till
exempel att en person har en sjukdom, en politisk
åsikt eller ett intresse.

•

•

Era kontaktuppgifter kan komma att publiceras på
exempelvis Amnestys hemsida eller i utskick som rör de
aktiviteter/verksamheter era grupper bedriver, utan att vi
behöver inhämta separata medgivanden för detta.
Det finns möjlighet för er att anmäla restriktioner för hur
era personuppgifter får användas, till exempel att vi
inte får lämna ut postadress eller telefon utan att först
inhämta tillstånd från er. Detta måste i så fall anmälas
till er regionala verksamhetsutvecklare. (Det bör kanske
tilläggas att det naturligtvis inte är en optimal lösning
med en kontaktperson som inte får kontaktas…)

2. ANDRA AKTIVA MEDLEMMAR
Vi har sedan lång tid tillbaka en rutin att be alla våra grupper
skicka oss en medlemsförteckning i början av varje år.
Förteckningarna används för för att vi snabbt och smidigt ska
kunna få fatt i enskilda medlemmar vid behov.
Enligt vår integritetspolicy ska den gamla förteckningen
slängas så snart en ny skickas in (görs redan idag). Vi
får heller inte behålla förteckningar daterade mer än ett
kalenderår bakåt i tiden. Alla förteckningar daterade 2016
eller tidigare kommer slängas under maj månad.

3. ANMÄLNINGAR OCH BESTÄLLNINGAR

Ni som är kontaktpersoner (gruppsekreterare, ordförande,
distriktsombud eller vilken benämning ni nu använder) för
grupper, ungdomsgrupper eller distrikt kommer i början
av sommaren få e-post med uppmaningen att godkänna
hanteringen av era personuppgifter i enlighet med vår
integritetspolicy. Det är obligatoriskt för er att acceptera
medgivandet! Gör ni det inte blir det olagligt för oss att spara
era kontaktuppgifter och att göra utskick till er.

Sektionen samlar in stora mängder personuppgifter från
aktiva medlemmar i samband med utbildningar, träffar,
kampanjer/aktiviteter eller beställningar. Dessa inkluderar i
vissa fall uppgifter som betraktas som särskilt skyddsvärda
enligt GDPR, som exempelvis kostrestriktioner, allergier eller
funktionsnedsättningar. Enligt den nya integritetspolicyn
är vi skyldiga att radera deltagarförteckningar, formulär
eller liknande dokument/register så snart behovet av dem
inte kvarstår, allra senast 12 månader efter att träffen/
mötet/utbildningen/aktiviteten/kampanjen avslutats, eller
beställningen hanterats. Vi får inte behålla dem för “framtida
bruk” i syfte att kontakta eller mobilisera medlemmar.

Vi vill tydliggöra att integritetspolicyn på den här punkten
inte innebär några förändringar jämfört med de riktlinjer som
gäller nu. I klartext:

4. PERSONER MED “TILLFÄLLIGA” ENGAGEMANG
INOM AMNESTY

1. KONTAKTPERSONER

•
•

Vi sparar era kontaktuppgifter i databaser/register så
länge ni har kvar er nuvarande roll som kontaktpersoner.
Vi lämnar ut era kontaktuppgifter på förfrågan till både
personer inom Amnesty och till andra som vill komma i
kontakt med era verksamheter.

Vid sidan av våra aktiva medlemmar - de som långsiktigt
utgör en tydlig del av vårt arbete - så finns ett stort antal
personer som ingår i vår verksamhet i mindre tydligt
definierad form. Det kan handla om personer som anmält
intresse av att engagera sig aktivt i Amnesty, bilda nya
grupper eller att genomföra någon typ av aktivitet inom
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Amnesty, men utan att resultatet blir ett långsiktigt registrerat
engagemang. Den nya policyn kommer ställa krav på att
uppgifter som rör dessa personer inte får sparas efter att
deras initiativ har avslutats eller “runnit ut i sanden”. Exakt
hur policyn kommer formuleras på den här punkten är dock
inte klart.

GDPR FÖR GRUPPER, DISTRIKT OCH SAMORDNARE
Vår uppfattning i nuläget är att GDPR förändrar
förutsättningarna för vår lokala verksamhet i några specifika
fall:
•

•

Grupper som har egna bidragsgivare kommer behöva
inhämta medgivanden från dem för att få registrera och
hantera deras kontaktuppgifter.
Grupper/distrikt eller samordnare som använder
epostlistor kommer behöva inhämta någon form av

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

•
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medgivande från sina mottagare.
Vi uppmanar er genomgående att slänga inaktuellt
material som inkluderar personuppgifter, till exempel
gamla medlemsförteckningar eller liknande dokument.

Vi återkommer i juni-Insats med konkreta instruktioner, och
förväntar oss att de här frågorna ska kunna lösas utan några
större problem.
Skulle ni ha frågor eller kommentarer som rör GDPR får
ni gärna höra av er till mig. Räkna också med att vi lär
återkomma i

MATS ENGMAN
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDÖST
MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
08 729 02 66

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

