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Nu växlar vi upp i arbetet mot ett tiggeriförbud! Läs mer på sidan 2.
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TIGGERIFÖRBUD - NEJ TACK!
Vårt beslut att bedriva en kampanj mot tiggeriförbud 
fattades med kort varsel under april. Vi såg till att snabbt 
få ut ett kampanjmaterial på aktivistportalen, och vi 
informerade om kampanjen i maj-numret av Insats samt 
under sektionens årsmöte i Göteborg. När vi nu haft några 
veckor på oss att arbeta igenom kampanjen mer i detalj har 
en del förändrats. Gå därför gärna igenom informationen 
en gång till. Har ni redan anmält er till kampanjen behöver 
ni dock inte göra det på nytt.

ALLA KAN VARA MED!
Vi vet att många delar våra uppfattningar i frågan om 
tiggeriförbud, och har utformat kampanjen därefter. Vårt 
material och våra instruktioner riktar sig nu till ALLA som vill 
arbeta med frågan - oavsett om de är Amnestymedlemmar 
eller inte. Kampanjmaterialet består av:
• Instruktioner
• “Kära Sverige”: Innehåller bakgrund, fakta och 

argument. Det här dokumentet ersätter de två 
dokumenten “Bakgrund” och “Frågor och svar”, som vi 
tog fram inledningsvis.

• Mall för politikersamtal
• Flyer: “Tiggeriförbud - NEJ TACK!”
• Pin: “Tiggeriförbud - NEJ TACK!”

Inom ramen för kampanjen använder vi även webbplatsen 
www.amnesty.se/tiggeriforbud, där ni hittar all information 
ni behöver för att delta i kampanjen. Det är också här ni 
anmäler ert deltagande.

INSTRUKTIONER
Det vi uppmanar er att göra inom ramen för kampanjen har 
inte förändrats. Det handlar om fyra uppgifter, och ni väljer 
själva vad ni vill lägga fokus på:

• Brevskrivning till partiledarna Stefan Löfvén, Annie Lööf, 
Jan Björklund och Ebba Busch Thor.

• Samtal med lokala företrädare för S, C, L och KD.
• Skriva insändare till lokala tidningar.
• Uppmärksamma, diskutera och kommentera frågan 

via digitala medier, under politiska möten, i anslutning 
till valstugor eller i andra sammanhang ni tycker är 
lämpliga.

När vi nu öppnat upp för alla att delta i kampanjen 
tillkommer dock en femte punkt:
Uppmana vänner/bekanta, lokala föreningar eller 
församlingar som delar våra åsikter att delta i arbetet! 
Hänvisa dem till www.amnesty.se/tiggeriforbud för 
information/instruktioner och beställning av kampanjmaterial

EN KONTROVERSIELL FRÅGA…
Som vi nämnt tidigare är vi väl medvetna om att frågan om 
tiggeri är kontroversiell och känslig för många. Vi kommer 
mötas av en mindre flod kritik som grundar sig på rasism och 
fördomar mot romer. Vi kommer även mötas av mer saklig 
kritik från politiker, ledarskribenter och privatpersoner som 
inte delar vår syn på frågan. Det finns undersökningar som 
tyder på att en majoritet av befolkningen i Sverige vill införa 
förbud mot tiggeri. Andra kanske är emot ett tiggeriförbud, 
men utan att tycka att det bör vara en prioriterad fråga för 
Amnesty. Vi räknar med att kampanjen kommer få ett antal 
medlemmar att lämna oss (men tror kanske att fler kommer 
gå med i Amnesty just för att vi tar ställning i den här frågan).

För oss är inte detta särskilt problematiskt. Vi ser det som 
en tydlig kränkning av yttrandefriheten att förbjuda fattiga 
människor att be om hjälp. Efter våra samtal med drygt 
50 utsatta EU-medborgare i Sverige vet vi dessutom att 
pengarna de får genom att tigga gör skillnad för deras 
familjer. Det räcker för oss. Arbete för mänskliga rättigheter 
är ingen tävling i popularitet. Tvärtom är det när opinionen är 
stark som det är allra viktigast att värna rättsliga principer.

Självklart finns vi till hands för frågor och samtal om ni 
känner osäkerhet inför att delta i kampanjen. Vet ni däremot 
att ni vill vara med är det bara att tuta och köra!

MALIN ÖSTERBERG
PROJEKTLEDARE KAMPANJ

070 744 16 70

MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE
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BRAVE - EN KAMPANJ FÖR “REAL HEROES”
Det var i slutet av 2017 som svenska Amnesty började 
arbetet med den globala kampanjen BRAVE. MR-försvarare 
och deras outtröttliga och livsnödvändiga arbete för rättvisa 
stod i centrum. Samtidigt så valde svenska sektionen att slå 
samman BRAVE med det vi tidigare kallat Skriv för frihet, 
vilket i sak inte alls är konstigt eftersom många av våra 
individfall också är just människorättsförsvarare. 

Under kampanjperioden var det hela 108 grupper som 
tog sig an våra fyra fall. Tillsammans med Amnestys 
samarbetsskolor så samlade ni in cirka 46 000 (!) 
underskrifter och anordnade kreativa aktioner runt om i 
landet. Samarbetsskolor och ungdomsgrupper stod för 
nära hälften av alla underskrifter. Från hemsidan fick vi in 
ytterligare cirka 50 000 underskrifter, som sammantaget är 
ett helt fantastiskt resultat. Det spelar dessutom betydande 
roll inför årets kommande arbete, då vi bjuder in politiker och 
ambassader till möten och samtal.

FINNS DET NÅGRA UPPDATERINGAR GÄLLANDE 
INDIVIDERNA VI ARBETADE FÖR? 
Xulhaz: Vi har valt att 
lyfta Xulhaz fall även 
under sommaren och 
fortsätter kämpa för 
hans upprättelse när 
Prideparader färglägger 
gator och torg. Efter 
sommaren planeras 
en överlämning av alla 
då insamlade namnunderskrifter till den bangladeshiska 
ambassaden. Totalt har hittills 312 052 underskrifter samlats 
in från den globala rörelsen

Issa och Farid: Som 
många av er vet pågår 
nu en oroväckande 
utveckling i Gaza 
och på Västbanken. 
Utrymmet för 
människorättsförsvarare 
krymper i rask takt och 
vi kommer att fortsätta 

arbeta för att sätta press på Israel, både när det kommer till 
den akuta situationen i Gaza men också för Issa Amro och 
Farid al-Atrash. Under hösten 2017 så samlade den globala 
rörelsen in 391 012 underskrifter för dem, och den svenska 
sektionens bidrag överlämnas till den israeliska ambassaden 
inom kort.

Azza: I slutet av 
december valde 
egyptiska myndigheter 
att förlänga Azza 
Solimans reseförbud. 
Vi bestämde då att 
fortsätta arbetet för 
Azza i samband 
med internationella 
kvinnodagen. Nu 
återstår att försöka få 
till ett möte med den 
egyptiska ambassaden 
och lämna över våra 
underskrifter. Azza 
var inte ett av de individfall som rörelsen arbetade med 
internationellt, och därför finns inte heller några globala 
siffror. 

Shackelia: I början av 
året skickade vi nära 25 
000 underskrifter till vårt 
internationella kontor i 
Mexiko. De lämnades 
sedan över ihop med 
nästan ytterligare 500 
000 underskrifter från 
den globala rörelsen 
till representanter för 
Jamaicas president.

Jag väljer att avsluta den här texten med ett utdrag från ett 
brev vi mottog från Shackelia Jackson. Det handlar om er, så 
läs och ta till hjärtat. 

“Ni är de riktiga hjältarna, och er dedikerade osjälviskhet 
till upprätthållandet av mänskliga rättigheter och global 
värdighet speglas i det stöd som era kampanjer erhåller och 
i de positiva resultat de resulterar i, som är avgörande för de 
utsatta och marginaliserade.”

Nedan kan ni läsa brevet i sin helhet på engelska.

MALIN ÖSTERBERG
PROJEKTLEDARE KAMPANJ

070 744 16 70

MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE
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“All,

Crafting the perfect response took longer than I anticipated and so I resigned myself to writing from the heart. I 

spent the last 3 years speaking as a broken sister; ensuring that others wouldn’t forget. I later saw the evolution 

of that role; the doors it opened for others; but also the threats it posed for me. 

The death of my brother Nakiea Jackson and my subsequent actions, made me synonymous with a struggle 

that was bigger than Nakiea; one in which, stopping became difficult. 

However, the magnitude of that fight and the arduous road ahead was not traversable individually; and this 

is where you guys, Amnesty International and its allies come in. You are a manifestation of the global support 

I needed, to rewrite a history of wrong and I am thankful that Nakiea’s story resonated sufficiently with you; 

allowing me to become the beneficiary of your support; commitment and hospitality. You have made the 

journey manageable, broadened our platform and provided the strategic guidance and web of support required 

in this change process. Nakiea became a global symbol for the universal language of death; the need for 

change and the value of the international community; its sustained pressure and presence. 

You gave me not only a safe space and the shoulder of giants to stand on; but also an outlet to redefine the 

optics and manufactured perception of Jamaica and our leadership. The decision makers no longer controlled 

the narrative and we were disrupting the nostalgia they exported. You gave me a source of hope; to live 

again, to dream again; my innocence was vicariously rekindled - through the observation and confidence the 

communities I have interacted with express in their security forces. You made it ok to aspire for that in Jamaica. 

You are the real heroes and your selflessness and dedication to the upholding of human rights and dignity 

around the world is mirrored in the support that your campaigns garner and the positive results your have 

yielded for those affected and victimized.

I could go, but I am sure the essence of my gratitude has been expressed and so I say peace be with you 

continue to be a beacon of change and a light onto our pathway. I am excited by the prospects of our sustained 

partnership for the best is yet to come. 

All the best,
Shackelia
Broken, not Destroyed” 

I år är det 70 år sedan Israel påbörjade sin illegala 
ockupation av Palestina. Och i juni är det 11 år sedan den 
illegala blockaden mot Gaza sattes in. Sedan den 30 mars i 
år har palestinier demonstrerat vid stängslet som skiljer Gaza 
från Israel i protest mot både ockupationen och blockaden. 
Demonstrationerna har mötts med övervåld från Israelisk 
militär. Hittills har 35 personer dött och mer än 5 500 
personer har skadats. Detta måste få ett slut! 

SKICKA EN SOLIDARITETSHÄLSNING 
Vi vill visa att vi är många som backar demonstranterna i 
Gaza. Ni kan hjälpa till genom att göra följande:

1. Gör en eller ett par skyltar där ni skriver “LIFT THE 
BLOCKADE”

2. Ta bilder på er själva i gruppen när ni håller upp 
skyltarna, gärna mot någon snygg bakgrund

3. Skicka bilderna till mig innan den 14 juni.

Vi kommer sedan göra ett kollage av bilderna och lämna över 
det till Israels ambassad.

AGERA NU - UPPMANA ISRAEL ATT LYFTA DEN 
ILLEGALA BLOCKADEN MOT GAZA!

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

070 987 04 63

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE
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HERRARNAS FOTBOLLS-VM
När herrarnas fotbolls-VM går av stapeln i Ryssland passar vi 
på att belysa situationen för människorättsförsvarare i landet. 
På Aktivistportalen finner ni en lathund med information om 
Oyub Titiev, Igor Nagavkin och Andrei Rudomakha som vi 
agerar för, ihop med materialbeställningsformulär.

Så kicka igång fotbollssommaren med gult, blått och 
mänskliga rättigheter - och beställ snart för att hinna få 

materialet innan Sveriges första match den 18 juni! 

Psst… 
Bor du i eller nära Stockholm? Då kan du besöka 
visningarna av Sveriges fotbollsmatcher på Trädgården 
den 18, 23 och 27 juni och samtidigt signera Amnestys 
fotbollströja för ryska MR-försvarare! 

KAMPANJA I SOMMAR!

PRIDE
Över 20 grupper har redan anmält sig till årets 
Pride-kampanjande och det är ju alldeles fantastiskt! 
Har ni inte beställ material än? Frukta icke. 
Materialbeställningen ligger uppe på aktivistportalen 
hela sommaren. Där hittar ni också info om Xulhaz 
Mannan från Bangladesh, som är den vi agerar för i 
år samt tips på vad ni kan hitta på i era Prideparader.

Materialbeställningar till både Pride och herrarnas 
fotbolls-VM finns på aktivism.amnesty.se/brave
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#inteminröst 
- Kampanj inför valet

Hur kan den politiska retoriken gå från att minska 
utanförskap och segregation till att “inte utesluta” att sätta 

in militär i förorten?

Hur kan ett parti gå från en retorik där man vädjar till 
svenska folket att öppna sina hjärtan, till att prata om “en 

stram invandringspolitik under en lång tid för att klara 
integrationen”?

För att samtalet och rösterna har förändrats.
För att plocka snabba poänger. 

Och i jakten på röster, förlorar politikerna sin egen.

Valrörelsen har hårdnat och förskjutningen har skett framför 
våra ögon. Politiker som tidigare pratat om öppenhet 
och gemenskap talar nu om ett vi och ett de. Samhället 
polariseras och svaga grupper ställs mot varandra. Allt för att 
vinna snabba politiska poänger. 
Det tänker vi inte acceptera.

Det politikerna säger och gör får konsekvenser.Oavsett om 
det är strategiskt planerat eller hastigt utslängt. 
Retorik leder till politik som leder till rasism. 
Politikerna ska föra vår talan, men vi känner inte längre igen 
orden

När odemokratiska röster skriker högt för att påverka Sveriges 
makthavare, är det viktigare än någonsin att visa hur många 
vi är som vill se ett jämlikt Sverige. Att vi är många som vill 
se ett politiskt samtal som erbjuder lösningar och visioner. Ett 
samtal där människor får plats och inte diskrimineras. 

För att visa att vi inte accepterar den politiska förskjutningen 
och vill se en annan politik, kommer Amnesty att lansera 
kampanjen #inteminröst. Den lanseras inför det svenska 
riksdagsvalet och består av ett upprop och en manifestation. 
Vi kommer behöva jobba hårt för att sprida vårt budskap och 
få så många som möjligt att ta ställning

DET HÄR BEHÖVER VI GÖRA

Sprid kampanjen!
Hjälp oss att sprida budskapet via inlägg i sociala medier 
eller via affischer på era lokala orter, skolor och universitet. 

Samla underskrifter!
I kampanjen kommer vi att lansera ett upprop för att visa att 
vi är många som kräver ett förändrat politiskt samtal. Hjälp 
oss att samla så många underskrifter som möjligt så att vi 
tillsammans kan visa politikerna hur stor del av opinionen 
som vill se ett samtal där människor får plats och inte 
diskrimineras. En politik som kräver lösningar och visioner. 

Uppropet kommer finnas digitalt och ni kommer därför 
behöver en dator, läsplatta eller smartphone för att samla 
in underskrifter. Dock kommer det som vanligt att finnas 
material i form av affischer och infoblad. 

Kom på manifestationen!
Politikerna ska inte kunna missa vårt budskap. Mer info 
kommer.

Vad händer nu?
Kampanjen drar igång den 19 augusti men material och 
vidare info kommer finnas på aktivistportalen från början av 
juli. 

Anmäl gärna ert intresse redan nu för att bjudas in till 
ett utskick där ni snabbt kan få mer information om de 
olika möjligheterna att engagera sig. Anmälan hittar du på 
aktivistportalen!

Frågor? Tveka inte att höra av er till mig!

CECILIA ENQUIST
KAMPANJLEDARE

08 729 02 00 (RECEPTIONEN)

CECILIA.ENQUIST@AMNESTY.SE
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Kvinnor i hela världen drabbas hårt av trakasserier och 
kränkningar på sociala medier. Nästan var tredje tillfrågad 
kvinna i Sverige har utsatts.

Det som utmärker näthat är hur snabbt det kan eskalera - en 
trakasserande tweet kan bli till en flod av hat på bara några 
minuter. 39 % av alla kvinnor som utsatts för trakasserier 
eller kränkningar på nätet har uppgett att de vid minst 
ett tillfälle fruktat för sin fysiska säkerhet på grund av det 
de utsatts för. Sociala medie-företag måste börja ta de 
här problemen på allvar! De måste se till att kvinnor som 
använder deras plattformar är helt fria att kunna göra det 
utan att behöva vara rädda. 

Därför startar vi nu kampanjen ”Unfluencer”. Unfluencer 
riktar ljuset mot de som kan förändra – och gör det med 
hatarnas egna metoder.

För att förändringen ska gå snabbare riktar vi därför ljuset 
mot någon som kan förändra det: Jack Dorsey, Twitters vd 
och grundare. Han har makten att stoppa näthat – men 
struntar i det. Det går för långsamt. Han låter sexism, rasism 
och extremism frodas fritt - trots att han flera gånger lovat 
att användarreglerna ska skrivas om och förbättras. Därför 
påminner vi i kampanjen ”Unfluencer” Jack om om vad han 
lovat, med hjälp av ett eget botnätverk! På kampanjsidan kan 
besökare starta en bot – som tillsammans med övriga bottar 
bildar ett nätverk – med krav på förändring. 
 
DET FUNGERAR SÅ HÄR:
På kampanjsidan kan du (genom en stor gul knapp!) aktivera 
ett konto på Twitter. Men istället för att en människa styr 
kontot är det en bot som sköter twittrandet. Det är alltså 
programmerat. Bottens första uppdrag är att söka upp sina 
syskonbottar som också aktiverats via Amnesty. Alla våra 
bottar är nämligen programmerade att hitta varandra. De 
bildar ett botnätverk som: twittrar till Jack! Tillsammans 
skickar de budskap om de förändringar som krävs för att 
Twitter ska vara en säker plats för kvinnor – förändringar av 
policys och riktlinjer. 

Kampanjen stöttas av fler kända svenska personer som 
utsatts för näthat, till exempel Mina Dennert, Rossana 
Dinamarca, Gudrun Schyman och Alexandra Pascalidou. 

Vi vet redan att kvinnohat och trakasserier frodas på sociala 
medier, men det undersökningen visar är hur oerhört 
allvarliga konsekvenserna blir för de kvinnor som utsätts. I 
Sverige uppgav 39 procent av de kvinnor som blivit utsatta 
att de fruktat för sin säkerhet grund av det näthat de 
drabbats av. Det måste ansvariga sociala medie-företag, 
men också regeringen, ta på allvar och göra något åt

Unfluencer-kampanjen
Unfluencer-kampanjen uppmärksammar de som tar hatet 
till din feed. En unfluencer är en ljusskygg påverkare som 
direkt, eller indirekt, bidragit till att sprida hot, hat eller 
desinformation genom digitala plattformar. I kampanjen lånar 
vi också metoder från hatarna – men vänder på det, och 
använder det till positiv förändring. 
 
I första delen av Unfluencer-kampanjen uppmärksammar vi 
Jack Dorsey och Twitter – och kvinnohat. 

Så, in och aktivera er bot - och glöm inte att dela och be alla 
era vänner göra det! Sidan hittar du på www.amnesty.se/
unfluencer

KAMPANJSTART 
MOT NÄTHATET PÅ TWITTER

JOANNA BACKMAN
KOMMUNIKATÖR

073 981 26 86

JOANNA.BACKMAN@AMNESTY.SE 
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På årets årsmöte 4-6 maj samlades över 300 deltagare. 
Det som kallades “Ett annorlunda årsmöte” handlade inte 
bara om att förändra och besluta hur Amnesty ska arbeta 
framöver, utan också att inspireras, engageras och få 
kunskap.

Under de tre mötesdagarna som tog plats i Folkets Hus 
fick besökarna ta del av ett blandat utbud av workshops, 
seminarier, panelsamtal, middag och fest. Fredagen invigdes 
genom en färgstark entré av estradpoeten Olivia Bergdahl.

ETT ANNORLUNDA & VÄLBESÖKT 
ÅRSMÖTE I GÖTEBORG

På lördagen följde interna samtal i olika 
diskussionsgrupper för att samla in underlag till det 
pågående arbetet med att öka medlemsinflytandet och 
stärka vår medlemsdemokrati.

Johanna Westesson, Sakkunning diskriminering, 
och Mona Lisa Pruteanu, brobyggare på Göteborgs 
Räddningsmission
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UTBILDNING MED EXTERNA GÄSTER
Eftermiddagen gick under namnet “Amnesty med gäster”
och bestod av flera olika utbildningspass, som också
var öppna för allmänheten. Seminarier och workshops om 
“vi-och-dom”-retoriken i samhället, tiggeriförbudet och digital 
aktivism är några av de programpunkter som inspirerade och 
kastade nytt ljus över situationen för mänskliga rättigheter i 
Sverige - här och nu.

INTERNATIONELLT FOKUS PÅ SÖNDAGEN
På söndag flyttades fokus till vårt internationella arbete 
och människorättsförsvarare i synnerhet. En av våra 
internationella gäster, Tania Reneaum, generalsekreterare 

för Amnesty Mexiko, intervjuades om hur den globala 
narkotikakontrollpolitiken påverkar mänskliga rättigheter och 
förklarade några av de specifika problem som Mexiko står 
inför. 

Som avslutning på årsmötet samtalade Idil Eser, 
generalsekreterare för Amnesty Turkiet, och hennes vän, Ali 
Gharavi, om sitt engagemang, sina erfarenheter under 10 
månader i turkiskt fängelse och den uppmärksammade roll 
som människorättsförsvarare de har axlat sedan dess. Det 
var första gången som de återsågs efter vistelsen i fängelset 
så det blev ett varmt möte som också kryddades med svart 
humor.

MARTIN RYDEHN
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET 2018

070 860 86 12

MARTIN.RYDEHN@AMNESTY.SE

Amanda Jackson valdes till ny ordförande
TIll ny ordförande i Amnesty International Sverige 
valdes enhälligt Amanda Jackson. Hon tar över efter 
Tora Törnquist som varit sektionens ordförande i tre 
år. Amanda Jackson har varit engagerad i Amnesty i 
många år och har bland annat suttit i sektionsstyrelsen 
de senaste fyra åren. Rollen innebär att leda styrelsen 
och tillsammans med den vara medlemmarnas 
representant och sektionens högst beslutande organ 
mellan årsmötena. Uppdraget är på två år. 

Ingen medlemsavgift för ungdomar
På årsmötet beslutades det även om att avskaffa 
medlemsavgiften för ungdomar upp till 18 år. Från 
och med 2019 innebär det att ungdomar under 18 år 
får kostnadsfritt medlemskap i Amnesty International 
Sverige. 

Avslutningsvis vill vi tacka alla funktionärer som gjorde 
årsmötet praktiskt möjligt och alla deltagare som, enligt 
årsmötesbeslut, bidrog till “det bästa årsmötet ever”!



                SIDA 10                    INSATS JUNI 2018

ÅRSMÖTET 2019 - I DIN STAD?
Tack alla fantastiska medlemmar för en inspirerande, rolig 
och viktig årsmöteshelg i Göteborg 4-6 maj!

Nu börjar vi planera och förbereda inför nästa år, men var 
ska vi vara?

Årsmötet arrangeras av aktivister och anställda. I år 
ansvarade distriktet för funktionärer inför årsmötet och på 
plats under hela helgen, förberedelser och genomförande 
av festen på fredagen samt dekorationer och Amnestypepp i 
årsmöteslokalen. 

För att årsmötet ska kunna hållas på din ort behöver 
det finnas en lokal där omkring 300 personer får plats 
med möjlighet till boende inom gångavstånd, minst 20 
funktionärer till själva årsmöteshelgen samt en aktivist som 
kan vara ansvarig från distriktets/gruppernas sida från 
att beslutet om årsmötesort fattas av sektionsstyrelsen i 
september 2018 till dess att årsmötet är utvärderat och 
avslutat i juni 2019.

Frågor, funderingar, tips och intresseanmälningar skickas till 
arsmotet@amnesty.se senast 31 augusti.

OCH ÅRETS VINNARE VAR...
Det var till starka och taktfasta applåder som vinnarna av 
årets aktivistpriser fick kliva fram för att ta emot diplomen. 
Även om två av tre pristagare inte fanns på plats hoppas 
vi att den personliga överlämningen från de som tog emot 
priserna i deras frånvaro var minst lika fantastisk.

ÅRETS VINNARE VAR:

STORA KREATIVITETSPRISET
Årets stora kreativitetspris tilldelas grupp 101 vars arbete 
präglas av kreativitet sett till innehåll och form. Den 
specifika aktiviteten som gruppen prisas för är festivalen 
“Släpp fångarna loss” som knyter an till Amnestyfondens 
skapare såväl som till Amnestys arbete. Somliga kallar den 
för Stockholms mysigaste festival och innehåller allt från 
skönt barhäng, inspirerande talare och fantastiska artister.  
Under 2017 arrangerade gruppen den 11:e (!) festivalen i 
ordningen. 

STORA AKTIVITETSPRISET
Motivering: Med ett gediget och outtröttligt arbete har Grupp 
06 Turkietgruppen visat hur en Amnestygrupp kan verka 
i en fantastisk form. Tack vare ett inkluderande och öppet 
förhållningssätt kan de engagera många i sina frågor.

STORA ENGAGEMANGSPRISET
Motivering: För 46 år sedan startades grupp 119, och där 
har Eva och Tomas Malmstedt varit, och är fortfarande, det 
engagerade navet. Med stor värme och generositet har de 
lotsat in nya medlemmar i gruppens arbete.

När Eva och Tomas började sitt engagemang i grupp 119 
var de unga förvärvsarbetande småbarnsföräldrar. Nu 
är de pensionärer och fortfarande engagerade och djupt 
involverade i kampen för mänskliga rättigheter.

Vinnare Stora Kreativitetspriset: Grupp 101

Vinnare Stora Engagemangspriset: Tomas och Eva Malmstedt

Vinnare: Tomas och Eva Malmstedt

Vinnare Stora Aktivitetspriset: Grupp 06 Turkietgruppen Stockholm
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Vilket otroligt aktivistår 2017 kom att bli! Demonstrationer 
har blandats med intressanta föreläsningar, aktioner på 
stan och egna festivaler. Tyvärr kan ju inte alla grupper 
vinna priser men likväl bjuds vi här på ett axplock på vad 
som hände under året: 

Grupper i distriktet Kalmar och Kronberg bjöds in att delta 
på ett seminarium om Nordkorea som hölls i Växjö och 
samordnades av landsamordnaren för Nordkorea och 
grupp 168. Växjögrupperna ordnade lokal på universitetet. 
Seminariet lockade Amnestymedlemmar från Lund, 
Stockholm, Halmstad, Laholm, Växjö och Kalmar.

Studentgruppen i Umeå (grupp 226) avslutade ett oerhört 
aktivt kampanjår med att arrangera en temavecka på 
universitetet om samers rättigheter, med bland annat en 
föreläsning, en fotoutställning och visning av sju kortfilmer.

Grupp 234 i Rättvik satte punkt för sin återkommande 
loppmarknad, som gruppen drivit under mer än 30 års tid 
och som samlat in hundratusentals kronor till Amnesty. Det 
blev en avslutning i stor stil med en fullsatt konsert i Rättviks 
kulturhus med Rättviksdottern Marit Bergman.

Kvinnorättsgruppen och Hälso- och sjukvårdsgruppen i 
Göteborg arrangerade en föreläsning med Maria Teresa om 
abortlagstiftningen i El Salvador. Ett starkt och personligt 

event, som inte lämnade 
någon oberörd. Att lyssna 
på Maria Teresa är att 
känna hopplöshet och kraft, 
förtryck och förändring, 
sorg, glädje och gemenskap 
på samma gång.

Amnesty Queer Sthlm erbjöd besökare att smycka (folk 
kunde virka egna blommor innan paraden) och gå med 
en kista i Sthlms Prideparad för att uppmärksamma Nxolo 
som brutalt mördats och våldtagits på grund av av hennes 
sexuella läggning. Blommorna skickades sedan ner till 
Nxolos familj i Sydafrika.
 
Och såklart mycket, mycket mer otrolig verksamhet som 
ramade in 2017. Vi kan konstatera att vi är en rörelse som 
syns, hörs och berör människor runt om i landet och världen!

OJ VAD MYCKET IMPONERANDE 
VERKSAMHET SOM GJORDES UNDER 2017!

Docent Gabriel Jonsson, från Institutionen för Asien-, 

Mellanöstern- och Turkietstudier vid Stockholms 

universitet talade under seminariet

Marit Bergman

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST

070 914 46 81

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE
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SOM JAG SER DET...
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Så länge jag kan minnas har mänskliga rättigheter 
och världsläget varit frågor som tagit stor plats i 
mitt liv, både i form av samtal vid middagsbordet, 
böcker, resor, arbete och engagemang. Uppvuxen 
i en familj där globala frågor varit ett närvarande 
samtalsämne längtade jag som tonåring efter att hitta 
ett sammanhang där jag kunde vara med och bidra 
till den värld jag ville se. Amnesty blev svaret. Att 
bli del av en global rörelse som gemensamt agerar 
mot kränkningar och förtryck var fantastiskt. Som så 
många andra inom Amnesty har jag hunnit engagera 
mig på olika sätt i organisationen genom åren.

En av de viktigaste delarna av Amnesty arbete är vårt 
gemensamma outtröttliga agerande för att de som gjort 
sig skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter ställs 
till svars.  Mycket av vårt påverkansarbete planeras 
och genomförs av engagerande medlemmar. Detta 
är en av våra styrkor. Varje brev, sms, peng, aktivitet 
blir tillsammans en stark röst som kan åstadkomma 
förändring.
 
Att hitta former för hur vi än bättre kan ta tillvara 
på och mobilisera vår gemensamma kraft i form av 
engagerade medlemmar och supportrar, hur vi ökar 
medlemsinflytandet och hur vi kan bli en än mer 
inkluderande organisation är viktigt frågor på styrelsens 
bord de närmaste åren. En annan viktig fråga är att 
vara den svenska sektionens röst i den internationella 
rörelsen.

 Jag tror att styrkan i Amnesty är samverkan mellan 
medlemmar, personal, förtroendevalda och supportrar 
och jag hoppas att de större processer vi jobbar med 
nu avseende medlemsdemokrati och jämlikhetsarbete 
ska kunna bidra till att vi möjliggör för nya former av 
aktivism, ökat inflytande och engagemang.

NYA ORDFÖRANDEN FÖR SVENSKA SEKTIONEN, AMANDA JACKSON, 
PRESENTERAR SIG OCH VAD HON SER SOM VÅR STÖRSTA STYRKA 

LJUS

TAGGTRÅD
Att de senaste åren visat på en tillbakagång för 
skyddet för de mänskliga rättigheterna på sina håll 
i världen.

Att 108 (etthundraåtta!) Amnestygrupper från 
hela Sverige engagerade sig i Amnestys BRAVE-
kampanj i december, som fokuserar på utsatta 
människorättsförsvarare.

AMANDA JACKSON
ORDFÖRANDE SVENSKA SEKTIONEN AMNESTY



INSATS JUNI 2017         SIDA 13                                                        HÖSTEN 2018

NU NÄRMAR SIG ÅRETS MEGAHELG 
- BOKA IN 20-21 OKTOBER REDAN NU!
Äntligen är det dags att återigen samlas för den största 
kampanjutbildning och inspirationskälla som vi arrangerar i 
sektionen, nämligen Aktivistseminariet! Detta är det främsta 
tillfället för dig som vill utvecklas i din aktivism tillsammans 
med andra, lyssna på gripande berättelser och delta i 
kreativa workshops. Samtidigt fyller du på med massor av 
inspiration och engagemang!

Redan nu kan vi berätta att en av de inbjudna gästerna 
under helgen kommer vara Eskinder Nega. Eskinder, som 
är journalist, greps i Etiopien den 14:e september 2011 
och åtalades för terroristbrott. Han befanns senare skyldig 
till “förberedelse eller anstiftan till terroristhandlingar”, 
”deltagande i terroristorganisation” samt ”högförräderi”, 
och dömdes till 18 års fängelse. Detta på grund av att han 
kritiserat den etiopiska regeringen och krävt respekt för 
yttrandefriheten. 

Sedan domen mot Eskinder föll har Amnesty arbetet för 
hans frigivning genom ett antal olika kampanjer, bland annat 
under Skriv för Frihet 2013. Därför var det med oerhört stor 
glädje som vi tog emot beskedet att han var en av dem som 
fick amnesti och tilläts lämna fängelset den 14:e februari i år. 
Och i oktober kommer han alltså till Stockholm!

Arbetet pågår för fullt med att fylla dagarna med så 
spännande innehåll som tänkas kan, håll därför utkik i 
kommande nummer av Insats för fler föreläsare och konkret 
innehåll.

Under helgen sker även en nationell ungdomsträff, möte för 
distriktsaktiva samt Verksamhetsmöte.

Alla medlemmar som vill arbeta för mänskliga rättigheter 
och öka sitt engagemang är välkomna! 

Hela helgen är kostnadsfri och kost samt logi ingår.

Var: Ersta Konferens, Stockholm
När: 20-21 oktober (Ungdomsträff från 19 oktober)

Ta fram kalendern på en gång och skriv in upptagen den här 
helgen, för det kommer bli två dagar att minnas! 

Håll utkik på aktivism.amnesty.se/megahelg för mer löpande 
information och anmälan!

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST

070 914 46 81

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

070 987 04 65

AMELIA.WINGQVIST@AMNESTY.SE
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IRLAND: KVINNOR FÅR RÄTT ATT 
BESTÄMMA ÖVER SIN KROPP

Jubel och applåder bryter ut. Liksom tårar. Människor som 
kramas. En ögonblicksbild från Dublin den 26 maj, då det 
officiella valresultatet av landets folkomröstning meddelades. 
Vi är på Intercontinental Hotel där ja-sidan håller valvaka, 
omgivna av människor som alla väntat. I timmar, veckor, 
månader, årtionden har de väntat på just den här stunden. 

EN AV VÄRLDENS HÅRDASTE ABORTLAGAR SKROTAS
Det irländarna röstat om är en grundlagsändring som är 
nödvändig för att kunna ändra landets nuvarande abortlag. 
Det är 35 år sedan det åttonde tillägget om det ofödda 
barnets rätt till liv infördes i grundlagen. Den gången röstade 
cirka 70 procent för tillägget. I dag har en nästan lika stor 
andel, 66,4 procent, röstat ja till att upphäva det. 

Det är detta tillägg som gjort att  Irland har en av världens 
hårdaste abortlagar. Abort tillåts bara för att rädda kvinnas liv. 
Efter 35 år går det inte längre att blunda för de fruktansvärda 
konsekvenser det fått för landets flickor och kvinnor. Varje 
år har tusentals tvingats åka utomlands för att göra abort. 
Skammen, stigmat och kriminaliseringen av abort i samhället 
har gjort att de ensamma burit på sin hemlighet. Trots att 
de är så många. Först under de senaste åren har de brutit 
tystnaden och berättat om sina erfarenheter. 

AKTIVISM FLYTTAR BERG 
Det må vara så att det irländska samhället har förändrats. Att 
katolska kyrkans makt minskat, att de unga inte ställer upp på 
de normer som rått tidigare. Och att den äldre generationen, 
som levt sina liv i skuggan av abortförbudet, önskar något 
annat för sina döttrar, barnbarn. Men ingen vi talat med före 
valet förväntade sig en sådan överlägsen seger. I bästa fall 
hoppades man på en liten övervikt för ja-sidan. 

Jordskredssegern hade inte varit möjligt utan kvinnors 
mod att vittna om vad som hänt dem, ej heller utan otaliga 
aktivisters kampanjarbete. De har gått från dörr till dörr 
och pratat med väljare. De har stått på stan och samtalat, 
debatterat i media, sålt pins och tröjor för att få in pengar till 
valaffischer och infoblad. 

NÄSTA STEG
Det ska mycket till för att de folkvalda ska gå emot folkviljan. 
Parlamentet har nu att ta ställning till regeringens förslag om 
fri abort under de första 12 veckorna av graviditeten. Mellan 
vecka 12- 18 tillåts abort om graviditeten medför en risk för 
kvinnans liv eller hälsa, eller vid dödliga fosterskador. 

AMNESTYS ROLL
Amnesty Irland har varit en del i allt detta. Arbetet inleddes 
2014 under den globala kampanjen ”Min kropp mina 
rättigheter” och syftade inledningsvis till att ändra människors 
attityder och få till stånd en folkomröstning. Under de senaste 
månaderna har irländska sektionen arbetat dygnet runt. 

2015 drev Amnesty i Sverige en sommarkampanj om abort 
i Irland. Vi samlade in namnunderskrifter, höll seminarier 
under politikerveckan i Almedalen och på andra ställen och 
träffade Irlands ambassadör.

Nu firar vi att flickor och kvinnor på Irland äntligen får rätt att 
bestämma över sina egna liv och kroppar! 

KATARINA BERGEHED
SAKKUNNIG, KVINNORS RÄTTIGHETER

070 461 95 46

KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE
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GDPR FÖR GRUPPER 
OCH DISTRIKT
Som vi nämnde i förra numret av Insats påverkas 
vår verksamhet på flera olika sätt av den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 
maj. Vi har nu gått igenom de riktlinjer och instruktioner som 
omfattar er i grupper och distrikt, och det här är vad som 
gäller. 

SVENSKA AMNESTYS INTEGRITETSPOLICY
Vi har under maj antagit en integritetspolicy som omfattar 
all personuppgiftshantering inom svenska sektionen - 
alltså även inom våra grupper och distrikt. Ni hittar en 
sammanfattning på www.amnesty.se/personuppgifter 
och längst ner på sidan finns länkar till de detaljerade 
policydokumenten. Den del av policyn som rör aktivismen 
inom Amnesty hittar ni också på aktivistportalen under 
“Policy”.

När vi skrev om detta i maj trodde vi att alla våra 
kontaktpersoner skulle behöva ge oss ett aktivt medgivande 
för att vi skulle kunna fortsätta att lagra/använda deras 
personuppgifter. Nu gör vi dock bedömningen att vi 
uppfyllt kraven i förordningen genom att informera om 
integritetspolicyn. Ni behöver alltså inte ge oss något explicit 
godkännande för att vi ska kunna fortsätta använda era 
kontaktuppgifter.

Notera även att om ni använder Facebook 
eller någon annan sociala medier-plattform, 
så kan ni arbeta vidare precis som tidigare. 
Då ligger förpliktelserna gentemot GDPR på 
dem som hanterar plattformen.

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
Alla grupper/ungdomsgrupper/specialgrupper och distrikt 
inom Amnesty är skyldiga att följa de grundläggande 
principerna i vår integritetspolicy:
• Var restriktiva med att spara personuppgifter. Generellt 

gäller att ni får spara uppgifter som ni behöver och 
använder aktivt. Däremot ska ni inte spara uppgifter för 
att de “kan vara bra att ha”. Ni gör själva bedömningen 
vad som är vad.

• Sträva efter att minimera antalet personer som har 
tillgång till personuppgifter, till exempel vid anmälningar 
till en extern aktivitet. Notera dock att detta självklart 
inte gäller kontaktuppgifter till era egna medlemmar, 
som ju alla i gruppen behöver ha tillgång till.

• Sträva efter att kontinuerligt slänga material som 
innehåller personuppgifter, och som ni inte aktivt 
använder. Principen är att ni raderar (eller avkodar) 
sådant som kan vara bra/trevligt/kul att spara, och 
endast sparar det som är väsentligt och som ni verkligen 
behöver. Det här arbetet sköts i den takt och omfattning 
som kan bedömas vara rimlig. Det är viktigare att ni 
korrigerar er nuvarande/framtida verksamhet enligt 
riktlinjerna än att ni kastar vartenda dokument ni 
någonsin skapat.

EXTERNA UTSKICK OCH BIDRAGSGIVARE
• Den 25 maj gjorde vi ett utskick med instruktioner till 

dem som vi vet (eller tror) hanterar utskick eller nätverk 
som inkluderar externa personer - alltså inte bara 
Amnestymedlemmar. Skulle det vara så att ni gör den 
typen av utskick, men inte har fått några instruktioner, 
så kontakta mig omedelbart.

• Grupper som har egna bidragsgivare är skyldiga att 
upplysa om att de följer restriktionerna inom GDPR. Har 
ni egna bidragsgivare går ni in på aktivistportalen och 
ser till att ni följer de uppdaterade riktlinjerna: aktivism.
amnesty.se/bidragsgivare

FRÅGOR...?
Skulle något vara oklart får ni gärna höra av er till mig. Titta 
också gärna igenom texten i maj-Insats (sida 8-9), som 
tydliggör hur vi från sektionens sida hanterar personuppgifter 
som rör er som är aktiva Amnestymedlemmar.

MATS ENGMAN
KAMPANJSAMORDNARE

08 729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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JÄMLIKHETSDATA - VAD 
ÄR DET OCH VARFÖR?
Hur vet vi att det finns en löneskillnad mellan män och kvinnor? 

Hur vet vi om löneskillnaden ökar eller minskar? 

Svaret är därför att att vi har tydliga siffror på det. Även om vi 

fortfarande har en lång väg att gå, så är Sverige idag ett av de 

mest jämställda länderna i världen. En stor anledning till det 

är just de siffrorna. Idag mäter vi skillnader mellan löner på 

arbetsplatsen mellan kvinnor och män, och vi mäter noggrant 

fördelning mellan kön i bolagsstyrelser. Inget av detta hade varit 

möjligt om vi inte fördelade statistik utifrån kön. Men hur är det 

med de andra diskrimineringsgrunderna då? Idag vet vi väldigt 

lite om hur det står till kring diskriminering utifrån många av de 

andra diskrimineringsgrunderna. Det vore naivt att tro att det 

inte förekommer andra strukturella skillnader, såsom homofobi, 

rasism, islamofobi och så vidare. Vi kan på goda grunder anta att 

det förekommer i någon utsträckning, men det är svårt att veta 

i hur hög utsträckning och om det blir bättre eller värre. Som 

en konsekvens av det är det väldigt svårt att mäta de åtgärder vi 

sätter in.

I många länder världen över så förs statistik över andra grunder 

än kön och ålder, vilket vi redan nu mäter här i Sverige. FNs 

rasdiskrimineringskommité, CERD, har kritiserat Sverige åtskilliga 

gånger för att Sverige inte för statistik utifrån etnicitet, hudfärg 

eller andra indikationer på mångfald. Den senaste kritiken kom nu 

i maj 2018, och kommitén gav kraftfulla rekommendationer att 

Sverige bör införa statistik som synliggör utsatthet och ojämlikhet 

på etnisk grund: så kallad jämlikhetsdata. Statistiskt säkerställd 

information om hur olika grupper upplever diskriminering och 

ojämlikhet - insamlad utifrån principerna anonymitet, frivillighet 

och självidentifikation - är en förutsättning för ett effektivt 

antidiskrimineringsarbete och används redan i många länder. 

Jämlikhetsdata är också en viktigt metod för att kunna undersöka 

såväl eventuell rasprofilering som hatbrott på rasistisk grund.

Under styrelsens marsmöte beslutades att Amnesty ska genomföra 

metoden jämlikhetsdata inom vårt antidiskriminerings och 

jämlikhetsarbete, både på sekretariatet och bland medlemmar. 

Vi strävar efter att vara en jämlik organisation där alla människor 

känner sig välkomna. Om det finns strukturella hinder för det, är 

det viktigt att vi identifierar de hindren för att kunna motverka 

dom. Jämlikhetsdata som metod kommer då att kunna hjälpa 

oss att identifiera och synliggöra de eventuella hinder som kan 

finnas. Rent praktiskt så innebär metoden att en enkät skickas 

ut där mottagarna frivilligt får svara på ett antal frågor. Det är 

inte så stor skillnad mellan de frågor som kommer att ställas 

och en typisk enkät. Skillnaden är att vi även kommer att fråga 

om hur anställda och medlemmar uppfattar organisationen 

utifrån diskrimineringsgrunderna, dvs kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, religion, etnicitet, sexuell läggning, 

ålder och funktionsvariation/nedsättning samt social härkomst. 

Enkäten kommer att vara frivillig, helt anonym och baseras på 

självidentifikation. Finns det specifika frågor en inte vill svara på, 

så är det helt okej. Alla väljer själva vad de vill, och vad de inte 

vill, svara på.

Med enklare ord låter alltså resultaten oss veta var inom 

organisationen människor känner sig utsatta för diskriminering 

och på vilket sätt. På så sätt vet vi var vi måste sätta in resurser 

för att kunna motverka den eventuella diskrimineringen. Vidare 

skapar vi då förutsättningar för att kunna bli en mer jämlik 

organisation. Lika mycket som vi vill understryka att det kommer 

ske anonymt och genom självidentifikation, är det också självklart 

valfritt att delta. Vi vill säkerställa att alla människor oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion, etnicitet, 

sexuell läggning, ålder och funktionsvariation/nedsättning eller 

social härkomst ska ha samma möjligheter inom Amnesty. Vi 

måste själva vara den förändring vi vill se i samhället. 

Enkäten kommer skickas ut under hösten. För mer information, 

kontakta mig!

YONNAS SEYOUM
PROJEKTLEDARE JÄMLIKHETSARBETET

070 987 04 69

YONNAS.SEYOUM@AMNESTY.SE 
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FÖRSIKTIG 
POSITIV TREND 
MEN DYSTER 
LÄSNING OM 
DÖDSSTRAFFET
När jag gick med i Amnesty i slutet av -80 talet var det just 
för organisationens arbete mot dödsstraff. När jag som ung 
tonåring insåg att det faktiskt fanns finns stater som dödade 
sina egna medborgare ville jag vara med och förändra det. 
Sedan dess har mycket hänt när det gäller den globala 
synen på dödsstraffet. När Amnesty började sitt arbete för att 
avskaffa det var det bara 16 länder i världen som hade gjort 
det, i dag är det 106 länder. Så det går framåt!

Varje år presenterar ju Amnesty en rapport över situationen i 
världen när det gäller dödsstraffet, och det positiva för 2017 
är att det är en fortsatt nedgång när det gäller användningen 
av dödsstraff. Särskilt positiv är utvecklingen i länderna söder 
om Sahara där Guinea blev land nummer 20 att avskaffa 
dödsstraffet, och det pågår också förbättringar när det gäller 
lagstiftningen kring dödsstraffet i flera länder i regionen.

Men i de länder som fortfarande använder sig av dödsstraffet 
är det förstås en dyster läsning.

I  majoriteten av de länder där människor dömdes till döden 
eller avrättades förra året uppfyllde inte rättegångarna de 
internationella villkoren för hur rättvisa rättegångar ska gå 
till. Amnesty har uttryckt särskilt oro för hur rättegångarna 
går till i Bangladesh, Vitryssland, Kina, Egypten, Iran, Irak, 
Malaysia, Nordkorea, Pakistan, Saudiarabien, Singapore och 
Vietnam.

I flera länder förekom också framtvingande av “bekännelser” 
genom tortyr eller annan misshandel, bland annat i Bahrain, 
Kina, Iran, Irak och Saudiarabien.

Människor fortsatte också att dömas till döden och bli 
avrättade för brott som inte uppfyller villkoren för “de 
allvarligaste brotten” enligt definitionen i internationell rätt - 
vilket är mord.

Totalt var det minst 993 avrättningar som ägde rum i 23 
länder under 2017, vilket är liten minskning från 2016 
(1 032 avrättningar) och en stor minskning jämfört med 
2015 (1 634 avrättningar, det högsta antalet avrättade 
sedan 1989).

Minst 2 591 dödsdomar utfärdades i 53 länder, en tydlig 
minskning från det rekordhöga antalet 3 117 under 2016.
I de här siffrorna ingår inte de tusentals dödsdomar och 
avrättningar som Amnesty tror att Kina genomför. I Kina 
är de här siffrorna en statshemlighet. De fem länder som 
avrättar flest människor i världen är Kina, Iran, Saudiarabien, 
Irak och Pakistan - i den ordningen.

Förutom Guinea avskaffade även Mongoliet dödsstraffet 
helt, vilket gör att antalet länder som avskaffat dödsstraffet i 
straffskalan för alla brott nu är 106. Efter det att Guatemala 
avskaffat dödsstraffet för så kallat “vanliga brott” är antalet 
länder som avskaffat dödsstraffet helt eller i praktiken totalt 
142 stycken.

Men även om vi såg en positiv utveckling på sina håll under 
2017 finns det samtidigt länder där utvecklingen går bakåt, 
eller där regimer hotar med att driva utvecklingen åt fel håll. 
Det här visar att allas vår kamp mot dödsstraffet är viktigare i 
dag än någonsin.

Dödsstraffet är inte ett straff, det är ett brott i sig.

AMI HEDENBORG
PRESSANSVARIG/TALESPERSON 

070 433 09 16

AMI.HEDENBORG@AMNESTY.SE
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BEHÖVER NI AKTIVIST-
MATERIAL UNDER SOMMAREN?

BESTÄLL AMNESTY PRESS 
NUMMER 2!

Distributionen kommer att ha sommarstängt från den 13:e Juni och öppnar igen 
den 18:e Juli, så passa på att skicka in era beställningar för sommaren innan dess!

Material för sommarens kampanjer, som beställs från Aktivistportalen, kommer att 
skickas ut som vanligt!

Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet! Nummer 2/2018 
utkommer 26 juni.  Kanske perfekt att dela ut på gruppernas sommaraktiviteter? 
Beställningar av extra exemplar av AP måste jag ha absolut senast torsdag 7 juni 
kl 18. 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.
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