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Det här numret av Insats handlar till stor del om hur vi
kampanjar inför valet 9 september. Vi ser det som självklart
att ta plats i en valrörelse som riskerar att urholka de
mänskliga rättigheterna för vissa grupper, och drar därför
i gång kampanjhösten 2018 med #INTEMINRÖST och
Tiggeriförbud - nej tack! Mer info om kampanjerna som pågår
fram till valdagen finns nedan. Nu kör vi!

#INTEMINRÖST
I våra två senaste årsrapporter och under våren har vi pratat
om hur vi sett globala trender där skrämselpropaganda
används för att ställa rättigheter mot varandra och göra
skillnad på grupper av människor. Retoriken som pekats
ut har blivit allt vanligare och används för att skapa
motsättningar genom att måla fram ett Vi och ett Dom. Detta
får konsekvenser, och vi ser trenderna även i Sverige.
Uttalanden som misstänkliggör hela grupper riskerar att
bli till sanningar, och uttryck som att ”Sverige slits sönder”
sprider rädsla. Dessa uttalanden förstärker stereotyper och
kan skapa fördomar och rasism, och bana väg för angrepp
mot etniska eller religiösa grupper. I Sverige 2018 attackeras
människor på grund av sin hudfärg, etnicitet eller religion.
Det är ett människorättsproblem.
För att uppmana till förändring lanseras #INTEMINRÖST den
19 augusti med ett öppet brev till Sveriges politiker. Från och
med då samlar vi underskrifter på brevet som vi kommer
att lämna över den 7 september, i samband med den sista
partiledardebatten innan valet. Vi behöver alla hjälpas åt
veckorna innan valet att sprida budskapet för att visa att vi
är många som ser problemet och kräver att våra politiker tar
ansvar för vilken retorik de använder sig av!

Det öppna brevet släpps den 19 augusti och går då ut
på hemsidan och på olika platser runt om i landet.
Så fort brevet har släppts kan du som aktivist gå in på
amnesty.se/inteminröst och skriva under brevet.
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DET HÄR KAN DU GÖRA I KAMPANJEN
Under kampanjperioden är det viktigt att vi alla hjälps åt att
samla in så många underskrifter på brevet som möjligt. Här
är din roll som aktivist väldigt betydelsefull! Vill du gå ut och
kampanja på stan eller i din skola för att samla underskrifter?
Vill du boka ett möte med din lokala politiker för att höra
deras åsikter om problemet? Eller vill du istället göra en stor
utåtriktad aktivitet för att uppmärksamma frågan? Det finns
massor av kreativa sätt att sprida ordet och skapa opinion!
Vill ni bolla idéer så hör av er till mig.

KAMPANJMATERIAL
Materialet till kampanjen består av två affischer, en lathund
och ett infoblad. Eftersom kampanjen pågår så kort tid
innan valet så kommer underskrifter inte att samlas in på
petitionslistor. Istället kommer de att samlas in digitalt på
hemsidan, amnesty.se/inteminröst. Du skriver under med
ditt namn och din mejladress. Materialet går att beställa på
aktivistportalen nu, aktivism.amnesty.se/inteminröst
Sista beställningsdag är 24/8.

DIGITAL AKTIVISM
En stor del av kampanjen kommer att utspela sig på nätet,
och här finns stora chanser till nya former av aktivism. Vi
har tagit fram delningsbilder och texter för spridning som
finns att ladda ner på både aktivistportalen och på amnesty.
se. Sprider vi alla budskapet under hashtagen #inteminröst
kan vi nå ut till väldigt många människor. Det kommer att
finnas instruktioner i lathunden om hur du sprider bilder
och budskap, och vi kommer även att gå igenom det under
utbildningen 22/8 (läs nedan).

KAMPANJUTBILDNING
Skriv ner 22/8 kl 18 i era kalendrar. Då hålls en
utbildning om kampanjen som riktar sig till alla aktivister
som vill engagera sig i rörelsen. Här går vi igenom vad
förskjutningen i den politiska debatten innebär, vad den
kan få för konsekvenser och hur du kan sprida budskapet.
Utbildningen hålls på sekretariatet i Stockholm, samt på länk
så att en kan delta hemifrån.
Vill du delta eller veta mer? Gå till aktivism.amnesty.se/
inteminröst för anmälan och information!

CECILIA ENQUIST
KAMPANJLEDARE
CECILIA.ENQUIST@AMNESTY.SE
070 860 51 56
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TIGGERIFÖRBUD - NEJ TACK
Fram till valdagen kampanjar vi för att stoppa införandet av
ett eventuellt tiggeriförbud. Under året har både politiker
och kommuner uttryckt sig positivt till att införa tiggeriförbud
eller tillståndsplikt för att tigga, vilket i praktiken fungerar
som ett förbud. Sådana begränsningar tar Amnesty starkt
avstånd från.
Att förbjuda tiggeri är att vilja förbjuda fattigdom, något som
slår väldigt hårt mot en redan marginaliserad grupp. Att be
om hjälp bör aldrig klassas som ett förkastligt beteende.
Ändå innebär en kriminalisering just det. Genom att
förbjuda människor att be om pengar, på det sätt som yttrar
sig som tiggeri, skulle staten än en gång peka ut gruppen
romer som kriminella. Det finns klara kopplingar mellan
antiziganism (hat mot romer) och dessa förbud.
Fram till valet är politiker extra känsliga för väljarnas
åsikter. Därför är vårt engagemang JUST NU så viktigt efter valet finns inte lika stor möjlighet att påverka. Med
kampanjen vill vi att så många som möjligt kontaktar lokala
partiföreträdare innan 9/9 och frågar om deras hållning
i tiggeriförbudsfrågan - är de för eller emot ett förbud, var
står deras parti, vilka är deras argument - samt lägger fram
Amnestys ståndpunkt.
Arbetet under kampanjen består av fyra huvuduppgifter:
• Att kontakta lokala företrädare för S, C, L och KD (de
partier som ännu inte tydligt tagit ställning i frågan).
• Att skriva brev till Stefan Löfvén, Annie Lööf, Jan
Björklund och Ebba Busch Thor.
• Att skriva insändare till lokala tidningar.
• Att arbeta med information och opinionsbildning.

KAMPANJUTBILDNING UTSATTA EU-MEDBORGARE
Helgen 29-30 september anordnas en kampanjutbildning
inför det kommande arbetet och rapportsläppet med utsatta
EU-medborgares rättigheter i Sverige.
Just nu pågår en kampanj för att stoppa ett eventuellt
införande av tiggeriförbud i Sverige. Den kampanjen är en
del av arbetet som Amnesty Sverige bedriver med fokus på
utsatta EU-medborgares rättigheter i vårt land. I november
släpps en rapport på området som utgår ifrån tre centrala
rättighetsområden - rätt till tak över huvudet, rätt till hälsooch sjukvård och rätt att inte utsättas för polistrakasserier.
Amnesty ser med stor oro på hur retoriken kring utsatta
EU-medborgare hårdnar i Sverige. Flera partier går till val
på att införa tiggeriförbud eller andra restriktioner som
skulle drabba de fattigaste. Härbärgen stänger och ideella
krafter meddelar att de inte längre orkar arbeta i motvind
för att kunna erbjuda EU-medborgarna ett minimum av
trygghet och stöd. Sverige har ett ansvar för grundläggande
rättigheter för alla som vistas här, och det gäller även
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK).
Amnesty kommer även efter valet att vässa kampen för en
av de mest marginaliserade och bespottade grupperna i
Sverige. Kom och var med!
När? Helgen 29-30 september. Utbildningen börjar kl 9 på
lördag och avslutas kl 15 på söndag, så ditresta hinner åka
hem.
Var? Amnestys sekretariat i Stockholm, Alsnögatan 11
Anmälningsformulär och resebokning hittar ni på
Aktivistportalen! aktivism.amnesty.se/utsatta-eu-medborgare
Sista datum för anmälan är 14/9.

Har din grupp inte beställt material och börjat kontakta
lokala politiker? Då är det hög tid att sätta igång!
Materialbeställning finns på Aktivistportalen, aktivism.
amnesty.se/tiggeriforbud
Vill du läsa mer? Gå in på amnesty.se/tiggeriforbud
Att kontakta politiker är inte en kampanjmetod vi är vana
vid - men det är den metod som nu bedöms ha störst effekt.
Aktivism kan flytta berg. Och mänskliga rättigheter ska gälla
alla, alltid.
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AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE
EUMEDBORGARE@AMNESTY.SE
070 744 57 93
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SOM JAG SER DET...
Kristina Wicksell från Make Equal reflekterar kring den
historiska och dagens Vi och Dom-retorik, och vikten av att
lära sig från det förstnämnda för att förhindra upprepning
av tidigare misstag.
Make Equal arbetar för ett samhälle där alla slipper
diskriminering med verktygen opinionsbildning och
utbildning. Organisationen definierar sig själv som
bestående av lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som
jobbar för praktiskt jämlikhetsarbete.
De flesta av oss har någon gång läst prästen Martin
Niemöllers dikt om hur nazisterna under andra världskriget
förföljde grupp efter grupp tills det inte längre fanns
någon kvar som kunde protestera. En stark beskrivning av
vad som sker när vi låter konservativa krafter ifrågasätta
grundläggande mänskliga rättigheter – så länge det inte
drabbar oss själva. Vissa brukar säga att den som gör en
jämförelse med nazityskland förlorar diskussionen, men
vad ska vi med historia till om inte att lära av den? För visst
finns det saker att lära av andra världskriget. Och kanske
framförallt av tiden innan krigsutbrottet och förintelsen – av
språket politikerna använde, av hur media skapade nidbilder
i syfte att avhumanisera – av hur man ställde grupper mot
varandra.

kvinnors rättigheter kommer att inskränkas om människor
från andra än den svenska kulturen etablerar sig i Sverige.
Generaliseringar som demokratiska och liberala partier aldrig
hade kommit undan med för några år sedan – men som i
dag tillåts på grund av en normaliserad rasism.
Något annat vi kan lära av historien är hur en grupps
rättigheter alltid efterföljts av andra gruppers rättigheter. I
ett samhälle där kvinnor kräver att bli lyssnade på ansluter
snart också transpersoner, svarta och funktionsnedsatta till
kampen om att få sina rättigheter tillgodosedda. Mänskliga
rättigheter har vunnits gemensamt – men ifrågasätts också
gemensamt. Om vi tillåter våra politiker att peka ut en grupp
som skyldiga till problem i samhället så kan vi med säkerhet
veta att nästa utpekade grupp kommer att vara en minst lika
utsatt sådan. Så låt oss läsa Niemöllers dikt, låt oss lära av
historien och låt oss undvika att göra om det misstaget!

Och om det är något vi kan se nu i valrörelsen så är det
hur grupper ställs mot varandra. Barnfattigdom och
nedskärningar av LSS skylls på ökade kostnader för
invandring, muslimer beskylls för att vilja inskränka HBTQpersoners rättigheter och man målar upp en bild av att

LJUS

Till Elin Ersson som vägrade sätta sig på flyget i
syfte att rädda en man som skulle tvångsavvisas till
Afghanistan. Ett utmärkt exempel på civilkurage och
på att använda sitt privilegium för att alliera sig!

TAGGTRÅD
Att rasisterna till och med lyckades skylla skogsbränderna på invandrare. Grotescos ”Det är bögarnas
fel” känns plötsligt inte så överdriven längre...

KRISTINA WICKSELL
MAKE EQUAL

HÖSTEN
2018
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ANMÄL DIG TILL

ÅRETS MEGAHELG REDAN NU!
I oktober slår vi, liksom tidigare år, ihop flera av Amnestys
viktigaste aktivistträffar till en enda härlig megahelg.
Denna, årets höjdpunkt äger rum 20-21 oktober i
Stockholm. Megahelgen består av aktivistseminarium, träff
för distriktsaktiva, ungdomsträff, verksamhetsmöte och
styrelsemöte för sektionsstyrelsen samt Amnestyfonden.
Mycket av innehållet kommer att kunna ses och höras av
alla. Samtidigt finns det tillfälle för specifika inslag och tid till
att utbyta idéer och erfarenheter med Amnestyaktivister från
olika grupper och sammanhang.

dessa två viktiga frågor! Utöver detta kommer vi även gå
igenom fallen för årets Skriv För Frihet, nya beslut och
policyer från General Assembly, djupdyka i organisationens
pågående jämlikhetsarbete och genomföra en gemensam
solidaritetsaktion. Som ni hör, ett fullspäckat schema!

ETT GEDIGET SCHEMA!

Fullständigt program presenteras i nästa nummer av Insats.

Under helgen tar vi upp det senaste och viktigaste inom
kampanj och aktivism.
Mona-Lisa Pruteanu, brobyggare på Räddningsmissionen
och rom från Rumänien, kommer med anledning av arbetet
med utsatta EU-medborgare prata om situationen för
människor som tigger i Sverige i dag och hur civilsamhället
kan engagera sig.
Vidare kommer vi också prata om Amnesty Sveriges
kommande rapportsläpp om kvinnors rättigheter samt
hur du som aktivist kommer kunna engagera dig inom

Dessutom är också, som vi berättade i Insats #6, journalisten
och människorättsförsvararen Eskinder Nega bekräftad som
deltagare under helgen för att berätta om sin kamp och vad
Amnesty betytt för honom.

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

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

INFORMATION OM ANMÄLAN
Tid och plats:
Megahelgen äger rum på Ersta konferens i centrala Stockholm 20-21 oktober med start på lördagen kl
11.00 (nybörjarintroduktion börjar kl 10.00) och avslutas på söndagen kl 16.00. Ungdomsträffen börjar
redan på fredagen.
Boende:
För er som är på resande fot ordnas boende på Scandic Sjöfartshotell vid Slussen (i flerbäddsrum
tillsammans med andra deltagare). Ungdomsgrupperna bor på Ersta konferens från fredag kväll.
Resa:
Som vanligt kan du söka resebidrag i samband med att du fyller i anmälningsformuläret. Tänk på att
vara ute i god tid.
Kostnad och anmälan:
Anmälan hittar du på aktivism.amnesty.se/aktivistseminariet Här hittar du även uppdateringar om
programmet. Det kostar ingenting att delta men om du avbokar din plats utan giltigt anledning mindre än
en vecka innan seminariet debiteras du en avgift på 300 kronor.
OBS: Missa inte att sista anmälningsdag till seminariet är den 8 oktober.
Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller!
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UNGDOMSRÅDET
SÖKER NYA MEDLEMMAR
Snart ny termin och ny pepp! Nu söker ungdomsrådet nya
medlemmar. Uppdraget passar dig som vill göra Amnestys
ungdomsaktivism bättre, är med i en ungdomsgrupp, gillar
att träffa folk och vara med i många Amnestysammahang, är
intresserad av att utvecklas i ditt ledarskap, arrangera möten
och prata aktivism!
Ungdomsrådet är ett nätverk som träffas en gång per
termin och är med och arrangerar nationella och regionala
ungdomsträffar, har koll på pågående kampanjer och
informerar ungdomsgrupper om vad som är på gång i
Amnesty. Däremellan har vi ca tre digitala möten per år.
Ungdomsrådet träffas helgen 1-2 september.
Vill du veta mer eller gå med i ungdomsrådet,
kontakta mig.

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
Ungdomsrådet är med och arrangerar ungdomsträffar,
som här i Malmö i våras

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

UNGDOMS- OCH STUDENTGRUPPER, SE HIT!
Snart dimper höstens första kampanjmaterial ner i er
gruppsekreterares brevlåda. Ni behöver alltså inte beställa
material och vänta in det utan kan så snart terminen är i
gång förbereda er och kampanja. En hel del grupper har
behov av att rekrytera nya medlemmar: det kan till exempel
vara så att många har lämnat er grupp innan sommaren, om
ni går i gymnasiet så kanske många i gruppen går i trean
eller så är ni helt enkelt inte så många i gruppen av olika
anledningar. Starten på höstterminen är ett perfekt tillfälle
när många nya börjar på er skola, att visa att ni finns och
berätta om möjligheten att gå med i er grupp. Så inför er
första kampanj, tänk gärna lite extra på hur ni ska rekrytera
fler medlemmar och på hur och var ni ska synas. Tänk också
på hur ni tar emot de som är nyfikna på er grupp, ni kan

till exempel planera in ett möte för nya direkt efter ert första
kampanjtillfälle.
Om ni vill ha tips och tricks hör gärna av er!

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

BEATRICE SCHÖNNING
PROJEKTLEDARE STUDENTPROJEKTET
BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE
070 860 86 28
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PEPPIGT PÅ PRIDE!
Nu är vi mitt i Pridesäsongen och flera grupper runt om
i landet har varit med på sina lokala Prideparader och
anordnat föreläsningar, seminarier och annat kopplat till
festivalerna. Många har också samlat namnunderskrifter och
tågat för Xulhaz Mannan. Nedan ser ni bilder från paraderna
i Växjö, Malmö och Stockholm men Amnesty har också varit
på plats i bland annat Luleå, Halmstad, Falkenberg, Varberg
och Ljungskile. Och i skrivande stund hägrar Pridefestivaler

Växjö Pride

i Gävle, Göteborg, Jönköping, Östersund, Uddevalla och
Umeå. Fantastiskt bra jobbat! Heja alla er som representerar
Amnesty på Pride!

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

Stockholm Pride

Stockholm Pride

Malmö Pride

Malmö Pride

Stockholm Pride
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FOTBOLLS-VM
Fotbolls-VM är avslutat, och vårt kampanjande under samma
tidsperiod likaså. Alla kreativa aktioner och kampanjande
grupper har varit väldigt inspirerande, och att så många gick
till Trädgården i Stockholm för att signera vår fotbollströja
känns jätteroligt! Sammanlagt samlades över 9 060
namnunderskrifter in, och de (inklusive tröjan) kommer
lämnas över till ryska ambassaden inom kort.

Att fotbolls-kampanjandet är slut innebär inte att vi släpper
våra fall Oyub Titiev, Andrei Rudomakha och Igor Nagavkin. I
skrivande stund är Oyub och Igor fortfarande fängslade, med
pågående rättegångsförhandlingar. En brottsundersökning på
vaga grunder har inletts mot Andrei, samtidigt som attacken
mot honom inte har utretts.

Syftet med kampanjen var att uppmärksamma MRförsvarares viktiga roll i Ryssland, ihop med den omgivning
de verkar i. Statskontrollerad media smutskastar ofta MRförsvarare som “förrädare” eller “hot mot nationen”. Under
kampanjperioden har det i Ryssland bl.a. anordnats MRutbildningar, workshops, filmvisningar och Brave-fester för
allmänheten som diskuterat stereotyper av MR-försvarare,
HBTQI-frågor, miljöaktivism, asylsökandes rättigheter och
varför MR-försvarare är livsnödvändiga för allas rättigheter.

Det går att skriva solidaritetshälsningar till Oyub i fängelset,
där man också kan gratulera honom på hans födelsedag den
24 augusti då han fyller 61 år. Adressen är:
Titiev Oyub Salmanovich, born 1957
FKU SIZO-1, UFSIN of Russia for
the Republic of Chechnya
UI.Kunta-Khadzhi Kishieva, 2
364037 Grozny, Republic of Chechnya
Som sagt, vilket engagemang! Nu fortsätter kampen för
människorättsförsvarare!

AMELIA WINGQVIST
Grupp 78 i Östersund “utmanar Ryssland” på Stortorget

KAMPANJLEDARE
AMELIA.WINGQVIST@AMNESTY.SE
070 744 57 93
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STYRELSEN INFORMERAR
Den 9-10 juni träffades den nya styrelsen för första gången
efter det konstituerande mötet i samband med årsmötet. Det
var mycket fokus på styrelsens arbetsordning, hur styrelsen
ska arbeta i utskott under det kommande styrelseåret och att
lära känna varandra lite närmare.

Styrelsen gick igenom årsmötesbesluten om införandet av
beredningskommitté, stängning av öppna årsmötesbeslut
och kostnadsfritt medlemskap för unga och beslutade
hur dessa ska hanteras för att efterlevas på bästa sätt.
Styrelsen gick också igenom Granskningskommitténs
rekommendationer och fattade beslut om vad som behöver
åtgärdas. Det handlade bland annat om medlemssidorna, en
uppdaterad placeringspolicy, när och hur styrelsen följer upp
FRIIs kvalitetskod och när protokollen från styrelsens möten
ska finnas tillgängliga för medlemmarna.
På mötet diskuterades också medlemsdemokratifrågor och
det gjordes en summering av workshopen på årsmötet.

Vill du läsa mer om vad workshopen kom fram till? Gå då
in på medlem.amnesty.se/arsmotet/arsmoteshandlingar
eller logga in på medlemssidorna.
Rapporteringen från årets första månader gicks igenom och
styrelsen påbörjade diskussionen om eventuella förändringar
i verksamhetsplanen för 2019.

Den 20 juni hade styrelsen ett videokonferensmöte där
styrelsen diskuterade alla förslag och diskussionsfrågor som
kommer att stå på agendan på Global Assembly i sommar.
(Det möte som ersätter det internationella rådsmötet ICM.)
På styrelsemötet beslutade styrelsen hur delegationen ska
hantera frågorna under GA-mötet. Den svenska delegationen
består av Amanda Jackson, ordförande, Anna Lindenfors,
generalsekreterare och Lars Gäfvert från styrelsen.

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

VILL DU VARA MED OCH UTFORMA UPPDRAGET
FÖR AMNESTYS BEREDNINGSKOMMITTÉ?
I en demokratisk medlemsorganisation som Amnesty ska det vara enkelt för medlemmarna att påverka och förändra sin
organisation och det ska vara tydligt hur en går tillväga för att göra det. För att skapa stöd till medlemmar som vill driva
en viss fråga eller föreslå någon form av förändring beslutade årsmötet att införa en beredningskommitté. Tanken är att
beredningskommittén ska hjälpa till att lotsa medlemmarnas frågor rätt och om det efterfrågas vara med utforma förslagen
så att antingen sekretariatet, styrelsen eller årsmötet kan behandla dem på ett bra sätt.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT DELTA I DEN INTERIMISTISKA BEREDNINGSKOMMITTÉN?
Nu söker styrelsen personer som vill vara med och utforma beredningskommitténs uppdrag, det vill säga det förslag till
förändrade stadgar och uppdrag som ska läggas fram till årsmötet 2019. Den interimistiska beredningskommittén, som ska
utses av styrelsen i oktober 2018, kommer också att vara ett stöd för medlemmar som vill lägga fram motioner till årsmötet
2019.

ÖNSKEMÅL:
•
•
•

Erfarenhet och intresse för demokratiska frågor kopplade till en medlemsorganisation.
Erfarenhet och kunskap om Amnesty, både den svenska sektionen och den internationella rörelsen och dess beslutsvägar.
Erfarenhet av att formulera beslut.

Är detta något för dig eller någon annan du känner inom Amnesty, skriv ett mejl till Lina Jakobsson (lina.jakobsson@amnesty.se)
senast 13 september. Berätta kort om vad du har för bakgrund och erfarenheter och motivera även varför du är intresserad av
att vara med i Beredningskommittén. Antalet platser är begränsat och ett urval bland intresseanmälningarna kommer att göras.
Det är styrelsen som utser den interimistiska beredningskommittén.
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VIKTIGA POLICYBESLUT PÅ

GLOBAL ASSEMBLY
Den 6-8 juli träffades representanter från hela den
internationella rörelsen i Warszawa i Polen på Amnestys
första Global Assembly (GA). Global Assembly är rörelsens
högsta beslutande organ som bland annat fattar beslut om
den gemensamma rörelsens strategiska mål, gemensamma
policyer och större organisatoriska förändringar. Varje
nationell Amnestyenhet hade rätt att skicka tre delegater,
och en tredjedel av alla sektioner ska även inkludera en
ungdomsrepresentant i sin delegation. Svenska sektionens
delegation bestod i år av Amanda Jackson, ordförande,
Lars Gäfvert, styrelseledamot och Anna Lindenfors,
generalsekreterare.
- Det var intensiva dagar med Amnestyvänner från många
världsdelar och intressanta diskussioner om viktiga
framtidsfrågor. Eftersom jag pratar spanska fick jag möjlighet
att prata lite mer med representanter från flera av de
sydamerikanska sektionerna, vilket var både intressant och
givande, säger Amanda Jackson.

EN UTVIDGAD OCH FÖRBÄTTRAD ABORTPOLICY
Ett välkommet och efterlängtat beslut för den svenska
sektionen handlade om en förbättrad abortpolicy. En policy
är det dokument som beskriver Amnestys ställningstagande
gällande tillgången till abort och vilka frågor Amnesty ska
driva kopplat till abortfrågan. Ända sedan den nuvarande
abortpolicyn antogs 2007 har den svenska sektionen arbetat
för att Amnestys abortpolicy ska utvidgas så att den är i
linje med internationella människorättslagar, normer och
standarder. Förra året var tiden mogen och tio sektioner
lade tillsammans fram ett förslag om en förändring av
abortpolicyn. I år återkom den internationella styrelsen med
ett förslag på ramverk till en ny, uppdaterad abortpolicy.
Den svenska delegationen argumenterade för ett par
förändringar i förslaget. Mötet försökte hitta en balans mellan
att driva på för tillgång till säker abort för dem som behöver
det och samtidigt undvika att orsaka bakslag i opinionen om
abort i länder där frågan är kontroversiell. Den internationella
styrelsen har lovat att beakta den diskussion som fördes
under GA, när den slutgiltiga versionen av policyn tas fram.
Rätten till abort är fortfarande en kontroversiell fråga i flera
länder. Kina och Indien förde bland annat fram önskemål
om en särskild skrivning gällande könsselektiva aborter, som
utgör ett stort problem i dessa länder. På grund av att frågan
på vissa håll är väldigt känslig blev det inget enhälligt beslut,
men en klar majoritet av sektionerna var positiva till förslaget
till ramverk för en ny abortpolicy, vilket gick igenom. Den
färdiga policyn kommer att presenteras 2019.

Svenska delegationen bestående av Amanda Jackson,
ordförande, Lars Gäfvert, styrelseledamot och
Anna Lindenfors, generalsekreterare.

Den internationella styrelsen föreslog en ettårig förlängning
av de strategiska målen, det vill säga att målen ska sträcka
sig fram till och med 2020 istället för 2019. Förslaget
motiverades med att det ska finnas tillräckligt med tid till att
utvärdera den nuvarande perioden ordentligt så att dessa
analyser och lärdomar kan ligga till grund för framtagandet
av nya prioriteringar inför nästa period. Tanken är också
att Kumi Naidoo, som tillträder som ny generalsekreterare
i augusti, ska ha möjlighet att delta i processen. Alla
röstberättigade ställde sig bakom förslaget som därmed gick
igenom.

Kumi Naidoo, Amnestys nya generalsekreterare på scenen
tillsammans med med de delegater som varit aktiva i Amnesty
i mer än 25 år och de ungdomsdelegater som deltog på mötet.
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NY POLICY OM NARKOTIKAKONTROLL SKIFTAR FOKUS FRÅN STRAFF OCH KONTROLL
TILL HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Global Assembly fattade också ett enhälligt beslut om
principer och utgångspunkter som ska ligga till grund vid
framtagandet av en ny policy gällande narkotikakontroll och
mänskliga rättigheter.
Behovet av en policy grundar sig främst i den mängd
kränkningar av mänskliga rättigheter som kommit i
kölvattnet av de senaste årens så kallade “krig mot droger”.
Det handlar till exempel om godtyckliga fängslanden,
tortyr, dödsstraff och utomrättsliga avrättningar för
narkotikarelaterade brott och även andra övergrepp i
samband med militära insatser för att bekämpa droger.
Med den här policyn vill Amnesty uppmana stater att inte
kränka de mänskliga rättigheterna i kampen mot narkotika,
genom att bland annat flytta fokus från straffrättsliga åtgärder
till rätten till hälsa.

Arbetet i en av beredningsgrupperna som behandlade förslag
om följdbeslut på förra årets beslut om en ny styrmodell för
rörelsen. Samtliga förslag gick igenom med mindre ändringar.

Den svenska delegationen hade många synpunkter på
policyförslaget, varav de allra flesta accepterades. Det
handlade bland annat om att policyn på ett tydligt sätt ska
utgå från principerna om icke-diskriminering, rätten till
hälsa och att straff ska sättas i proportion till brottets allvar.
Svenska delegationen fick också igenom tydligare skrivningar
om staters skyldigheter, om att sätta barnens rättigheter i
centrum, vikten av att arbeta för att försena ett eventuellt
första användande av icke medicinska droger och att
undvika beroende samt tydligare skrivningar om att utgå från
varje lands specifika kontext när det kommer till regleringar
kopplade till droger.

Det internationella sekretariatet kommer nu att ta fram ett
sista utkast till policy, vilket sektionerna kommer få möjlighet
att kommentera. Därefter kommer den internationella
styrelsen att fatta beslut om en slutgiltig policy som kommer
att presenteras 2019.

ANDRA VIKTIGA FRÅGOR - MÅNGFALD,
KLIMATFÖRÄNDRNGAR OCH SÄKERHET
En utvärdering som det internationella sekretariatet har
genomfört visar att det fortfarande är få sektioner som
har ett systematiskt och implementerat mångfalds- och
jämlikhetsarbete. Olika sektioner gör också olika tolkningar
av begreppet mångfald och vad som ryms inom det. Av
de sektioner som bedriver någon form av mångfalds- och
jämlikhetsarbete så är HBTQI-frågor det som många
sektioner fokuserar på. Då det finns uttalade mål om att
Amnesty på ett tydligare sätt ska prioritera mångfalds- och
jämlikhetsfrågor kommer det internationella sekretariatet att
ta fram en aktivitetsplan för 2019-2020.
Kopplingen mellan klimatförändringar och
människorättskränkingar var ett annat, viktigt tema
som diskuterades under GA. Ett utkast till klimatstrategi
diskuterades under mötet och samtliga sektioner bjöds
in att återkomma med synpunkter på klimatstrategi och
klimatpolicy.
Förändringar i omvärlden, i kombination med Amnestys
organisatoriska förändringar där allt fler kontor etablerats i
mer utsatta miljöer, har lett till att frågan om säkerhet och
hälsa för dem som arbetar och är engagerade i Amnesty har
blivit allt mer aktuell. Under GA diskuterades hur Amnesty
kan bli bättre på att skapa en trygg och stöttande miljö för
personal och förtroendevalda. En diskussion som kommer att
fortsätta framöver.

LINA JAKOBSSON
ORGANISATIONSUTVECKLARE
LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE
08 729 02 33
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TILL MINNE AV

CHRISTIAN
GRÄSLUND

Den 22 juni dog Christian Gräslund efter en tids sjukdom.
Christians aktiva tid i Amnesty varade i 40 år, och han hann
under den tiden med de flesta uppdrag som går att ha inom
Amnesty. Han gick med i grupp 167 i Sollentuna 1978
och var med i gruppen fram till sin död. Han ingick under
flera perioder i Stockholmsdistriktets styrelse och i styrelsen
för den svenska sektionen. Han var med i sektionens
Policygrupp under 90-talet och ingick under sina sista år i
Amnestys Internationella Kommitté. Christian representerade
också den svenska sektionen vid flera internationella
rådsmöten - bland mycket annat.
Själv lärde jag känna Christian som en okomplicerad, rolig
och rättfram kollega i svenska sektionens styrelse 1996.
När han inte höll med om något brukade han peka på den
som pratade och säga ”Där har du faktiskt fel”. Inte så
diplomatiskt alltid, men följden brukade bli en tydlig och
intressant diskussion vilket Christian älskade högt och rent oavsett vad frågan handlade om.
Under sommaren 1998, då fyra ledamöter lämnade
sektionsstyrelsen på grund av inre slitningar, var Christian
den ende från den tidigare styrelsen som valde att stanna.
Och när Hanna Roberts 2003 valdes in i Amnestys
internationella styrelse tog Christian över rollen som svenska
sektionens ordförande fram till nästa årsmöte. Jag vet inte
om Christian var överförtjust i någon av de här situationerna,
men fanns det personliga tvivel så gick Amnestys intressen
uppenbarligen först. Det finns många och goda skäl att
känna tacksamhet över det långa och lojala arbete Christian
la ner i Amnesty. Han var därtill en unik och minnesvärd
personlighet som kommer lämna ett stort tomrum efter sig.
Christian Gräslund blev 76 år gammal. Han tog sina sista
andetag på midsommarafton - iförd en Amnesty t-shirt.

MATS ENGMAN
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDÖST
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ÅRSMÖTET 2019 - I DIN STAD?
Göteborg, Stockholm, Halmstad och Umeå - här har årsmötet redan varit.
Vart ska det hållas nästa år? I din stad?
Sektionens årsmöte är vårens stora Amnestyhändelse. Där träffas aktivister från
hela landet för att fatta beslut om sektionens framtid och för att delta i seminarier
och utbildningar om mänskliga rättigheter. Traditionsenligt är det ett distrikt och
dess aktivister som står värd för årsmötet, tillsammans med sekretariatet.
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.
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.
Frågor, funderingar, tips och intresseanmälningar skickas till
arsmotet@amnesty.se senast 31 augusti.

BESTÄLL AMNESTY PRESS
NUMMER 3!
Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet! Nummer 3/2018
utkommer redan 31 augusti. Kanske perfekt att dela ut på gruppernas
höstaktiviteter? Beställningar av extra exemplar av AP måste jag ha absolut
senast torsdag 16 augusti 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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