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UPPDATERING: #INTEMINRÖST
Den 19 augusti gick vi ut med vårt öppna brev till Sveriges
politiker. Brevet kräver att de tar ansvar för förskjutningen i
den politiska debatten. Flera andra organisationer, som Make
Equal och RFSU har ställt sig bakom uppropet. Många har
spridit det i sociala medier och i skrivande stund är vi 24 868
som tagit ställning mot en retorik som värderar människor
efter hudfärg, etnicitet eller religion.
På fredag den 7 september kommer vi att lämna över alla
underskrifter till Sveriges riksdagspartier. Inför slutspurten
är det nu viktigt att vi alla tar i och kraftsamlar. Prata om
uppropet på din arbetsplats, skola, bland familj och vänner,
sprid det under hashtagen #inteminröst och framför allt,
skriv under brevet på www.amnesty.se/inteminröst. Nu visar
vi att vi är många som kräver förändring!

CECILIA ENQUIST
KAMPANJLEDARE
CECILIA.ENQUIST@AMNESTY.SE
070 - 860 51 56

UPPDATERING:
TIGGERIFÖRBUD - NEJ TACK!
I skrivande stund har 252 personer anmält sig och beställt
material till kampanjen Tiggeriförbud - Nej tack! vilket
självklart är oerhört roligt. Extra kul är att ovanligt många
“icke gruppaktiva” har valt att ta ställning, vilket enbart
stärker känslan av att kampanjen tar upp både ett ämne och
en människorättsproblematik som många uppmärksammar,
är engagerade i och vill förändra.
Kampanjmetoden den här gången är något ovanlig. Tanken
är att så många som möjligt, på så många orter som
möjligt, intervjuar lokala partiföreträdare för att kartlägga
partiernas ståndpunkt i frågan om eventuellt tiggeriförbud
eller införande av tillståndsplikt. S, KD, L och C har ännu
inte tagit tydlig ställning på nationell nivå och därför är det
representanter för dessa fyra partier vi främst vill nå.
Vilken regering vi har efter 9 september kan komma att
avgöra om Sverige inför ett nationellt tiggeriförbud eller inte. I
ett klimat där härbärgen tvingas stänga, eldsjälar inte längre
orkar och EU-medborgare faktiskt dödas behövs röster
som våra. Om vi är många som kräver rättvisa, jämlikhet

och liv fria från diskriminering kan det vara avgörande för
hur Sverige i fortsättningen väljer att behandla en ytterst
marginaliserad grupp.
Därför är återrapportering av största vikt. Skicka in info om
alla intervjuer, mejl, telefonsamtal, insändare och samtal vid
valstugor som gjorts till sekretariatet eller eumedborgare@
amnesty.se! På så vis kan vi sedan hålla politiker ansvariga
för de beslut som fattas och fortsätta ett riktat lobbyarbete
efter valet. Och glöm inte att även ickesvar också är svar!
Kampanjen mot införandet av ett tiggeriförbud lär ta
en annan form efter valdagen, 9/9. Men arbetet mot
diskriminering av utsatta EU-medborgare fortsätter efter det.
Och kanske är inget viktigare och modigare än det här, i
Sverige, 2018.

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

				
INSATS
APRIL 2017 				
SEPTEMBER
2018				

SIDA 3		

INSATS SEPTEMBER 2018

SOM JAG SER DET...
När jag först hörde om kampanjen mot tiggeriförbud på
årsmötet i Göteborg tidigare i vår var det en självklarhet för
mig att agera och jag väntade spänt på material. Det som
väckte mitt engagemang i Amnesty från början och som
gav mig motivation att anmäla mig till kampanjen är att
organisationen talar med människor. För mig är det viktigt att
poängtera, eftersom jag många gånger upplever att det från
olika håll snarare talas och skrivs om samhällsproblem, om
utsatta människor, utan hänsynstagande till de som faktiskt
berörs. Inte minst i dag tror jag att samtal, utrymme att
lyssna till varandra, är ett otroligt viktigt verktyg för förståelse
och förbättring.
När materialet senare landade i brevlådan och jag haft tid
att läsa på mer om kampanjen och vad som sagts i frågan
bestämde jag mig för att fokusera på samtal med lokala
politiker. Detta var ett nytt sätt att kampanja på för mig. Jag
brukar oftast vara med på namninsamlingar på stan och
olika solidaritetsaktioner. Nu hade jag helt plötsligt en halvtimme på mig istället för de två minuter jag får på stan att
förmedla någonting jag känner så starkt för. Efter mejlande,
listskrivande, filande på argument och förberedelser var det

LJUS
Att personal från Amnesty har varit stort stöd inför
arbetet med kampanjen Tiggeriförbud - NEJ TACK!
samt det bra och välskrivna material som skickats ut.

TAGGTRÅD
Att stödet för att införa ett tiggeriförbud är utbrett
i dagens samhälle.

dags.
Jag var inte helt säker på vad jag skulle förvänta mig, men
alla “tänk om” släppte så fort vi satt oss ner och samtalen
gick hur bra som helst. Det jag uppskattar mest med detta
sättet att kampanja är att det fanns tid för frågor, svar och
olika perspektiv. Trots halvtimmeslånga samtal kändes det
som tiden flög förbi och då hade vi ändå hunnit ta upp en
hel rad punkter kring diskriminering och hur situationen ser
ut för utsatta EU-medborgare. De jag talade med fick höra
vad vi gör och jag fick i gengäld en inblick i politikernas
arbete, hur frågan hanteras och vad de tycker.
Förvånansvärt nog var det inte så olikt en utåtriktad aktion
på stan i sig, men det var definitivt en särskild känsla att
vända sig direkt till de som jag vill påverka. Jag är glad att
ha vågat mig på en annan typ av påverkansarbete. Jag inser
vilken styrka det finns i att som aktivist kunna ta sådana här
samtal. Frågan försvinner inte bland andra och vi kunde ha
ett samtal om vad ett tiggeriförbud innebär och för vem. Som
jag sa under mötet med politikerna tror jag att just samtalet
i sig är viktigt för att röra oss framåt. Både för de som sitter
i position att fatta beslut, men det är också viktigt för att
aktivister ska kunna förmedla vad vi tycker och tänker.
Att fortsätta ta dessa samtal, att ta plats och våga fråga och
öppna upp för dessa diskussioner genom kampanjer som
Tiggeriförbud- NEJ TACK! är definitivt någonting jag fortsätter
med.

PATRIK PERSSON
KAMPANJGRUPPEN GÖTEBORG
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HÖSTEN 2018 - VAD HÄNDER?
Intåget i september innebär inte bara att sommaren officiellt (?) är över utan framförallt att en fartfylld, informativ och aktiv
höst står för dörren, med massor av spännande kampanjer och utbildningar. Så ta fram kalendern och boka in datumen
nedan redan nu!

KAMPANJUTBILDNING UTSATTA EU-MEDBORGARE
I november släpper vi en rapport om utsatta EU-medborgare
i Sverige som fokuserar på tre centrala rättighetsområden
- rätt till sjukvård, rätt till bostad och rätt att slippa
polistrakasserier.
Inför rapportsläppet anordnas en kampanjutbildning där vi
bland annat går igenom utsatta EU-medborgares rättigheter
utifrån rapportens fokusområden och håller workshops
i lobby- och påverkansmetoder kopplat till kampanjen.
Dessutom är medarbetare från Räddningsmissionen i
Göteborg på plats och delar med sig av perspektiv och

MEGAHELGEN
Efter många påminnelser och uppmaningar till att boka in
helgen den 20-21 oktober kan vi nu slutligen presentera det
späckade schemat för årets Megahelg! En mix av inspirerande
föreläsare, kunniga utbildare och spännande ämnen står på
menyn och vi hoppas förstås att så många som möjligt utav
arbetsgrupperna kommer finnas representerade för att ta
del av denna kunskapsbuffé. Har du inte hunnit anmäla dig
ännu? Inga problem, här nedan finner du praktiskt information
samt hur du går tillväga för att skicka in din anmälan. Kom
ihåg att sista anmälningsdag är den 8 oktober!
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. Distriktsombuden kommer träffas
redan kl 9:00 på lördag morgon och på fredagen börjar
Ungdomsträffen.
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.

erfarenhet om hur man bäst arbetar inkluderande med
utsatta EU-medborgare.
Var: Alsnögatan 11, Amnestys kontor i Stockholm
När: Lördag och söndag 29-30 september
Hur: Läs mer och anmäl dig senast 14 september på
Aktivistportalen! aktivism.amnesty.se/delta-i-en-kampanj/
utsatta-eu-medborgare

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

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 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!
Har du frågor som du vill ha svar på innan du anmäler dig?
Inga problem, hör av dig till oss ser vi till att lösa det mesta!
Vi

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

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
070 987 04 65
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SCHEMA ÖVER MEGAHELGEN 2018
FREDAG
18:30

17:15 - 18:00 BRAVE - Presentation av årets Skriv för
		
frihet
Ungdomsträff

18:00 - Slut

Middag på Sekretariatet

LÖRDAG

SÖNDAG

09:00 - 11:00 Enskilt möte för distriktsaktiva

09:00 - 10:00 Inför Rapportsläpp om Kvinnors
		
rättigheter - en förhandstitt

09:50 - 11:00 Del A i Amnesty ABC (för dig som är
		
ny eller är intresserad)
11:00 - 11:20 Öppnande av Aktivistseminariet 		
		
11:20 - 12:05
		
		
		

Nationella och internationella trender Vilken är Amnestys roll?
Samtal mellan Johanna Westeson och Maja
Åberg, båda sakkunniga på policyenheten.

12:15 - 13:00
		
		
		

Romers situation i Sverige
Samtal mellan Johanna Westeson och
Mona-Lisa Pruteanu, rumänsk rom och
brobyggare vid Stadsmissionen i Göteborg

13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:30 Valbara pass:
		
Roma - Rapporten Bas
		
		

Roma - Rapporten Fördjupning

		
		

Engagemangsstrategi (För Distriktsaktiva)

15:30 - 16:15 Fika & Mikromöten
16:15 - 17:00 Valbara pass:
		
BRAVE 2018-2020
		
		

Uppföljning Global Assembly med Svenska
delegationen

		
		
		

Jämlikhetsarbete - vad är och innebär det?
Yonnas Seyoum, projektledare 		
Jämlikhetsarbete, berättar.

10:00 - 10:30 Fika
10:30 - 13:00 Valbara pass:
		
Påverkan via lobbying - hur når du 		
		
framgång? 			
		

Ungdomsträff

		
		

Verksamhetsmöte (obligatoriskt för 		
distriktsaktiva)

13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:30 Eskinder Nega - Om sin historia, Etiopiens
		
framtid och kraften som behövs
		
för förändring
15:30 - 16:00 Avslutning
		
Utvärdering
		
Gemensam aktion!
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GRUPPSEKRETERARUTBILDNING - NY I ROLLEN
ELLER KOMMER DU ATT BLI?
Sommaren börjar närma sig sitt slut och hösten står inför
dörren och nu är det dags att anmäla sig till höstens kurs för
nya och blivande gruppsekreterare.
Kursen riktar sig till dig som är ny i rollen (alltså du som varit
gruppsekreterare i max 1 år) samt till dig som kommer att bli
ny gruppsekreterare i din grupp inom kort. Eftersom kursen
hålls endast på hösten kan du förbereda dig inför din nya roll
genom att gå kursen redan nu.

När? 17- 18 november
Var? Göteborg
Hur? Anmälningsformulär och resebokning hittar ni
förstås som vanligt på Aktivistportalen, eller genom
den här adressen: aktivism.amnesty.se/utbildningar/
gruppsekreterarkurs
Sista datum för anmälan är 2 november!
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar,

Tanken med kursen är att ge dig en bra introduktion till rollen
samt ge dig inblick i vad uppdraget innebär i Amnesty. Du
kommer även få möjlighet att prata samt dela erfarenheter
med personer som har liknande eller samma uppdrag som
dig under två hela dagar.

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE
EMMA@AMNESTY.SE
08 - 729 02 43

FARTUN ANDERSSON

Du kommer under kursen få mer kunskap om: hur grupper
kan arbeta med Amnestys arbetsformer och kampanjer, hur
arbetet i en amnestygrupp kan organiseras och hur gruppen
får en konstruktiv och effektiv dynamik.

SKRIV FÖR FRIHET
Årets mest aktivistiga kampanj - Skriv för frihet - sker
inom Brave! Speciellt för i år är att alla de fyra fall som vi
lyfter kommer att vara kvinnliga människorättsförsvarare.
Kampanjen drar passande i gång den 29 november
som är den internationella dagen för kvinnliga
människorättsförsvarare, och håller på fram till den 17
december.
Årets fall är följande:
•

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, känd under sitt bloggnamn
Mẹ Nấm, är en bloggare som idag sitter fängslad i

•

•

Vietnam
Geraldine Chacón från Venezuela, tidigare fängslade,
människorättsförsvararen som i dag riskerar åtal på
grund av sitt arbete med att utbilda om mänskliga
rättigheters
Nonhle Mbuthuma, landrättsaktivisten och
människorättsförsvararen i Sydafrika som utsätts för
hot och trakasserier på grund av hennes arbete för
mänskliga rättigheter

INSATS SEPTEMBER 2018

VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD
FARTUN.ANDERSSON@AMNESTY.SE
040-96 66 30

•

Marielle Franco från Brasilien, som var en stark röst
för svarta ungdomars, kvinnors och HBTQI-personers
rättigheter men som mördades i mars i år.

Detta genomfördes förra året:
Förra året hölls temadagar som anordnades på skolor, det
samlades in underskrifter på julmarknader och bibliotek,
det hölls panelsamtal och quiz på universitet, en julkonsert
tillhandahöll infobord för kampanjen, filmer visades i
samband med namninsamling, seminarium hölls och det
annornades pysseltillfällen, allt detta och mer under bara
förra årets kampanjtopp för Brave! Hoppas det blir lika
mycket spännande aktiviteter i år om inte mer!

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
070 987 04 65
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NU BLIR VI FLER
AKTIVISTER I
KAMPEN FÖR
MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER!
VI BEHÖVER BLI FLER AKTIVA LOKALT
Med hösten runt hörnet och ett fullspäckat kampanjår
framför oss som innehåller många viktiga frågor är det
mer angeläget än någonsin att vi blir fler som arbetar för
mänskliga rättigheter i Sverige. Som en del i det arbetet
kommer vi i mitten av september att genomföra ett
rekryteringsprojekt i syfte att starta nya Amnestygrupper.

HUR VI GÅR TILLVÄGA
För att nå nya aktivister kommer vi att gå ut med en
marknadsföringkampanj som består av en särskild
webbplats, e-postutskick till Amnestymedlemmar på
de deltagande orterna (se inforuta), samt lokalt riktad
annonsering via Facebook. Det kommer dessutom tas
fram nya affischer och flygblad som kan användas för lokal
marknadsföring.
Lokala aktivister bjuder in till rekryteringsmöten där de som
vill bli aktiva får en djupare bild av hur Amnesty arbetar och
vad ett engagemang kan innebära. Erfarna aktivister kommer
dessutom att fungera som ett stöd för nybildade grupper.

Har du frågor om projektet eller vill veta mer om hur din
grupp kan beställa rekryteringsmaterialet? Kontakta din
verksamhetsutvecklare:

NÄR
Marknadsföringen kommer att inleds den 10 september och
rekryteringsmötena kommer att ske mellan måndag den 24
september och torsdag den 27 september. Det mål vi jobbar
mot är såklart att skapa nya grupper på samtliga deltagande
orter!

FARTUN ANDERSSON REGION SYD
fartun.andersson@amnesty.se
070 914 41 52

VILL NI OCKSÅ BLI FLER?

MATS ENGMAN REGION NORDÖST
mats.engman@amnesty.se
08 729 02 66

Allt material, som affischer, flygblad och presentation
för rekryteringsmöte, kommer såklart finnas tillgängligt
för er som inte deltar i projektet för ert kommande
rekryteringsarbete.

DANIEL LUNDH REGION NORDVÄST
daniel.lundh@amnesty.se
070 914 46 81
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SNART BÖRJAR VI SAMLA IN JÄMLIKHETSDATA
- DINA SVAR (OCH KONTAKTUPPGIFTER) BEHÖVS!
Vi har tidigare skrivit om jämlikhetsdata i Insats, och om att
styrelsen har beslutat att Amnesty ska genomföra metoden
inom vårt jämlikhetsarbete. För er som behöver en liten
påminnelse så handlar jämlikhetsdata helt enkelt om att
synliggöra utsatthet och ojämlikhet. Vi kan lätt anta att
det förekommer diskriminering, men det är svårt att veta.
Genom att föra statistik utifrån andra grunder än kön och
ålder kommer vi få större medvetenhet om hur strukturerna
ser ut på Amnesty. Detta kommer att göras genom att en
enkät skickas ut till slumpvalt utvalda medlemmar. Enkäten
kommer att vara frivillig, helt anonym och baseras på
självidentifikation. Finns det frågor en inte vill svara på så är
det helt okej. Alla väljer själva vad de vill, och vad de inte vill,
svara på.

GRUPPSEKRETERARE - SAMLA MEJLADRESSER
I slutet av september kommer enkäten för att samla in
jämlikhetsdata skickas ut till medlemmar och aktivister. För
att kunna göra det behöver vi få in e-postadresser till era
gruppmedlemmar. Därför vill vi att ni lägger in mejladresser
till era gruppmedlemmar i formuläret på aktivism.amnesty.
se/jamlikhetsdata senast 19 september.
Vid frågor, kontakta mig!

YONNAS SEYOUM
PROJEKTLEDARE JÄMLIKHETSARBETET
070 987 04 69
YONNAS.SEYOUM@AMNESTY.SE

A-DAY ÄR TILLBAKA, STÖRRE ÄN NÅGONSIN!
olika sätt fått sina rättigheter kränkta. Och det blir en resa
i både tid och rum. Eftersom det är sjuttio år sedan FN:s
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs
lägger vi extra fokus på detta dokument, varför förklaringen
kom till och vad den innebär idag.
Intresset för A-day bland gymnasielärare och rektorer har
varit stort och vi kommer att besöka 54 skolor, från Malmö i
söder till Umeå i norr. Målet är att minst 6 000 elever ska ta
del av A-day i höst. Varje A-day följs även upp och de elever
som är intresserade av att engagera sig i en ungdomsgrupp,
eller starta en ny, får möjlighet att göra det.
Under hösten åker vi ut på turné till gymnasieskolor för
att möta elever och prata om mänskliga rättigheter. På två
månader besöker vi 54 gymnasieskolor med vår föreläsning
A-day.
Med hjälp av A-day vill vi öka kunskapen om och
engagemanget för de mänskliga rättigheterna bland
gymnasieelever i Sverige.
A-day pågår i två timmar och innehåller föreläsning,
filmvisning och dramatiseringar. I höst tar vi med eleverna på
en resa ut i världen där de får möta olika människor som på

Två team kommer arbeta med projektet under hösten och
varje team består av två informatörer som genomför A-day på
skolorna, samt en ungdomsorganisatör som följer upp och
hjälper eleverna att kampanja på sin skola. På så vis bildar vi
förhoppningsvis många nya ungdomsgrupper och befintliga
grupper kan få nya medlemmar.

CHRISTOFFER DAHLIN
VERKSAMHETSUTVECKLARE SKOLA
031-701 78 72
CHRISTOFFER.DAHLIN@AMNESTY.SE
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VEM JOBBAR MED ER AKTIVISTER
PÅ AMNESTY EGENTLIGEN?

Nu när det viktiga arbetet för mänskliga rättigheter på lokal nivå kan det vara bra att veta vilka medarbetare som ni som
aktivister ska vända er till. Våra tre regionala team har under sommaren genomgått förändringar.

VILKA ÄR VI?
I region Syd arbetar Amelia
Wingqvist (kampanjledare
arbete mot olika former
av diskriminering) och
Fartun Andersson
(verksamhetsutvecklare).
I Syd ingår Skåne-Blekinge, Kalmar-Kronoberg, Halland,
Jönköping och Gotland. Amelia och Fartun arbetar på vårt
kontor i Malmö.

I region Nordöst arbetar
Sanna Blomgren
(kampanjledare kvinnors
rättigheter, flyktingars
rättigheter, företags
ansvar) och Mats Engman
(verksamhetsutvecklare).
Här ingår distrikten
Stockholm, Uppsala, Gästrikland-Dalarna, Södra Norrland,
Västerbotten, Mälardalen och Östergötland-Södra Sörmland.
Sanna och Mats arbetar på vårt sekretariat i Stockholm.

Kontakt:
amelia.wingqvist@amnesty.se 070 744 57 93
fartun.andersson@amnesty.se 040 96 66 30

Kontakt:
mats.engman@amnesty.se 08 729 02 66
sanna.blomgren@amnesty.se 070 987 04 63

I region Nordväst
arbetar Daniel Lundh
(verksamhetsutvecklare)
och Karin Ledin da Rosa
(kampanjledare Brave). Här
ingår distrikten Göteborg,
Älvsborg-Bohuslän, Skaraborg, Värmland-Dalsland, Örebro
och Norrbotten. Karin och Daniel arbetar på vårt kontor i
Göteborg.
Kontakt:
daniel.lundh@amnesty.se 031 711 21 03
karin.darosa@amnesty.se 070 987 04 65

Sverige är uppdelat i tre större områden eller regioner
med 5-7 distrikt i varje. Varje område har två anställda
med uppdrag att stödja och utveckla aktivismen
i området - en verksamhetsutvecklare och en
kampanjledare.
Verksamhetsutvecklaren har i uppdrag att utveckla och
ge stöd till de långsiktiga strukturerna som grupper
och distrikt. Till verksamhetsutvecklaren vänder ni er i
frågor som rör grundkurser, rekrytering, distriktsmöten,
verksamhetsbidrag, rapportering, ledarskap och
föreningsformalia.

Vår verksamhetsutvecklare
för ungdomsverksameten
heter Emma BrossnerSkawonius och
projektledare för
studentutveckling heter
Beatrice Schönning.
Beatrice och Emma sitter på sekretariatet i Stockholm.

Kontakt:
emma@amnesty.se 08 729 02 43
beatrice.schonning@amnesty.se 070 860 86 28

Kampanjledaren har i uppdrag att få i gång aktivitet
inom sektionens kampanjarbete i det område hen
arbetar gentemot. Hen projektleder också aktioner.
Till kampanjledaren vänder ni er i frågor som rör
aktuella kampanjer och aktioner, aktivitetsbidrag,
kampanjutbildningar och aktivistseminariet.
Det finns också en nationell verksamhetsutvecklare med
ansvar för arbetet med samtliga unga aktivister och en
nationell projektledare som bedriver utvecklingsarbete
med våra studentgrupper i fokus
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Under sommarens varma dagar samlades ett femtiotal unga
aktivister från Finland, Färöarna, Norge, Island, Danmark
och Sverige för att lära sig mer om mänskliga rättigheter
och för att göra aktivism tillsammans. Konferensens fokus
var människorättsförsvarare och vi gästades av bland annat
Maryam Al-Khawaja, bahrainsk MR-försvarare, Yukka
Shahin, rappare och Najmo Cumar Fiyasko, vloggare.
Konferensen avslutades med två aktioner som deltagarna
själva planerade och genomförde, aktionen var för att de
tre aktivister Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan och Aziza
al-Yousef som fängslades i maj omedelbart ska släppas fria.
Alla tre är kvinnorättsförsvarare och har varit aktiva i kampen
för att det ska vara lagligt för kvinnor i Saudiarabien att köra
bil. Den första aktionen ägde rum i centrala Köpenhamn
och den sista aktionen var utanför Saudiarabiens ambassad,
där ambassadpersonalen med öppna fönster i värmen
fick höra ett femtiotal unga aktivister sjunga, ropa, hålla
tal och protestera. Nästa sommar arrangeras Nordic Youth
Conference i Sverige, så för dig som är mellan 16-24 år är
det är bara att börja ladda!

Yukka Shahin, Maryam AlKhawaja, & Najmo Cumar Fiyasko

Att kämpa för sina rättigheter är
inte ett brott

Jaara Chikfa (AI Finland) och de andra
deltagarna utanför Saudis ambassad

Saudiarabien, frige
Loujain al-Hathloul,
Iman al-Nafjan,
and Aziza al-Yousef
omedelbart!

Deltagarna från svenska sektionen: Natasha Hartigan,
Alma Dahlin, Alicia Olnäs, Kincsö Angyal, Josefine
Luther, Alma Bergqvist, Raffay Abrar, Elin Adolfsson
och Oscar Kisembo

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNGDOM
EMMA@AMNESTY.SE
070 812 95 36
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VILL DU VARA MED I AIK - AMNESTYS
INTERNATIONELLA KOMMITTÈ?
Då har du möjlighet att anmäla ditt intresse nu! AIK
stöttar styrelsen och sekretariatet med analyser i viktiga
vägvalsfrågor som har kopplingar till den internationella
rörelsen. AIK deltar till exempel i sektionens analysarbete av
förslagen till den internationella rörelsens motsvarighet till
årsmöte, Global Assembly (GA) som hålls varje år.

KRITERIER:
•
•
•
•
•

Erfarenhet och kunskap om mänskliga rättigheter, med
fördel i en internationell kontext.
Erfarenhet och kunskap om Amnesty, med fördel även
den internationella delen av rörelsen.
Förmåga att analysera komplexa frågor.
Förmåga att läsa och kritiskt granska omfattande material
på engelska.
Flytande i engelska och god svenska.

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

ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIG?
Skriv ett mejl till mig med dina kontaktuppgifter senast
30 september. Berätta kort om vad du har för bakgrund
och erfarenheter och motivera även varför du är intresserad
av att vara med i AlK. Antalet platser är begränsat och ett
urval bland intresseanmälningarna kommer att göras. Det är
styrelsen som utser AIK.

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

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

