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Aktionen ##RainbowForTaiwan, en fönsterkonst pop-up aktion, pågår fram till 14 oktober.
Läs mer på sidan 6
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Vad händer under hösten? Skriv ut sida 2
och häng upp på väggen!
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framme vid hållplats - Nu börjar arbetet för
den fortsatta resan. Läs med på sida 4.
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AMNESTYKALENDERN
10 OKTOBER
Internationella dagen mot Dödsstraff
Läs mer på sidan 6

20 - 21 OKTOBER
Megahelgen
Läs mer på sidan 3

26 OKTOBER
Intersex Awareness Day (Kampanjmaterial och mer
info kommer på Aktivistportalen)

MITTEN AV NOVEMBER
Rapportsläpp Utsatta EU-medborgares rättigheter

17-18 NOVEMBER
Gruppsekreterarutbildning
Läs mer på sidan 8

29 NOVEMBER - 17 DECEMBER
Brave - Skriv för frihet
Från och med den 3/10 går det att anmäla sig och beställa material!
Mer information om fallen kommer i nästa nummer av Insats.
Beställ ert material på aktivism.amnesty.se/brave

30 NOVEMBER - 2 DECEMBER
Nationell Studentträff
Läs mer på sidan 5
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MEGAHELGEN
Nu är det endast ett fåtal dagar kvar till sista
anmälningsdagen (8:e oktober) så därför vill vi uppmana er
alla att SKYNDA till anmälningsformuläret och säkra din plats
redan idag!

ESKINDER NEGA TVINGATS STÄLLA IN,
MARIA TERESA RIVERA KOMMER ISTÄLLET!
Tyvärr måste vi dock meddela att Eskinder Nega, som var
inbjuden internationell gäst, tyvärr har blivit tvungen att ställa
in sin medverkan under helgen. Mycket tråkigt då vi också
vet att det är väldigt många grupper som arbetat med hans
fall och såg fram emot att lyssna till och träffa honom.
Men! Om en
dörr stängs så
öppnas en annan
med ett minst
lika spännande
innehåll, för istället
kommer det sista
passet att handla
om totalförbudet
mot abort i El
Salvador.

INSATS OKTOBER 2018

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. Distriktsombuden kommer träffas
redan kl 9 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.
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.

Katarina Bergehed, som kommer moderera
samtalet, tillsammans med Maria Teresa

Vi får lyssna till Maria Teresa Rivera, en av “de 17” (Las
17) som dömdes till 40 års fängelse efter att ha fått missfall
eller fött dödfödda barn. Hon satt fängslad tillsammans med
Teodora del Carmen Vásquez som också tillhörde en av
de 17, och som vi tidigare arbetat för under Skriv för frihet
2015. Idag har Maria Teresa asyl i Sverige men hon kämpar
fortfarande för de kvinnor i El Salvador som fortfarande sitter
fängslade efter att de haft komplikationer under graviditeten.
Med det nya lagförslaget i Guatemala som bland annat
kommer leda till samma situation som i El Salvador, där
kvinnor fängslats efter att ha fått missfall eller fött dödfödda
barn, så görs Maria Teresas historia än mer aktuell. Katarina
Bergehed, sakkunnig Kvinnors rättigheter, kommer att
moderera samtalet.
Mycket mer finns det inte att säga, förutom att ni alla bör
skicka in er anmälan på en gång för att få möjligheten att
delta under vad som i folkmun kallas för årets roligaste helg!
I förra Insats kan ni även ta del av det fullständiga schemat
för helgen.
För mer information om anmälan, se nästa spalt.

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 SES DEN 20:e OKTOBER!

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

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST
070 987 04 65
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
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#INTEMINRÖST FRAMME VID HÅLLPLATS - NU
BÖRJAR ARBETET FÖR DEN FORTSATTA RESAN

Överlämnandet av kampanjens underskrifter till Centerpartiet och Moderaterna

Riksdagsvalet är över och Sverige befinner sig i ett nytt
parlamentariskt läge. Landet kommer att förändras men vi
vet fortfarande inte hur. Det vi vet är att många reagerade
på den hårda retoriken och polariseringen som präglade
valrörelsen. Vi var många som oroade oss. Och vi är många
som med hjärtat i halsgropen undrar vad som kommer att
hända.
Den 7 september lämnade vi över underskrifterna för
kampanjen #inteminröst till representanter för Sveriges åtta
riksdagspartier. Tillsammans var vi nästan 29 000 personer
som engagerade oss och som kräver att våra politiker ska ta
ansvar för den politiska debatten.
För Amnesty är det viktigt att vara strategiska och trovärdiga
i vårt arbete. I ett snårigt politiskt klimat är det därför

oerhört viktigt att vi är tydliga och konkreta med var vi står
och vilken förändring vi vill se. Vi har därför påbörjat ett
utvärderingsarbete av kampanjen och därefter kommer
planering ske för hur vårt fortsatta arbete ska se ut.
Har du funderingar, synpunkter eller reflektioner om
kampanjen #inteminröst? Din åsikt är viktig och hjälper oss
att göra kampanjer smartare och bättre. Vill du dela med dig
så tveka inte att höra av dig till mig!

CECILIA ENQUIST
KAMPANJLEDARE
CECILIA.ENQUIST@AMNESTY.SE
070 860 51 56
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STORSATSNING PÅ STARKARE

STUDENTAKTIVISM
10 av våra 12 utbildade studentsamordnare

Ökat engagemang och inflytande för unga i Amnesty är en
global prioritering. Sedan april pågår ett studentprojekt
i svenska sektionen. Projektet har som mål att stärka
Amnestys närvaro på svenska universitet och högskolor, och
bidra till ett stabilt och effektivt påverkansarbete - av, med
och gentemot studenter.
Under de senaste åren har svenska sektionen prioriterat att
utveckla verksamhet för unga 16-19 år, med mycket goda
resultat - antalet ungdomsgrupper har ökat från 39 till 68 på
fem år. I år har vi påbörjat nästa stora satsning för att stärka
ungas engagemang i Amnesty: Studentprojektet.
Att närvara på högskolor och universitet är ett sätt att synas
i ungas vardag. Våra studentgrupper planerar aktiviteter
som bidrar till att sprida kunskap och information om
mänskliga rättigheter och Amnesty och bilda opinion
inom åldersgruppen. Universiteten är också en strålande
rekryteringsbas fylld med kunskapstörstande unga som
söker efter ideella engagemang.
Vi vill också stärka de studentgrupper som finns idag genom
att erbjuda mer riktat stöd till grupperna som är anpassat
efter deras aktiviteter. Vi vill även uppmuntra unga till att ta
fler initiativ och mer ansvar gentemot andra aktivister.

STUDENTSAMORDNARE OCH NATIONELLT STUDENTRÅD
För att studentgrupperna ska kunna lära av varandra och
agera tillsammans har ett nationellt studentråd etablerats.
Rådet består av representanter från alla studentgrupper i
Sverige och skapar en kontaktyta för studenter att träffas,
inspireras och agera ihop. Studentrådet hade sitt första möte
i Göteborg i september, en otroligt inspirerande helg fylld
av utvecklingsplaner och utbyte av strategier för aktivism.
Studentrådet har bland annat diskuterat ungas inflytande
i Amnesty och planerat en nationell studentträff som äger
rum i november, en fullspäckad helg med utbildningar och

Studentrådet i samband med deras första träff i Göteborg

workshops om Amnestys arbetssätt, kreativ aktivism och en
gemensam aktion!
Inom ramen för projektet har vi sett ett behov av att erbjuda
riktat verksamhetsstöd till studentgrupper som är anpassat
efter deras vardag. Vi har därför rekryterat och utbildat
12 studentsamordnare som stöttar studentgrupperna på
sin ort som aktivister. Studentsamordnarna bidrar med
verktyg, inspiration och information till grupperna, och
tillför därigenom både energi och stabilitet till Amnestys
påverkansarbete. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta
utveckla studentsamordnarnas roll tillsammans med dem,
och välkomnar flera nya ansikten in i organisationen!

FÖLJ MED PÅ NATIONELL STUDENTTRÄFF!
När? 30 november - 2 december anordnar studentrådet
Amnestys första nationella studentträff
Var? På Kärsögården utanför Stockholm.
Hur? Hela programmet kommer att hållas på engelska.
Resor (för max 5 deltagare per grupp), mat och boende är
kostnadsfritt.
Anmälan görs på aktivism.amnesty.se/forms/studentgathering senast 31 oktober.

Har du frågor om helgen? Kontakta studentrådets
sammankallande Javiera Ortega Zepeda och Sofia Hallqvist
på studentradet@mail.amnesty.se

BEATRICE SCHÖNNING
PROJEKTLEDARE STUDENTPROJEKTET
BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE
070 860 86 28
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RISK FÖR HÅRT BAKSLAG FÖR HBTQIRÄTTIGHETER I TAIWAN, AGERA NU!
I maj 2017 blev det tillåtet för samkönade att gifta sig
i Taiwan, och de blev sedda som det mest progressiva
landet i Asien. Rättighetskämpar världen över firade
beslutet. Däremot varade inte lyckan länge, för i mars i år
lade konservativa grupper i landet fram ett förslag om en
folkomröstning, som ett försök att omkullkasta beslutet från
2017. Resultatet kan leda till ett hårt bakslag för HBTQIrättigheter.

AGERA NU
Det går redan nu att agera mot att samkönade äktenskap
inte ska göras olagliga än en gång i Taiwan - på
Aktivistportalen hittar du info och aktionsmaterial (varning:
som bilden visar behövs en massa post-its)! Agera innan 14
oktober!

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

AGERA PÅ INTERNATIONELLA DAGEN
MOT DÖDSSTRAFFET!
I maj 2017 blev det tillåtet för samkönade att gifta sig i
Taiwan, och de blev sedda som det mest progressiva landet
i Asien. Rättighetskämpar världen över firade beslutet. Men
säg den lycka som varar, för i mars i år lade konservativa
grupper i landet fram ett förslag om en folkomröstning, som
ett försök att omkullkasta beslutet från 2017. Resultatet kan
leda till ett hårt bakslag för HBTQI-rättigheter.

AGERA NU
Det går redan nu att agera för att samkönade äktenskap inte
ska göras olagliga än en gång i Taiwan - på Aktivistportalen
hittar du info och aktionsmaterial (varning: som bilden visar
behövs en massa post-its)! Agera innan 14 oktober!

IDA SAMARIKOFF
KAMPANJPRAKTIKANT STOCKHOLM
IDA.SAMARIKOFF@AMNESTY.SE
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HUVUDLÖST LAGFÖRSLAG I GUATEMALA
I mitten av september gick ett brådskande mejl ut till alla
grupper. Ni ombads agera för att stoppa ett lagförslag i
Guatemala som bland annat skulle leda till att missfall och
dödsfödslar kriminaliseras och straffas. Era påtryckningar
förstärktes genom den aktion vi lade upp på hemsidan
och som skrevs under av närmare 21 000 personer. Vår
generalsekreterare Anna Lindenfors mejlade iväg listor med
underskrifter i flera olika omgångar.
I skrivande stund har Guatemalas kongress ännu inte tagit
upp lagförslaget till debatt och beslut. Att det skjutits upp
kan vara ett tecken på att internationella påtryckningar spelar
roll. Så stort tack till alla er som mejlat kongressledamöterna!
Förslaget har dock inte begravts och därför måste vi vara
beredda att agera igen om och när det behövs. Du är väl
med då?

Anmäl dig gärna till Amnestys kvinnorättsnätverk. Ungefär 6
gånger om året skickar vi ut ett nyhetsbrev till er som är med
i nätverket med en aktuell aktion och löpande information
om vad som händer kring de kvinnorättsfrågor eller individer
vi arbetar för och med.
Du anmäler dig enklast genom att mejla kampanjledare
sanna.blomgren@amnesty.se

KATARINA BERGEHED
SAKKUNNIG, KVINNORS RÄTTIGHETER OCH SRR
031-701 81 81
KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE

BANKERS INVESTERINGAR KRÄNKER
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
De sju största bankerna i Sverige fortsätter att placera
kundernas pengar i företag som har kopplingar till allvarliga
kränkningar av mänskliga rättigheter. Det framgår av en
ny rapport från Amnesty international inom ramen för Fair
Finance Guide. Granskningen är en uppföljning på en
rapport som gjordes 2015.
I den nya granskningen konstateras det att de sju största
bankerna i Sverige fortfarande i större eller mindre
omfattning placerar pengar i företag (rapporten omfattar 6
företag) som har en väldokumenterad negativ påverkan på
mänskliga rättigheter. Det rör sig bland annat om oljebolaget
Shell som bidragit till en av världens största miljökatastrofer
i Nigeria utan att städa upp efter sig, samt guldproducenten
Goldcorp som inlett gruvdrift i Guatemala utan att konsultera
de urfolk som lever i området.
I fem av företagen kvarstår problemen som identiferades
2015, och i dessa fem företag investerade Nordea,

Swedbank, Länsförsäkringar Bank, Handelsbanken,
Skandiabanken, Danske Bank och SEB under 2017
5,4 miljarder kronor. Hos några av bankerna fanns
de här företagen även i så kallade etiska fonder eller
hållbarhetsfonder - men inte i Svanenmärkta fonder.
Swedbank och Nordea har investerat mest i de företag som
ingår i granskningen, men Swedbank har visat ett betydligt
bättre påtryckningsarbete för att få företagen att ta ansvar.

HUR KAN DU PÅVERKA?
Kontakta din bank genom att skicka en automatiserad mail
via Fair Finance Guides hemsida, www.fairfinanceguide.se.

ULRIKA SANDBERG
SENIOR POLICY ADVISER BUSINESS AND HUMAN RIGHTS
072 971 24 61
ULRIKA.SANDBERG@AMNESTY.SE
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KOM IHÅG! ANMÄLAN TILL HÖSTEN GRUPPSEKRETERARKURS ÄR ÖPPEN!
17-18 november är det dags för årets gruppsekreterarekurs!
Kursen riktar sig till dig som är ny gruppsekreterare (alltså
om du varit gruppsekreterare max ett år) eller för dig som
ska ta över rollen som gruppsekreterare inom kort. Under
utbildningen kommer du att få verktyg för att till exempel
hålla i möten, delegera till andra och få veta mer om vilka
arbetsformer som Amnesty har och vad ni i gruppen kan
arbeta med. Detta och mycket mer kommer vi under en helg
gå igenom, så anmäl dig nu eller hör av dig om du har frågor
kring utbildningen!
Om ni är två gruppsekreterare eller två som leder gruppen
(tex. vice gruppsekreterare eller kassör) kan ni självklart delta
tillsammans!

Sista anmälningsdag är 2 november. Och du gör din
anmälan via aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/
gruppsekreterarkurs

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

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

SOM JAG SER DET...
Amnesty handlar till stor del om mobilisering och samarbete
mellan aktivister. “Vår storlek är vår styrka” är en slogan vi
använder ibland och det går verkligen inte att argumentera
mot det. Som aktivist har jag dock upptäckt att det är
lätt att känna sig isolerad i sin grupp. Kampanjarbete,
diskussioner och sociala kontakter sker inom gruppen och
resten av Amnesty är ett mysterium eller framstår som
irrelevant. Även om en grupp har sina förmåner så är det är
ändå viktigt att se vad som finns utanför gruppen.
Aktivistseminariet, också kallat megahelgen, har för mig
varit en perfekt plattform att få veta mer om vad som finns
i Amnesty på nationell nivå. Känslan efter att jag varit på
aktivistseminariet är alltid att jag har så mycket bättre koll
på vad de kommande kampanjerna kommer handla om och
inspiration om hur man kan arbeta med kampanjen genom
till exempel workshops. Personligen får jag en helt annan syn
på kampanjerna dom tar upp där då man får veta så mycket
mer om fallen, och oftast får man även vara med och forma
kampanjen.
Aktivistseminariet är inte bara fyllt med grymma workshops
och föreläsningar, utan också ett bra sätt att nätverka och

LJUS
Amnestys ungdomsaktivism, så himla grym, och
kommer bara bli bättre under årets gång!

TAGGTRÅD
Gripandet av den franska aktivisten Loan
Torondel, som arbetar för migranters rättigheter,
pga ”defamation”

träffa nya aktivister. Genom att träffa aktivister från hela
Sverige har jag kunnat utbyta erfarenheter med så många
olika typer av aktivister. Till skillnad från de regionala
träffarna kan man under aktivistseminariet få inspiration
från aktivister som har olika förutsättningar och uppsättning.
Storstadsgrupperna har lärt sig att organisera större events
medan småstadsgrupperna kanske är bättre på att bli en del
av den lokala gemenskapen.
Bara att få se hur andra grupper arbetar ger mig så mycket
inspiration! Min upplevelse är att det oftast bara finns en
typ av grupp i varje region vilket medför att det är svårt att
få en inblick i hur andra grupper av samma typ arbetar.
Exempelvis finns det bara en HBTQI grupp i Göteborg. Hur
gör dom i Stockholm eller Malmö? Arbetar dom på samma
sätt och genom samma kanaler? Det är i megahelgen ett
utbyte möjliggörs. Ny till erfaren, gammal till ung, utåtriktade
kampanjer till brevskrivning. Vi alla vet att utbyte av
erfarenheter och utbildningar i uppkommande kampanjer är
enkla sätt att utveckla sin egen aktivism. Kunskaperna kan
användas för att förbättra sin egen grupp och få en bättre
helhetsbild av olika aktivister i Amnesty. Megahelgen är
enligt mig inte bara en av de bästa plattformarna att utbyta
erfarenheter för att det är så många aktivister (även fast
det är något som är väldigt gynnsamt), det är också en sån
fantastisk blandning av olika aktivister.
Hoppas vi alla ses i oktober!

MEHJAR AZZOUZ
DISTRIKTSSTYRELSEN GÖTEBORG, KAMPANJGRUPPEN
GÖTEBORG & STUDENTGRUPPEN I GÖTEBORG

HÖSTEN 2018
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Basmaterial för Brave

DET GÅR ALLTID ATT KAMPANJA INOM BRAVE!
Inom den globala och långsiktiga kampanjen BRAVE
har vi nu tagit fram ett basmaterial. Detta material är
framtaget för att detalltid ska gå att agera inom Brave!
Materialet består av en affischuppsättning på två affischer,
en samlingsaffisch och en affisch på det aktuella fallet,
petitionslistor och tatueringar! Fallen kommer att uppdateras
under kampanjens gång, och just nu kampanjar vi för Atena
Daemi.

högste ledaren”. Rättegången var avklarad på 15 minuter
och Atena Daemi dömdes till 14 års fängelse. Efter en
överklagan sänktes straffet till sju år. Den 26 november 2015
kom Irans religiösa polis, Revolutionsgardet och hämtade
henne under brutala former. Atena Daemi misshandlades,
fick pepparsprej sprutat i sina ögon och fördes därefter till
Evin-fängelset.

HÖJ DIN RÖST FÖR ATENA DAEMI

•

Atena Daemi har länge kämpat mot dödsstraffet i Iran. Hon
engagerade sig i olika fall, skrev inlägg på sociala medier
och delade ut flygblad med kritik mot dödsstraffet. Hon
deltog också i manifestationer utanför fängelser till stöd för
släktingar till dödsdömda fångar.
Den 21 oktober 2014 greps Atena Daemi. Hon hölls
inspärrad i en liten cell som saknade toalett och blev förhörd,
varje dag i flera veckors tid. Under förhören fick hon sitta
med ögonbindel, vänd mot väggen och hon fick inte träffa
någon advokat. Förhören pågick ofta mellan tio och elva
timmar.
I februari 2015 släpptes Atena Daemi mot borgen och i maj
samma år genomfördes rättegången. Hon anklagades för
bl.a. att ha ”spridit propaganda mot systemet” och för att ha
”förolämpat grundarna av den islamiska republiken och den

AMNESTY KRÄVER ATT:

•

de iranska myndigheterna genast och villkorslöst friger
Atena Daemi, då hon är en samvetsfånge som fängslats
enbart för sitt fredliga arbete för mänskliga rättigheter.
de iranska myndigheterna säkerställer att Atena Daemi
har tillgång till kvalificerad sjukvård.
Materialet går att beställa på aktivistportalen
under Basmaterial Brave. Där hittar ni även
lathundar och annan matnyttig information
om kampanjen!
I materialet ingår bland annat dessa
fräcka tatueringar!

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST
070 987 04 65
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
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KAMPANJ FÖR UTSATTA EU-MEDBORGARE
I mitten av november släpps Amnestys rapport om Utsatta
EU-medborgares rättigheter. Det är första gången Amnesty
International publicerar en rapport om ESK-rättigheter i
Sverige och rapporten kommer uppmärksammas med både
pressrelease och lanseringskampanj. De huvudsakliga rättighetsområdena som rapporten tar upp är rätt till sjukvård, rätt
till bostad och rätt att slippa polistrakasserier. Kampanjarbetet, som börjar med rapportlanseringen och fortsätter genom
hela 2019, bygger på dessa rättighetsområden som kommer
lyftas var för sig under kampanjens gång.
Sista helgen i september var vi därför hela 29 personer som
samlades på kampanjutbildningen om utsatta EU-medborgare! Sammanlagt var det två dagar fyllda med inspiration,
information och kampanjplanerande, och nu står vi i det
fantastiska läget att vara mer redo än någonsin att på riktigt
arbeta med ekonomiska, sociala och kulturella (ESK-) samt
utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige.

… och vad hände egentligen med tiggeriförbudet?
Helt otroliga 255 personer beställde hem materialet mot
tiggeriförbud, och samtal sjöd vid valstugor, politikermöten
och middagsbord. Nu står vi i ett parlamentariskt läge där
politiker behöver samarbeta mer än någonsin, och det kommer spela roll för hur tiggeriförbudsfrågan hanteras framöver.
I Stockholms stad har exempelvis M backat från kravet på
tiggeriförbud för att kunna samarbeta med framförallt MP.
Liknande samarbeten lär uppstå på flera orter. Därför tonas
nu arbetet med just tiggeriförbudsfrågan ner, för att ge övrigt
kampanjarbete med utsatta EU-medborgare utrymme. Skulle
krav på tiggeriförbud återigen lyftas i debatten tar Amnesty
självklart fortsatt avstånd från det, och med sommarens
arbete i ryggen är vi bättre rustade än någonsin.
P.S Vi ses väl på Aktivistseminariet?
Då har arbetet med utsatta EU-medborgare två pass på
lördagen - hoppas vi ses!

AMELIA WINGQVIST

Information och kampanjmaterial kommer läggas upp på
Aktivistportalen i början av november. Vet du att du redan nu
vill engagera dig i kampanjen? Kontakta då kampanjledare
Amelia på amelia.wingqvist@amnesty.se!

KAMPANJLEDARE SYD
0709-870465
EUMEDBORGARE@AMNESTY.SE

HJÄLP TILL ATT UTVECKLA EN BÄTTRE OCH ”FARLIGARE”
AKTIVISM INOM AMNESTY!
Amnesty stoppar kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi
som gör det är oftast aktivister och utan aktivismen stannar
Amnesty. För att göra det vi gör bäst ännu bättre kommer vi
ta fram en strategi för hur aktivismen inom svenska sektionen kan utvecklas.

Vi söker dig som med engagemang och glädje vill ta dig
an uppdraget att fundera ut hur vi kan bli fler, farligare och
smartare. Hur vi med uthållighet, kunskap och metod blir
ännu jobbigare för makthavare, och hur vi kan ta bättre vara
på varandra inom rörelsen.
Uppdraget innebär att ingå i en grupp som tillsammans med
representanter från sekretariatet arbetar med strategin under
hösten 2018 och våren 2019. Utifrån nuläges- och omvärldsanalys, samtal med aktivister och tusen frågor arbetar
vi fram strategiska prioriteringar, förtydliganden och åtgärder.
När strategin är på plats ingår också lokalt förankringsarbete.
Tidsmässigt innebär uppdraget en lördag samt en helg i
Stockholm för arbete med analys, under november och
december. Dessutom tillkommer inläsning och eventuella
webbmöten. Under våren kommer fokus ligga på lokal förankring, detta är ännu inte tidssatt.

Rådet behöver vara på plats i början på november och vi ser
gärna att du som söker har:
•
•
•
•

Erfarenhet av att vara aktivist inom Amnesty
Erfarenhet av annan organisering
Idéer och tankar kring hur vi kan bli bättre
Stort intresse för frågor som rör mänskliga rättigheter,
aktivism och organisering

Har du några frågor eller vill anmäla intresse är du varmt
välkommen att kontakta Hilda Forssell på sekretariatet i
Stockholm. Skicka gärna en kort beskrivning av dig själv,
dina erfarenheter och dina tankar senast 26 oktober. När
gruppen väljs ut kommer vi arbeta för att få en bred representation av perspektiv och erfarenheter samt ålder och
geografisk spridning.
Ser fram emot att höra från er!

HILDA FORSSELL
NATIONELL KAMPANJLEDARE
070 983 92 23
HILDA.FORSSELL@AMNESTY.SE
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SÖKES! UNGDOMSAKTIVIST SOM
VILL DELTA PÅ GLOBAL ASSEMBLY
Nu finns det en spännande möjlighet för dig som är mellan
16 och 24 år att delta på Amnestys högsta beslutande
möte- Global Assembly!

•

Alla sektioner har rätt att skicka tre representanter på Global
Assembly, men för att öka deltagandet och inflytandet för
unga i Amnesty har vi vart tredje år också rätt att utse en fjärde representant som är under 25 år. Det finns ingen åldersgräns för de andra representanterna heller, men eftersom
två av dem utgörs av generalsekreteraren och ordförande
har den fjärde representanten tillkommit för att försäkra sig
om att inte förlora ungt deltagande och inflytande i Amnesty.
Så nu har alltså turen kommit till Sverige att skicka en ung
person som deltar i Global Assembly. Detta är ett tillfälle för
dig som är intresserad och vill lära dig mer om besluttsfattande och demokrati i Amnesty och som vill vara med och
påverka vilken riktning som Amnesty ska ta de kommande
åren!

KRITERIER FÖR ANSÖKAN:

VAD INNEBÄR UPPDRAGET?
Uppdraget i stora drag (med start under våren 2019 och
avslut under hösten 2019)
• Förarbete tex förberedelsemöte och inläsning av underlag
under våren
• Deltagande på regionalt forum i Europa (inför Global Assembly) under våren
• deltagande på själva Global Assembly (månadsskiftet juli/
augusti)

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

•
•

•
•
•
•

Efterarbete som att delta på sektionstyrelsens möte i
augusti och återrapportering på tex aktivistseminariet
under hösten 2019

Du behöver vara under 25 år
Du behöver kunna delta under hela processen (möten,
inläsning etc.) som leder fram till Global Assembly samt
efterarbetet under hösten
Ha viss erfarenhet och kunskap om organisationens
styrning
Ha erfarenhet och kompetens i MR-frågor
Ha erfarenhet av att delta i något större Amnestyarrangemang, t ex årsmötet eller megahelgen/aktivistseminariet
Mycket goda kunskaper (tal och skrift) i något av språken: engelska, spanska eller franska

Låter det här spännande och uppfyller du kriterierna? Hör av
dig till mig för mer information om ansökan och om du har
frågor kring uppdraget!
Sista dag för ansökan: 12 november

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

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

