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AMNESTYKALENDERN
9 FEBRUARI

2 MARS

Sista dag för att nominera personer
till förtroendevalen på årsmötet.

Gruppsekreterarträff
Ungdom Malmö
Läs mer i förra månadens Insats

11 - 14 FEBRUARI
Nationellt Rekryteringsprojekt

8 MARS
Internationella Kvinnodagen

15 FEBRUARI
Deadline Rapportering 2018

20 MARS

Motionsstopp inför årsmötet

Gruppsekreterarträff Ungdom Stockholm
Läs mer i förra månadens Insats

15 - 17 FEBRUARI
Nationell Ungdomsträff

21 MARS
Gruppsekreterarträff Ungdom Göteborg
Läs mer i förra månadens Insats

16 FEBRUARI
Kampanjutbildning
Kvinnors rättigheter Stockholm

23 FEBRUARI
Kampanjutbildning
Kvinnors rättigheter Göteborg.
Sista anmälningsdag 11 februari

2 MARS
Kampanjutbildning
Kvinnors rättigheter Malmö.
Sista anmälningsdag 18 februari

16 - 17 MARS
Utbildning Amnesty ABC-utbildare
(Här hittar du ansökningsformuläret:
aktivism.amnesty.se/ABC/ )

10 APRIL
Lansering Dödsstraffrapport 2018

10 - 12 MAJ
Nationella Årsmötet i Gävle

29 JULI - 3 AUGUSTI
Nordic Youth Conference i Sverige
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DAGS FÖR SAMTYCKE I DANMARK!
Våldtäkt är ett enormt stort problem i Sverige. Under förra
året anmäldes närmare 8 000 våldtäkter till polisen. I de
allra flesta fall var brottsoffret en flicka eller kvinna och
gärningspersonen en pojke eller man. Samtidigt döms i snitt
200 personer årligen. Något är allvarligt fel - och det kommer
vi att uppmärksamma under året.

info om vart ni skickar underskrifter och utvärdering när ni
kampanjat färdigt.

Det är mer än 10 år sedan som Amnesty i Sverige, Danmark,
Norge och Finland uppmärksammade problemen kring
våldtäkt i de nordiska länderna. Nu gör vi det igen. Både
genom en gemensam rapport som kommer senare i vår och
genom kampanjarbete. En del saker har förändrasts till det
bättre under åren som gått. Ett viktigt steg togs exempelvis
förra året då Sverige änligen fick en samtyckeslag som säger
att sex ska vara frivilligt, annars är det olagligt. Men Sverige
är det enda av de fyra länderna länderna i den kommande
nordiska rapporten om våldtäkt och mänskliga rättigheter
som har antagit en sådan lag. Vi har visat att förändring är
möjlig - nu pressar Amnesty på för att de andra ska följa
efter. Nu tycker vi att det är dags för Danmark! Den danska
sektionen har redan samlat in mer än 50 000 underskrifter
för att kräva en samtyckeslag och vi hoppas kunna samla in
lika många till! (Eller hur!?)

HJÄLP TILL ATT FINANSIERA VÅRT ARBETE FÖR
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

På årets internationella kvinnodagen, den 8 mars, kommer vi
backa vårt grannland Danmark och kampanja för att de ska
införa en samtyckeslag. Som vi berättat i tidigare nummer
av Insats är den nordiska rapporten ett av årets främsta
kampanjfokus för oss och 8:e mars-aktionen blir ett första
steg att lyfta frågan.
Kampanjmaterialet består av petitionslistor, infoblad och
affischer. Ni kommer också få en lathund där ni kan läsa
mer om samtyckeslagstiftning. I lathunden kommer det
även att finnas en bilaga med vanliga frågor & svar samt

Material beställer ni på aktivism.amnesty.se/
kvinnorsrättigheter senast måndagen den 25 februari.
Materialbeställningen öppnar idag onsdag 6 februari.

I samband med 8:e mars testar en ny slags insamlingsbössa
“Bössan” är egentligen en utskuren symbolisk sådan där
vi klistrar på en så kallad QR-kod som lätt kan läsas av i en
swish-app. Det går även att ladda koden med information
om vilken grupp det är som samlat in vad. Amnesty är ju
väldigt restriktiva med att ta emot pengar från både stater
och företag och är därför helt beroende av bidrag från
engagerade privatpersoner. Ett utmärkt tillfälle att samla
in pengar är såklart i samband med att vi pratar med
människor om livsviktiga frågor - som på 8 mars. Vi tror
att den här “bössan” kan vara ett smidigt sätt att erbjuda
människor att ge ett ekonomisk bidrag. Vi är inte säkra på
om vi hinner klart med detta i tid men OM vi gör det får ni
“bössan” samtidigt som övrigt kampanjmaterial och all info
ni behöver i lathunden!
Tveka inte att höra av er om ni har frågor!

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

MATILDA EGBERG
KAMPANJPRAKTIKANT STOCKHOLM
MATILDA.EGBERG@AMNESTY.SE
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ANMÄL ER TILL OCKSÅ MÄNNISKA!
Som vi berättade i januarinumret av Insats inleds nu arbetet
med rätten till boende, ett av Också människas huvudsakliga
områden. Samtidigt är det också möjligt att inom kampanjen
än en gång agera mot införandet av lokala tiggeriförbud,
efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut i december.

HUR ENGAGERAR JAG MIG OCH MIN GRUPP?
Allt hittas på Aktivistportalen, aktivism.amnesty.
se/eumedborgare. Utöver materialbeställning och
bakgrundsinformation finns ett formulär där ni kan anmäla
sig långsiktigt till kampanjen. Att anmäla sig långsiktigt
innebär att kontinuerligt få uppdateringar och aktioner från
projektgruppen via mejl - så vi kan vara så snabba och
reaktiva som möjligt.

… OCH VAD HÄNDER MED RÄTTEN ATT INTE
TRAKASSERAS AV POLIS?
Den 22 februari kommer Anna Lindenfors och Johanna
Westeson träffa representanter från rikspolischefen, för att
diskutera frågan om tiggeri kopplat till ordningslagen. Vid det
tillfället kommer även de mer än 10 000 namnunderskrifter
som hittills samlats in lämnas över. Om polisen inte uppfyller
våra krav kommer vi fortsätta rikta insatser ditåt, men det är
ingen omöjlighet att Stockholmspolisen och rikspolischefen
ger rekommendationer i linje med våra krav. Så se detta
som en sista möjlighet att sprida petitionen som finns på
amnesty.se/människa!

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE SYD
AMELIA.WINGQVIST@AMNESTY.SE
070 744 57 93
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NYTT AKTIONSMATERIAL FÖR BRAVE!
Vårt livsviktiga arbete för människor som står upp för sina
och andras rättigheter med fara för liv och säkerhet fortsätter.
Vi har tagit fram material för att det alltid ska gå att agera
inom Brave! Materialet består av en affischuppsättning på två
affischer, en samlingsaffisch och en affisch på det aktuella
fallet, petitions-listor och tatueringar! Vill ni agera på alla fall
samtidigt blir det då tre fall-affischer och en samlingsaffisch
med budskapet “Höj din röst”.
Just nu kan ni agera för Atena Daemi, Vitalina Koval (som
Ungdoms- och studentgrupper redan agerar på), samt tre
fängslade kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien: Loujain alHathloul, Iman al-Nafjan och Aziza al-Yousef.

i Saudiarabien. Ingen av dem har ännu åtalats och
har heller inte tillgång till advokat eller fått besökas av
sina familjer. Amnesty har fått nya rapporter om att
människorättsförsvarare i Saudiarabien också har utsatts för
tortyr, misshandel och sexuella övergrepp medan de suttit
fängslade.

ATENA DAEMI
I höstas inledde vi vårt aktionsmaterial för Brave med
människorättsförsvararen Atena Daemi. Atena kämpar mot
dödsstraffet i Iran där hon greps den 21 oktober 2014. Hon
dömdes först till 14 års fängelse, men efter en överklagan
sänktes straffet till sju år. Det går fortfarande att agera för
Atena Daemi!

VITALINA KOVAL
Hbtqi- och kvinnorättsaktivisten Vitalina Koval från
Ukraina har i flera år försvarat kvinnors och hbtqipersoners rättigheter. Hon har organiserat möten och
diskussionskvällar för hbtqi-personer och varit med och
arrangerat demonstrationer på 8 mars - den internationella
kvinnodagen - i sin hemstad Uzhgorod. Under en
demonstration den 8 mars attackerades hon och andra
aktivister av högerextremister. Attacker mot demonstrationer
som genomförs av hbtqi-aktivister är inte ovanliga i Ukraina
och det är sällan någon ställs inför rätta för dessa hatbrott.

LOUJAIN AL-HATHLOUL, IMAN AL-NAFJAN OCH AZIZA
AL-YOUSEF.
I mitten av maj 2018 greps Loujain al-Hathloul, Iman alNafjan och Aziza al-Yousef. Alla tre är ledande i kampen
för kvinnors rätt att få köra bil, mot diskrimineringen av
kvinnor och för att få ett slut på det manliga förmyndarskapet

HÖJ DIN RÖST FÖR DESSA KVINNOR!
Beställ materialet på aktivistportalen (under Aktionsmaterial
Brave). Ni väljer själva hur många och vilka fall ni vill agera
för. På aktivistportalen hittar ni även lathundar och annan
matnyttig information om kampanjen!

EMILY KOJ
KAMPANJPRAKTIKANT GÖTEBORG
EMILY.KOJ@AMNESTY.SE
031 711 21 60

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
070 987 04 65

GLÖM INTE RAPPORTERA!
Alla grupper ska rapportera sin verksamhet från 2018 till
sekretariatet senast 15 februari.
Ni hittar instruktioner för rapportering i decembernumret av
Insats samt på aktivistportalen där ni också kan rapportera
digitalt. All information finns här:
aktivism.amnesty.se/rapportering
Har ni några frågor, hör gärna av er till mig!

BEATRICE SCHÖNNING
PROJEKTLEDARE UNGDOM/STUDENT
BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE
070 860 86 28
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SOM JAG SER DET...
Zarah har utsatts för flera våldtäkter. När jag träffar henne
en eftermiddag i november pratar vi främst om det senaste
tillfället, i april 2018 och som hon polisanmälde bara någon
dag senare.
”Grejen är att just den här våldtäkten... det blev ju så tydligt
för vid andra tillfällen har jag skuldbelagt mig själv mycket
mera, jag har straffat mig själv. Nu blev det mera...jag hade
gått runt och kräkts, alltså vilken människa som helst kunde
fatta att jag inte var intresserad av att ha sex.”
Zarah är en av de kvinnor jag intervjuat för Amnestys kommande rapport om våldtäkt. Intervjun drog ut på tiden och till
sist fick hon slänga sig i en taxi för att hinna till teaterföreställningen hon skulle till på kvällen. Det finns så mycket att säga.
Om polisanmälan, alla undersökningar på Akutmottagningen
för våldtagna, om förundersökningen, rättegången. Och
domen. För i Zarahs fall blev det tillslut en rättegång och
gärningsmannen fälldes - något som dessvärre är väldigt
ovanligt.
Under flera månader har jag intervjuat polis, åklagare,
målsägandebiträden, NGO:s, hälso- och sjukvårdspersonal
om våldtäkt. Allt jag hört och lärt mig ska nu analyseras, silas
ner på papper och landa i olika krav och rekommendationer.
Amnesty kommer att lyfta några av de hinder som finns i
våldtäktoffers tillgång till rättvisa, stöd och hjäp. I perioder
tänker jag att det är ovärdigt ett land som Sverige - i den mest
jämställda delen av världen - att det fortfarande ser ut som
det gör. Att våldtäkt fortfarande är så vanligt förekommande.
Att bristerna inom rättsväsendet fortfarande är så stora. Och
att stöd och hälp med att bearbeta trauman efter våldtäkt
fortfarande är så bristfälligt.

LJUS
NU VÄNDER DET!

TAGGTRÅD
GÖTEBORGSVINTERN

Zarah är en av de sex kvinnor som delat sina erfarenheter av
våldtäkt med Amnesty. De bor i olika delar av Sverige och
skiljer sig i ålder, bakgrund. Men de förenas i övertygelsen
om att någonting måste förändras i det svenska samhället.
Genom att berätta sina historier med oss är bidrar de till det.
Och när alla ord är nedskrivna och Amnestys rapport publicerad så är det deras berättelser och förtroende som kommer
stanna kvar i mig. Och deras drivkraft att göra det de kan för
att ingen ska behöva uppleva det de gått igenom.
Det är också det som Amnestys arbete och kampanj ska
syfta till: att ringa in problemen och jobba för en förändring. I
det arbetet behövs alla och envar av oss

KATARINA BERGEHED
SAKKUNNIG KVINNORS RÄTTIGHETER
031 701 81 81
KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE
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NOMINERA ÅRETS GRUPPER & AKTIVISTER!
Inför årsmötet 2016 instiftade sektionen tre priser till
aktivister som bidragit till Amnestys arbete på olika sätt.
När nu årets årsmöte står för dörren börjar det bli dags att
nominera de du tycker bör blir extra uppmärksammade.
De priser som delas ut är:

STORA ENGAGEMANGSPRISET
STORA KREATIVITETSPRISET
Delas ut till arrangörer av 2018 års mest kreativa aktivitet i
samband med sektionens aktionsdagar 2018. Priset syftar till
att uppmärksamma kreativa idéer som är värda att spridas i
rörelsen.Det Stora kreativitetspriset gick 2018 till Grupp 101
som arrangerar festivalen “Släpp fångarna loss”.

Delas ut till en individ som lagt sin själ, sitt hjärta och sin tid
i Amnesty. Priset begränsas inte till att omfatta 2018 utan är
ett “lifetime award”. Detta pris gick förra året till Tomas och
Eva Malmstedt för sitt 46 åriga engagemang inom Amnesty.
Läs mer om årets kommande vinnare i juninumret av Insats!

NOMINERA MERA!
Känner du till någon aktivist eller aktivitet som är värd att
uppmärksamma - nominera denna snarast! Skicka din
nominering till daniel.lundh@amnesty.se senast 30 april.
Nomineringen ska innehålla:
•
Namn på den grupp/aktivist du vill nominera.
•
Beskrivning av aktiviteten och eller personens
engagemang.
•
En kort motivering till varför du tycker att just denna
aktivitet/aktivist bör tilldelas priset.

STORA AKTIVITETSPRISET
Delas ut till arrangörer av 2018 års bästa aktivitet i
samband med sektionens aktionsdagar under året. En
bra aktivitet sätter fokus på påverkan, spridning och
engagemang. Fjolårets vinnare inom kategorin var Grupp 06
Turkietgruppen Stockholm.

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST
070 914 46 81
DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE
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Mira Byvald håller i ett utbildningspass för deltagarna på gruppsekreterarkursen i Göteborg den 17-18 november 2018

VI BEHÖVER BLI FLER - BLI UTBILDARE!
Orter som vi söker nya utbildare till just nu:

UMEÅ

LULEÅ

KARLSTAD

KALMAR

VÄXJÖ

Vill du bidra med en djupare förståelse för vårt arbete
och gillar att hålla i presentationer så finns det nu ett
aktivistuppdrag för dig. Du har möjlighet att ansöka om att
bli utbildare inför våren 2019. Att vara utbildare innebär att
hålla i vår grundutbildning för nya aktivister, grupper eller
distrikt.
Låter detta intressant i dina öron? Läs mer och skicka in din
ansökan på aktivism.amnesty.se/abc

Uppdraget passar dig som
• Gillar att prata inför folk
• Har möjlighet att vara utbildare under ett år och kan
hålla i minst två utbildningar
Hör av dig till mig om du har några funderingar!

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

ÅRSMÖTET

VISST SES VI I GÄVLE?
Den 10-12 maj är det dags för Amnesty Sveriges årsmöte.
Då ses vi i Gävle för att umgås, utbildas och ha roligt
tillsammans.
Årets möte kommer att fokusera på två människorättsfrågor
som är högaktuella för Amnesty Sverige: utsatta EUmedborgare i Sverige och våldtäkt och samtyckeslagstiftning
i de nordiska länderna. Dessutom lyfter vi viktiga interna
frågor, som sektionens jämlikhetsarbete och aktivismstrategi.
När du deltar i årsmötet är du med och fattar viktiga beslut,
som vem som ska sitta i sektionens styrelse eller hur
Amnesty Sverige ska styras i framtiden.
Under årsmöteshelgen får du även chans att lära dig mer om
metoder för att påverka, lyssna till människorättsförsvarare,
experter från sekretariatet och delta i diskussioner om hur vi
verkar för en bättre värld - inom och utanför sektionen.

På amnesty.se/arsmote kan du läsa hela kallelsen och
anmäla dig till sektionens årsmöte, du hittar dessutom
kallelsen i sin helhet bifogat i detta Insatsmail.

ULRICA LYSÉN
PROJEKTLEDARE INTERNDEMOKRATI
ULRICA.LYSEN@AMNESTY.SE
070 987 04 67

MAX ENGDAHL
PRAKTIKANT ÅRSMÖTET
MAX.ENGDAHL@AMNESTY.SE
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NYA ANSIKTEN PÅ AKTIVISM - HÖR AV ER!
Som de flesta av er vet finns det tre regionala team
och två medarbetare som arbetar med ungdoms- och
studentaktivism i svenska sektionen. Det finns med andra
ord gott om stöd att få för aktivister i Amnesty, tveka inte att
höra av er till oss.

Sverige 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.

Regionala team
Verksamhetsutvecklaren har i uppdrag att utveckla och ge
stöd till grupper och distrikt. Till verksamhetsutvecklaren
vänder ni er i frågor som rör grundkurser, rekrytering,
distriktsmöten, verksamhetsbidrag, rapportering, ledarskap
och föreningsformalia.
Kampanjledaren har i uppdrag att få igång aktivitet
inom sektionens kampanjarbete i det område hen
arbetar gentemot, denne projektleder också aktioner.
Till kampanjledaren vänder ni er i frågor som rör
aktuella kampanjer och aktioner, aktivitetsbidrag,
kampanjutbildningar.
Ungdomar och studenter
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. Under 2019 finns också en
projektledare med uppdrag att organisera Nordic Youth
conference och att utveckla våra studentgrupper.

I region Nordväst
arbetar Daniel Lundh
(verksamhetsutvecklare)
och Karin Ledin da Rosa
(kampanjledare Brave
och Företagsansvar). 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
I region Nordöst arbetar Sanna
Blomgren (kampanjledare
kvinnors rättigheter,
flyktingars rättigheter)
och Jehna Al-Moushahidi
(verksamhetsutvecklare). Här
ingår distrikten Stockholm,
Uppsala, Gästrikland-Dalarna, Södra Norrland, Västerbotten,
Mälardalen och Östergötland-Södra Sörmland. Sanna och
Jehna arbetar på vårt sekretariat i Stockholm.
Kontakt:
jehna.al-moushahidi@amnesty.se 08 729 02 66
sanna.blomgren@amnesty.se 070 987 04 63
Vår verksamhetsutvecklare
för ungdomsverksameten
heter Emma BrossnerSkawonius och projektledare
för studentutveckling/NYC
heter Beatrice Schönning.
Beatrice och Emma sitter på

VILKA ÄR VI?
I region Syd arbetar Amelia
Wingqvist (kampanjledare
arbete mot olika former av
diskriminering) och Fartun
Andersson Ramnemo
(verksamhetsutvecklare). I
Syd ingår Skåne-Blekinge,
Kalmar-Kronoberg, Halland, Jönköping och Gotland. Amelia
och Fartun arbetar på vårt kontor i Malmö. Fartun går på
föräldraledighet i april.
Kontakt:
amelia.wingqvist@amnesty.se 040 96 66 30
fartun.andersson@amnesty.se 040 96 66 30

sekretariatet i Stockholm.
Kontakt:
emma.brossner-skawonius@amnesty.se 08 729 02 43
beatrice.schonning@amnesty.se 070 860 86 28

KAROLINA PONTÉN
GRUPPCHEF AKTIVISM
KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE
073 310 15 21
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BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 1!
Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet!
Nummer 1/2019 utkommer 8 mars. Kanske perfekt att
dela ut på gruppernas aktiviteter? Beställningar av extra
exemplar av AP måste jag ha absolut senast onsdag 20
februari kl 15. 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.

AMNESTY INTERNATIONAL

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR

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

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS
AP@AMNESTY.SE

INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats

AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner
och riktlinjer för Amnestyaktivister
aktivism.amnesty.se

