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AGERA!

BRA KÄMPAT ALLA FRIHETSSKRIVARE!
De sista veckorna i december vällde det, som vanligt i Skriv
för Frihet-tider, in petitioner och vykort på stockholmskontoret. Runt om i Sverige har 99 grupper på olika sätt uppmärksammat kampanjen och samlat namnunderskrifter
för Máxima Acuña, Shawkan, Zeynab Jalalian och Edward
Snowden. I skrivande stund har vi ännu inte hunnit räkna
klart alla underskrifter som kommit in till Sekretariatet men vi
återkommer om det.

AKTIVITETER
Det har arrangerats Skriv för Frihet-aktioner både till höger
och vänster runt om i landet och vi är otroligt glada för ert
engagemang! Tyvärr finns det inte utrymme att berätta om
alla aktiviteter på denna sida, men här följer några finfina
exempel på vad ni haft för er:
Lund
Den nystartade studentgruppen i Lund hoppade
direkt på Skriv för Frihettåget och styrde upp inte
mindre än tre aktiviteter.
Det blev mysig filmkväll där
filmen “Daughter of the
Lake” visades och Máxima
Acuñas fall uppmärksamFrån v. Linnéa Nordlander
mades. Vidare genomförde och Lovisa Arnmarker
gruppen två namninsamlingar, både på julmarknaden på Stortorget i Lund och på universitets-området.

Skara
I Skara deltog Grupp 113 tillsammans med ungdomsgruppen
från Skövde på skyltsöndagen där de sålde fina julgranskarameller och samlade in namnunderskrifter.

Medlemmar från grupp 113 tillsammans med ungdomsgruppen från Skövde.
Umeå
Sista exemplet ut får bli Umeå studentgrupp som roddade
inte mindre än: två föreläsningar kopplade till Máximas
respektive Snowdens fall, en namninsamling på campus, en
filmkväll där “Daughter of the Lake” visades och till sist ett
tjusigt luciatåg i solidaritet med Máxima.

Luciatåg i solidaritet med Máxima anordnades i Umeå

TACK FÖR I ÅR!
Tack och åter tack till alla ni fantastiska som jobbat med
kampanjen och trotsat decemberkylan för att samla namn.
Kampanjresultatet visar att vi är starka tillsammans och kan
förändra! Jag vill också passa på att tacka för en toppentermin som kampanjpraktikant, det har varit så kul att få jobba
tillsammans med er - keep up the good work!

SANNA BLOMGREN
KAMPANJPRAKTIKANT MALMÖ
040 - 611 71 88
SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

MOTIONER OCH NOMINERINGAR TILL ÅRSMÖTET
Den 10 februari är det motionsstopp för Amnestys årsmöte 2017.
Motionerna skickas till
arsmotet@amnesty.se Om ni vill
ha hjälp med hur ni skriver en
motion - kika in på
amnesty.se/arsmotet Där hittar ni
även all annan information ni behöver.

PSST...

Nomineringar till sektionens styrelse, Amnestyfondens
styrelse, granskningskommittén och valberedningen ska ha
kommit in till valberedningen senast den 15 mars 2017
för att kunna komma med i årsmötesutskicket. Kontakta
valberedningen via e-post för frågor eller nomineringar på:
valberedningen@amnesty.se
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KAMPANJÅRET 2017 - VAD HÄNDER?
Ännu ett år fyllt av kampanj och aktion har gått, och ett nytt tagit vid. Under 2017 kommer två stora globala kampanjer rullas
ut. Den första är flyktingkampanjen, vars lansering är fortsatt
uppskjuten. Vår förhoppning är att allt ska finnas på plats för
att kunna dra igång i maj, vi återkommer så snart vi vet mer.
Den andra globala kampanjen fokuserar på människorättsförsvarare och kommer dra igång till hösten.

VAD HÄNDER NÄRMASTE TIDEN?
Även om ingen av de globala kampanjerna ännu är i rullning
så finns det förstås saker att göra. Bland annat kommer vi den
8 mars, som alltid, fokusera på kvinnors rättigheter. Mer om
tema/område i nästa nummer. Den 8 april är det romernas
internationella dag, det kommer vi också att lyfta!
Den 20 januari tillträder som bekant en ny president i USA.
Vi kommer därför stå upp för alla människors lika värde och
rättigheter. På Aktivistportalen, aktivism.amnesty.se, kommer
det finnas skyltar med budskapet “Jag står upp för kvinnors
rättigheter/HBTQI-rättigheter/migranters rättigheter”- Skriv
ut, ta en bild och sprid!

Från och med i februari kommer vi att fokusera på palmolja,
som återfinns i allt från tandkräm till kakor, och vad utvinningen av den får för konsekvenser för arbetarna på plantagerna. Ni kan redan nu agera genom att kontakta företag som
använder sig av palmolja i sina produkter och fråga om det har
koll på sin leverantörer. Läs mer om det på bloggen uttryck.
amnesty.se (samt här i Insats i februari).
I april och maj turnerar föreställningen ”Kality”, baserad på
texter från fängslade eller före detta samvetsfångar från Kalityfängelset i Etiopien, runt i Sverige. Det är ett samarbete mellan
Riksteatern och Amnesty, initiativagare till projektet är Martin
Schibbye och grupp 141. Ett tiotal grupper i lika många städer
kommer att arrangera visningar. Turnéplan kommer!
Till sist: Innan vi vet ordet av kommer det vara sommar. Jo det
är sant! Och då kommer vi åter fokusera på HBTQI-frågor.

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJARE / 08 -729 02 69 / SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE

SOM JAG SER DET...
Vår uppgift i Amnesty är att utreda och agera för att förhindra
och göra slut på allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. I vår årsrapport för 2015 lyfte vi riskerna med att
stater inte ’bara’ kränkte mänskliga rättigheter utan också att vi
ser en trend där stater underminerar såväl de överenskommelser i konventioner och annat som gäller mänskliga rättigheter,
som de institutioner vi gemensamt har satt på plats under de
sista 70 åren för att säkerställa rättigheterna, exempelvis den
internationella brottmålsdomstolen.
Under 2016 såg vi hur populistiska krafter växte när de ställer
grupp mot grupp, människa mot människa, och hur de vinner
inflytande genom att vidga klyftorna. Rasism och främlingsfientlighet. Sexism. Ifrågasättande av demokratiska institutioner
och yttrandefrihet. Folkvalda ledare som manifesterar detta i
t.ex USA, Polen, Filippinerna.
Detta i kombination med många andra utmaningar såsom krig
i Syrien, Irak, Jemen, Sydsudan ... och den negativa klimatpåverkan gör att en känsla av undergång lätt kan sprida sig.
Och ingen kan sticka under stolen med att utmaningarna är
många, komplexa och stora. MEN, under våra många år av

LJUS

arbete för mänskliga rättigheter har vi bidragit till en positiv
utveckling och det ska vi fortsätta göra. Vi behövs mer än
någonsin. Vi gör skillnad.
I december beslutade styrelsen om vår verksamhetsplan för
2017-2019. Det är vårt verktyg för att visa vad vi ska prioritera
de nästkommande åren för att åstadkomma förändringar i
människors liv. Vi i Amnesty i Sverige kommer att bidra till att vi
tillsammans skapar en kraft som kan förändra världen. I slutet
på perioden är vi en organisation som får ännu bättre genomslag på mänskliga rättigheter genom att Amnesty i Sverige
bl.a. har en lokal relevans i MR-frågor samtidigt som vi stärker
kopplingarna till vår internationella verksamhet; är en vass organisation som inspirerar och utmanar samtidigt som vi bygger
nätverk och fora för MR-frågor. På så sätt utvecklar vi MR-debatten i Sverige ; är förstahandsvalet om jag vill engagera mig i
MR-frågor, som frivillig eller anställd,
Vi i Amnesty ska fortsätta att påtala då mänskliga rättigheter
kränks och agera för att detta upphör. Vi är många som kan
agera. Vi i Amnesty säger att By inspiring people to take injustice personally and by mobilizing the humanity in everyone,
together we bring the world closer to
human rights enjoyed by us all.

LJUSET ÅTERVÄNDER

Dagens ljusa timmar blir fler och fler!

Och det ska vi göra.

TAGGTRÅD
SLASK

Att cykla i snömos...

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE
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DAGS ATT UPPMÄRKSAMMA AKTIVISM
Inför årsmötet 2016 instiftade sektionen tre priser till aktivister
som bidragit till Amnestys arbete på olika sätt. Inför årsmötet
2017 börjar bli dags att nominera de du tycker bör blir extra
uppmärksammade.
De priser som delas ut är:
Stora kreativitetspriset. Delas ut till arrangörer av 2016 års
mest kreativa aktivitet i samband med sektionens aktionsdagar
206. Priset syftar till att uppmärksamma kreativa idéer som är
värda att spridas i rörelsen.
Förra året gick priset till Amnestys ungdomsgrupp på Mikael
Elias Gymnasiet för aktiviteterna under kampanjen Skriv för
frihet.
Stora aktivitetspriset. Delas ut till arrangörer av 2016 års bästa
aktivitet i samband med sektionens aktionsdagar 2016. En bra
aktivitet sätter fokus på påverkan, spridning och engagemang.
- Den grupp som tilldelades priset för aktiviteter 2015 var kvinnorättsgruppen i Göteborg för sitt arrangemang på Världskulturmuseet i samband med internationella kvinnodagen.
Stora engagemangspriset. Delas ut till en individ som lagt sin
själ, sitt hjärta och sin tid i Amnesty. Priset begränsas inte till att
omfatta 2016 utan är ett “lifetime award”.

Bo Lindblom mottager Stora engagemangspriset
Detta pris gick förra året till Bo Lindblom från Halmstad.
Läs mer om pristagarna 2016 i juninumret!

NOMINERA!
Känner du till någon aktivist eller aktivitet som är värd att uppmärksamma - nominera denna snarast! Skicka din nominering
till ylle.stigzelius-akermo@amnesty.se senast 30 april med
namn på den grupp/aktivist du vill nominera, beskrivning av
aktiviteten och eller personens engagemang och en kort motivering till varför du tycker att just denna aktivitet/aktivist bör
tilldelas priset.

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJARE / 08 -729 02 69 / SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE

PÅMINNELSE OM RAPPORTERING 2016
Som vi meddelade i december ska alla grupper och distrikt
rapportera om sin verksamhet 2016 senast den 15 februari. Ta
stöd av instruktionerna i december-Insats (sid 4) och beta av
listan:
•

•

•

•

Fyll i formuläret för verksamhetsberättelse 2016 på aktivism.amnesty.se/rapport. (gäller samtliga grupper, ungdomsgrupper, distrikt, specialgrupper och samordnare).
Skicka en egen, mer utförlig och nyanserad, berättelse om
er verksamhet 2016 (valfritt för grupper och ungdomsgrupper, obligatoriskt för distrikt, specialgrupper och
samordnare).
Upprätta en ekonomisk årsrapport för 2016 (gäller samtliga grupper, ungdomsgrupper, distrikt och specialgrupper). Redovisningsgrupper, distrikt och specialgrupper
skickar sina redovisningar till sekretariatet. Sektionsgrupper redovisar sin ekonomi internt inom gruppen.
Skicka oss en aktuell medlemsförteckning (bilaga i detta
utskick).

PSST...

Notera att alla dokument ska skickas till respektive
aktivistsamordnare:
• NORDÖST: Mats Engman, Amnesty International,
Box 4719, 116 92 Stockholm
mats.engman@amnesty.se
• NORDVÄST: Johanna Linnaro, Amnesty International,
Chalmers Tvärgata 8, 412 58 Göteborg
johanna.linnaro@amnesty.se
• SYD: Fartun Andersson, Amnesty International,
Kamrergatan 21, 211 56 Malmö
fartun.andersson@amnesty.se
Jag vill även påminna alla sektionsgrupper om att ansöka om
verksamhetsbidrag för 2016 (bilaga i detta utskick). Ansökan
ska skickas till mig. Har ni frågor om något som rör er
rapportering, så hör av er till mig, Johanna eller Fartun!

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE / 08 - 729 02 66 / MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

GRUPPMATERIAL
Nu finns det material för alla
nystartade grupper, grupper
som vill starta och stödja nya
grupper eller för er som vill ha lite tips

på hur ni kan föra möten.
Det är två dokument: Gruppstartarkit och Mötesraketen, båda
finns på både svenska och engelska. Dokumenten hittas på
aktivistportalen - aktivism.amnesty.se/startagrupp

Publik under festivalen 2013. Foto: Fotograf David Appelgren

GRUPPEN TIPSAR
- 10 ÅRS JUBILEUM PÅ SLÄPP FÅNGARNA LOSS
Den 1 oktober förra året firade Släpp fångarna loss festivalen
tio år. Klockan 21.00 gick årets talare Kusha Bahrami upp på
scen strax innan artisten Marit Bergman skulle spela. Kusha
hade besökt festivalen tre år tidigare och lagt 120 av sina
sista 150kr på inträdet. En bra investering skulle det visa sig
då han fann kärlek, nya vänner, och så småningom också
permanent uppehållstillstånd genom den festivalkvällen. Nu
tre år senare var scenen Kushas och efter ett ögonblick
tystnade publiken och uppslukades av Kushas berättelse om
sin flykt och sitt engagemang för mänskliga rättigheter.
Dom där ögonblicken av allvar mitt i festivalglädjen är bland
de finaste ögonblicken för oss som arrangerar festivalen. Och
kanske är det detta som bäst beskriver vårt engagemang,
förståelse för att allvar och glädje inte är motsatser utan en
förutsättning för varandra. Att fira livet är att fira mänskliga
rättigheter och vice versa. Vi har från första början velat göra
en festival vi själva vi vill gå på.

First Aid Kit spelar på festivalen 2012
Foto: Fotograf David Appelgren

Vi har målmedvetet jobbat för en festival som förutom fantastisk musik, konst och film levererar många värdefulla möten
och samtal. Där artisterna inte bara har intima spelningar
utan själva är med på festen, där det är möjligt att fastna i
ett spontant samtal om mänskliga rättigheter med kvällens
huvudnummer i baren. Det var också genom att First Aid Kit
var publik på festivalen 2011 som vi fick personlig kontakt
och möjligheten att få dom att spela hos oss mitt under sitt
genombrottsår 2012.
För oss som ordnar festivalen händer kanske det allra mesta
och finaste utanför själva festivalkvällen. I alla dessa otaliga
samtal och möten med volontärer, människorättsaktivister,
talare och artister. Den är något djup tillfredsställande att se
hur personer vi engagerat blommar ut i sitt engagemang och
talang.
Ett bra exempel är Mahmoud som hjälper oss med allt
det praktiska från kulturföreningen Tellus sida (som driver
Tellus Bio där festivalen äger rum). Mahmoud är inte bara
en ovanligt trevlig person, han har under åren utvecklat sin
konstnärliga talang och har skänkt intäkterna av försäljningen
av sin konst till Amnesty. Han är numera ett stående inslag i
festivalen och har dragit in tusentals kronor till Amnesty.
Efter talet av Kusha på vår senaste festival gick så Marit
Bergman upp på scenen. Hon spanade sedan ut över publikhavet och frågade om Kusha fortfarande fanns på plats. Hon
ville låna något han hade sagt in i en ny låttext. Kusha var på
plats och efteråt bytte de telefonnummer. Vilken replik det
handlade om har vi ärligt talat glömt, men vi hoppas få höra
den i radion framöver.
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FORTSÄTTNING... GRUPPEN TIPSAR
Några tips till er som vill skapa ett arrangemang för Amnesty
•
•

Skapa något ni själva skulle vilja delta i. Det räcker oftast
inte med att det bara är viktigt för att fånga deltagare till
ett arrangemang, det måste finnas fler värden än så. Vår
grupp drivs till exempel av ett starkt kulturintresse, därför
kombinerar vi det med vårt engagemang för mänskliga
rättigheter. Vilka är era intressen?

•

Börja i liten skala och lär er vad som fungerar. Det blir
mycket roligare och bättre att jobba så. Pröva saker direkt i verkligheten och utvärdera hur det gått. Uppskatta
era insatser men glöm inte att vara självkritiska. Fråga er
om ni nådde ut till nya personer (och inte bara ”redan
frälsta”) och hur de mottog budskapet. Lär er efter hand
för att undvika att lägga ner tid och pengar i ett stort
arrangemang få kommer på. Om det inte känns roligt
längre backa istället för att ge upp.

•

Inspirera människor att själva engagera sig. Människor
får aldrig bli medel att uppnå målen. För oss är det
viktigare att de som skriver under en vädjan vet vad den
handlar om än att uppnå ett visst antal underskrifter.
Samma sak är det med artister, vi jobbar på att fråga
på ett sätt som gör att artisten kan säga nej, och ta väl
hand om de artister som säger ja till att ställa upp gratis.
Hellre en mindre känd artist som verkligen vill spela än
en känd som gör det motvilligt av skuld. Vi vill framförallt
genom dialog främja lusten att bidra till en bättre värld
och att utveckla sitt eget engagemang hur det än ser ut. I
Grunden tror vi att det är detta som skapar den kraftfullaste förändringen.

Stäm av arbetet regelbundet mot målen. Vi har själva
slarvat med att stämma av vårt arbete mot målen och
förstått hur viktigt det är. Vi upptäckte till exempel att vi
inte jobbat med att värva medlemmar till Amnesty trots
att vår festival är en perfekt möjlighet att göra det. Sedan
några år tillbaka så kan publiken numera gå in gratis
mot att bli medlemmar i Amnesty och vi har tillsammans
med foundraising gruppen värvat över 100 nya
Amnestymedlemmar sedan dess.

Grupp 101 från vänster: Ted Eriksson, Calle Lock, Annika
Lundström, Hannes Delling.
Frånvarande Jonas Jarefors och Anders Björklund
Foto: Fotograf David Appelgren

//GRUPP 101

ANNIKA, CALLE, HANNES, JONAS, ANDERS OCH TED

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

BESTÄLL REKRYTERINGSMATERIAL
Nytt år nya tag, kanske dags att rekrytera fler medlemmar till er
grupp? Då passar det utmärkt att beställa ett startpaket för
rekrytering! Bland annat får ni med “Rekrytera mera” som är
en handbok för hur en grupp kan rekrytera nya medlemmar.
Förutom handboken får ni även ett kit medföljande material:
•
•
•
•
•

Dokument med information om och tips kring rekrytering
Rekryteringslistor
Medlemsfoldrar
Pins
Olika typer av affischer

AMNESTY INTERNATIONAL

ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11)
TELEFON: 0771-AMNESTY, 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

Ni beställer hela eller delar av paketet via
aktivism.amnesty.se/rekrytering . Det går att beställa materialet kontinuerligt men beställ gärna ert material så snart som
möjligt så att ni kan påbörja er rekryteringsarbete. Vi skickar
materialet så snart vi kan.

PHIONA BATUUKA
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE
08 - 729 02 43
PHIONA.BATUUKA@AMNESTY.SE

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
medlem.amnesty.se/insats (kräver inloggning)

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

