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RAPPORTEN OCH KAMPANJEN
MOT VÅLDTÄKT - NU BÖRJAR VI!
Som vi berättat i tidigare nummer av Insats så släppte
Amnesty i år en ny rapport om våldtäkt och mänskliga
rättigheter i Norden. Rapporten som heter Time for change:
Justice for Rape Survivors in the Nordic Countries kom ut för
en månad sedan och är en uppföljning på rapporten Fallet
Nedlagt som skrevs för drygt tio år sedan.
Kampanjen som vi nu rullar igång kommer ha två övergripande spår som utgår från det som fastslås i rapporten:
1. Våldtäktsutredningar ska prioriteras av polis och
rättsväsende samt genomföras på ett gediget sätt.
2. Personer som utsätts för våldtäkt ska få tillgång till vård,
stöd och traumabearbetning - oavsett om personen
anmält våldtäkten eller inte.

Paneldiskussion under rapportlanseringen av nya rapporten om
våldtäkt och mänskliga rättigheter i Norden

I det här numret av Insats kan du läsa allt om hur du kan
engagera dig i kampanjen nu och i sommar!

DET HÄR KAN DU GÖRA NU!
VÄCK RIKSPOLISCHEFEN ANDERS THORNBERG
- SAMLA NAMNUNDERSKRIFTER
Den första uppmaningen i kampanjen, som många av
er kanske redan sett på hemsidan och sociala medier,
är en namninsamling som riktar sig till rikspolischefen
Anders Thornberg. Han är ytterst ansvarig för hur polisen
prioriterar sitt arbete och fördelar sina resurser. I rapporten
framkommer det att våldtäktsutredningar ofta prioriteras bort
till förmån för andra brott som polisen menar är viktigare eller
mer allvarliga. Så kan det inte vara, tycker vi!
Namninsamlingen har legat uppe i ungefär tre veckor och
det är redan mer än 10 000 personer som skrivit under.
Vi kan också berätta att polisen hört av sig och vi har fått
till ett möte med Anders Thornberg längre fram i sommar.
Namninsamlingen kommer därför ligga kvar på hemsidan
och det går också bra att samla in namnunderskrifter
på vanliga petitionslistor som finns att skriva ut på
Aktivistportalen under Kampanjer och aktioner w Kvinnors
rättigheter.

SKRIV EN INSÄNDARE TILL ER LOKALTIDNING
Är ni sugna på att göra något annat än att samla in
underskrifter? Då kan ni skriva en insändare till er lokala
tidning. Det är jättebra om rapporten och problemet lyfts

på flera olika platser lokalt. Mer information och mall för
insändare hittar ni på Aktivistportalen under Kampanjer och
aktioner w Kvinnors rättigheter.

UNDERSÖK OM DET FINNS ANDRA ORGANISATIONER PÅ ER ORT
SOM VILL BACKA VÅR KAMPANJ
Som ni vet behöver vi vara många om vi ska kunna skapa
förändring. Vi tror att vi kan påverka mer genom vår kampanj
om vi samarbetar med andra organisationer. En bra sak är
därför att börja reka på er ort om det finns andra som ni tror
kan vara bra att samarbeta med allt eftersom kampanjen
utvecklar sig.
Har du frågor? Släng iväg ett mejl till oss!

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST
0709 870 463
SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

MATILDA EGBERG
KAMPANJPRAKTIKANT
MATILDA.EGBERG@AMNESTY.SE
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KAMPANJEN MOT VÅLDTÄKT DRAR PÅ

F E S T I VA L !
Under sommaren kommer kampanjen mot våldtäkt att
synas på festivaler lite varstans i Sverige. Vi tror att på
festivaler så har vi chansen att snacka med folk som kan
backa det som Amnesty gör och nå ut till personer som
kanske inte träffat Amnesty tidigare.

Göteborg
Way out West 8-10 augusti
Nästa festival ut är Way out West i Slottsskogen i Göteborg.
Vill du vara med på plats, kontakta Kvinnorättsgruppen i
Göteborg på krgamnestygbg@gmail.com för mer information!

Syftet med den här delen av kampanjen är att
uppmärksamma den så kallade “bortsållningsprocessen”
som också går att läsa om i rapporten. Det vill säga att
jättemånga utsätts för våldtäkter men få anmäler och ännu
färre får sitt fall prövat i rätten. År 2017 anmäldes 5326
våldtäkter. Av dem gick endast 346 fall vidare till åtal och
i endast 236 fall ledde det till en fällande dom. Det här vill
vi såklart ändra på - och för att göra det behöver vi också
prata med människor och upplysa dem om hur det ser ut.
Detta är också en del av det första spåret i kampanjen. Det
vill säga att polis och rättsväsende måste både prioritera och
genomföra våldtäktsutredningar bättre.

Malmö
Malmöfestivalen 15-16 augusti
Sist ut av de redan inbokade festivalerna är Malmöfestivalen!
Vill du vara med på plats, kontakta Emma Fröberg i
Kvinnorättsgruppen i Malmö på froberg.emma@gmail.com
för mer info!

VAR SKA VI VARA? HUR SKA VI GÖRA?
Amnesty har bokat plats på tre ställen än så länge. Mer information om detaljer och praktikaliteter får ni genom att mejla
aktivister på respektive ort. Kontaktuppgifter finns nedan!
Umeå
Brännbollsyran 30 maj-1 juni
I Umeå kommer vi hänga på Brännbollsyran som går av
stapeln i månadsskiftet maj/juni. Vill du vara med på plats?
Kontakta i så fall Tina Moradian i Amnestys studentgrupp i
Umeå på tina1998@live.se för mer info!

VILL NI KAMPANJA PÅ EN ANNAN FESTIVAL?
Vi vill såklart att kampanjen ska synas på så många platser
som möjligt. Så om du eller din Amnestygrupp vill lyfta
kampanjen på en lokal festival eller ett annat event ni tror
passar går det himlans bra. Då går det också fint att söka
aktivitetsbidrag för eventuella kostnader.
Vill ni fråga något om kampanjen, bolla idéer eller ansöka
om aktivitetsbidrag? Hör av er!

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST
0709 870 463
SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE
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VILL DU UTBILDA ANDRA OM KAMPANJEN MOT VÅLDTÄKT?
Kampanjen mot våldtäkt kommer att löpa under hela
2019 (minst!). Än så länge har vi bara haft tre regionala
kampanjutbildningar för aktivister. Men vi kommer såklart
behöva fortsätta utbilda och informera om hur man kan
engagera sig under resten av året. Idén är att aktivister
lokalt utbildar andra aktivister. Flera av er kan ju dessutom
frågorna jättebra redan!

Du som vill ta dig an uppdraget att utbilda inom kampanjen
kommer bjudas in till två utbildningstillfällen som Katarina
Bergehed (sakkunnig inom kvinnors rättigheter) och Sanna
Blomgren (kampanjledare), håller i. Utbildningarna kommer
ske via Skype på kvällstid. Under utbildningen kommer du få
information om sakfrågan och verktyg för att kunna engagera
andra att delta i kampanjen lokalt.
Vid första tillfället kommer vi gå igenom vad som hänt
sedan rapportsläppet och fördjupa oss i frågan kring polisen
och hur vi kommer jobba med det under sommaren. Sen

kommer vi köra en ny Skype-dragning i början av september
och prata mer om planerna inför hösten.
Som utbildare får du i uppgift att hålla i minst en utbildning
under 2019. På Aktivistportalen under Kampanjer och
Aktioner w Kvinnors rättigheter hittar du mer information och
anmälningsformulär som du fyller i om du är intresserad av
att bli utbildare!
För dem av er som kommer på årsmötet finns möjlighet att
prata med Sanna eller Katarina om detta i samband med
något av passen som hålls om rapporten och kampanjen.
Hoppas vi ses & hörs!

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

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

KAMPANJA MED AMNESTY PÅ JÄRVAVECKAN!
Järvaveckan, som går av stapeln på Spånga IP den
12-16 juni i Stockholm, är en plats för organisationer,
politiker, företag och medborgare att mötas kring
samhällsengagemang. Det är en superbra plats för oss
att vara närvarande på för att sprida information om våra
pågående kampanjer! Vi kommer ha ett kampanjtält på plats
under alla dagar där kampanjen mot våldtäkt och kampanjen
om utsatta EU-medborgare, Också människa, kommer vara
i fokus. Amnesty anordnar också två seminarier, ett om
respektive kampanj, under veckan.
Järvaveckan är öppen mellan kl 14-21 varje dag. Vi kommer
ha folk i vårt tält mellan kl 14-19. Vill du som bor i Stockholm
eller i närheten av Stockholm vara med och kampanja på
plats? Då behöver du göra två saker:

1. Anmäl dig på Aktivistportalen w Kampanjer och aktioner
w Utsatta EU-medborgare ELLER Kvinnors rättigheter
2. Boka in lördagen den 25 maj i kalendern. Då håller vi
en informationsträff på sekretariatet i Stockholm för
alla aktivister som ska vara med på Järvaveckan. Mer
information om träffen hittar du i anmälningsformuläret
på Aktivistportalen!

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST
070 - 987 04 63
SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE
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PRIDE 2019 - VI SYNS DÄR!

myndigheterna att försvara, inte förbjuda eller försvåra,
firandet av Pride i både Ankara och Istanbul i år! Låt oss
gemensamt, i solidaritet med våra turkiska systrar och
bröder, måla turkiska städer i regnbågens färger. Regnbågar,
kärlek och solidaritet kan aldrig förbjudas!

UPPDATERING: Sedan förra numret av Insats har en
administrativ domstol i Turkiet sagt att förbuden mot HBTQIaktiviteter i Ankara är olagliga, och därmed hävt förbuden.
Det är självklart en stor seger för demonstrationsfriheten
och för HBTQI-personers rättigheter i Turkiet, och något vi
är väldigt glada över! Men de behöver även vårt fortsatta
stöd. För trots denna positiva utveckling kvarstår hotet mot
HBTQI-event i Ankara eftersom myndigheterna fortfarande
har möjlighet att förbjuda enskilda arrangemang. Risken
att de kommer försöka göra detta är tyvärr ännu stor och
Istanbul Pride svävar fortsatt i osäkerhet. Vi uppmanar därför

Beställ material och anmäl din grupp via Aktivistportalen,
aktivism.amnesty.se/hbtqi. Där kan ni också läsa mer om
andra aktioner som är aktuella under Pride. Glöm inte att det
går att söka aktivitetsbidrag för era aktiviteter.

Pridesäsongen närmar sig med stormsteg, och självklart är
det ett givet tillfälle för Amnesty och mänskliga rättigheter
att synas ordentligt!

Vid frågor kontakta ansvarig kampanjledare Amelia i Malmö!

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

SOM JAG SER DET...
Den 3 april lanserades Amnestys rapport “Time for Change:
Justice for Rape Survivors in the Nordic Countries”. Jag är
en av de våldtäktsöverlevare som intervjuades och fick den
stora möjligheten att hålla ett tal under lanseringen. Jag har
fått många reaktioner på att jag vågar stå upp och berätta
att jag blivit våldtagen inte bara en gång utan många gånger
sedan jag var barn. Det har varit skuldbeläggande från
samhället men även från nära och bekanta som bara menat
väl. Där samhället lär kvinnor att akta sig för män för man vet
aldrig när de inte kan kontrollera sig själva och om man blir
utsatt många gånger då är det kvinnans egna fel. Att man
ska tänka på hur man klär sig, hur man pratar, vart man går,
hur man dricker och ja, listan är oändlig. Men samhället lär
inte män att de inte ska våldta, eller rättare sagt, samhället
lär inte män vad en våldtäkt faktiskt är. Hur? Genom media,
normer, polisarbete, skolor och domstolar, till och med inom
familjen. För när samhället till exempel lägger mer resurser
och straffar de personer som begår ringa narkotikabrott
mycket hårdare än de personer som våldtar, vad är det

LJUS

Sydfeminister som kämpar mot det patriarkala
systemet men på ett postkolonialt och intersektionellt
tillvägasätt.

TAGGTRÅD

samhället lär sina medborgare?
Men jag har också fått andra reaktioner. Jag valde att vara
öppen med min historia nu efter att för första gången få en
av dem som har våldtagit mig fälld. Att få känna att man
äntligen blev trodd av systemet har varit en av de viktigaste
händelserna i mitt liv. Och som jag sa under lanseringen,
jag talar ut för alla de gånger som jag har blivit våldtagen
och inte vågat berätta, inte vågat anmäla eller ens vågat
erkänna för mig själv. Men också för alla de som fortfarande
inte vågar berätta eller anmäla, för att de inte ska känna sig
ensamma och förstå att det inte är deras fel samt att de inte
ska känna skam för att de är ÖVERLEVARE.
Sexualitet är något av det mest intima vi människor har
och när den kränks behövs det stöd och hjälp att komma
tillbaka. Men det svenska samhället erbjuder inte det som
krävs, vilket leder till att många har PTSD och andra psykiska
besvär. Det tog mig 32 år att förstå att jag inte är immun mot
trauman, tack vare en fantastisk samtalsterapeut på Akuten
för våldtagna på Södersjukhuset Stockholm. Då började
min resa för läkning men tänk om jag hade fått tillgång till
detta för 20 år sen? Tänk om alla som har varit utsatta skulle
få tillgång till den rätta terapin och att polis och domstolar
skulle lyssna mer och skuldbelägga mindre? Så att frågan
2019 inte fortsätter att vara hur mycket kvinnan har druckit
eller vad kvinnan hade på sig utan istället skulle vara ”ville
du ha sex?” Om svaret är nej, då är det en våldtäkt.

Femicidios: I vilken del av världen det än sker så
måste vi stoppa det växande våldet mot kvinnor.

ZARAH PITTALUGA
ÖVERLEVARE & AKTIVIST
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GE INPUT TILL AMNESTYS NYA
GLOBALA STRATEGI
Nu inleds arbetet inom den internationella rörelsen med att
ta fram en global strategi för perioden 2021-2024. I denna
globala process inbjuds sektioner att komma in med sina
synpunkter. Eftersom vi vet att det är många medlemmar här
i Sverige som vill vara med och påverka vår internationella
rörelse så ska vi förstås ta tillfället i akt. Svaren ska skickas
in i slutet på juli. En sammanställning kommer sedan att
delas med sektionerna under hösten. Självklart kommer
frågan också att diskuteras på Global Assembly-mötet
(internationella rörelsens motsvarighet till vårt årsmöte), som
äger rum i augusti.
Amnesty International står inför en viktig fråga: Hur håller vi
oss relevanta och effektiva i en ständigt föränderlig värld?
Den arbetsprocess vi har framför oss och nästa globala
strategi kommer att svara på frågan hur vårt arbete ska
utvecklas och vad vi behöver prioritera för att utmana de
system som utgör roten till människorättskränkningar,
orättvisor och övergrepp. För oss som rörelse ska det bli
tydligare när Amnesty ska vara den ledande aktören i
förändringsarbetet som måste göras - och när vår roll istället
ska handla om att stödja andra initiativ, som strävar mot
liknande mål. Med vår globala strategi ska vi ge oss själva
bättre förutsättningar att arbeta tydligare och mer effektivt,
tillsammans med partners, för att skapa en rättvisare värld.
Startskottet för den här processen inleds med att
sektionerna skickar in förslag till prioriteringar. Kumi
Naidoo, Amnesty internationals generalsekreterare - som
tillträdde i augusti 2018 - leder arbetet, och har tillsammans
med internationella styrelsen och personalen på vårt
internationella sekretariat, identifierat fem övergripande
områden som vi ska ge input på.

•
•
•
•
•

Makt & systemförändring
Berättelser & attityder
Starkare rörelse & partnerskap
Jämlikhet & inkludering
Amnestys mervärde

Inom vår sektion kommer alla ha möjlighet att ge tankar
och förslag inom dessa fem områden. Medlemmar, grupper
och personal svarar på de frågor som tagits fram utifrån den
internationella rörelsens underlag. Formuläret med frågorna
är öppet fram till 7 juni. Den svenska sektionens svar
sammanställs därefter av sektionsstyrelsen.
Konsultationsprocessen, som består av flera faser, fortsätter
fram till beslut om Amnesty Internationals nya globala
strategi som tas på Global Assembly 2020. Framväxten av
den globala strategin kommer förstås också att påverka och
ge ramarna för den kommande strategin för oss i Sverige.
Vi återkommer med mer information om den delen vid ett
senare tillfälle.
I den här delen av konsultationsprocessen ser vi fram emot
nya idéer, infallsvinklar och lösningar, som kan bidra till
att göra Amnesty bättre rustat för att möta morgondagens
utmaningar. Det är nu vi har möjlighet att påverka!

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE
AMNESTY INTERNATIONAL I SVERIGE
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VITALINAS SVERIGETURNÉ!
I början av april fick vi nöjet att ta emot den ukrainska
människorättsförsvararen Vitalina Koval! Under hennes
Sverigeturné besökte hon 4 universitet, där närmare
150 personer deltog och lyssnade på Vitalina. Det var
superspännande att få träffa henne och lyssna till henne
ochhennes historia. Turnén avslutades med en middag på
sekretariatet tillsammans med Amnestys internationella
generalsekreterare Kumi Naidoo, aktivister och anställda.
Organiseringen av Vitalinaturnén gjordes tillsammans av
studentrådet och studentgrupper från de olika orterna, med
stöd av sekretariatet.
Skulle ni vilja göra något liknande, eller har ni en annan idé

ruppen
ns med studentg
Vitalina tillsamma
Malmö

eller aktivitet som ni skulle vilja lyfta eller genomföra kopplat
till människorättsförsvarare? Hör av er till Karin!

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

i

Umeå

Göteborg

Malmö

Stockholm
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ABC-UTBILDNING I STOCKHOLM
Den 25:e maj kommer en ABC-utbildning hållas på
sekretariatet i Stockholm. Utbildningen består av tre delar.
Den första delen innehåller grundläggande information om
Amnesty och de två andra delarna är fördjupningar. Varje
del är ca 45 minuter. Du får själv välja om du vill gå alla tre
delarna, eller om du föredrar endast A, B eller C.

Du kan läsa mer och anmäla dig här:
https://forms.gle/HXnWVsDw39w2Prmk6

EBBA CARLSON
EBBA.CARLSON@AMNESTY.SE
070-812 95 36

GLÖM INTE SÖKA VERKSAMHETSBIDRAG!
Det är fortfarande många av er sektionsgrupper som inte
har sökt verksamhetsbidrag för 2019. Bidraget ligger på
2000 kronor per år och ska täcka kostnader för den löpande
verksamheten. Mer information och ansökningsblankett
hittar ni här: http://aktivism.amnesty.se/grupper-och-distrikt/
tips/verksamhetsbidrag/

JEHNA AL-MOUSHAHIDI
VERKSAMHETSUTVECKLARE AKTIVISM, REGION NORDÖST
JEHNA.AL-MOUSHAHIDI@AMNESTY.SE
070-860 86 42

BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 2!
Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet!
Nummer 2/2019 utkommer runt 18 juni. Kanske perfekt att
dela ut på gruppernas sommaraktiviteter? Beställningar av
extra exemplar av AP måste jag ha absolut senast fredag 31
maj kl 12. 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

