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AMNESTYKALENDERN
10 NOVEMBER - 28 FEBRUARI

Skriv för frihet kampanjperiod

10 DECEMBER 
Aktionsdag Skriv för frihet

15 DECEMBER 
Terminsavslutning för ungdomsaktivister i 

Göteborg, Malmö och Stockholm

12 DECEMBER
Öppet hus i Umeå

15 DECEMBER 
Öppet hus i Stockholm och Göteborg 

29 JANUARI 
Nomineringsstopp

6-7 MAJ 
Årsmötet

Kalendern innehåller information om aktiviteter 
som berör aktivister i svenska sektionen. Den 
uppdateras inför varje nummer och kan därför 
fyllas på eller revideras mellan de olika numren. 

Om du har frågor om kalendern kontakta 
redaktören - mary.tecle@amnesty.se. Information 
om utbildningar hittar ni på aktivism.amnesty.se/
utbildningar-och-moten/kalendarium/.

http://aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/kalendarium/
http://aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/kalendarium/
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Snart är 2022 slut och det är dags att både summera året 
som gått och rapportera den verksamhet som bedrivits. Alla 
grupper och distrikt inom Amnesty ska varje år rapportera 
sin verksamhet och sin ekonomi. Rapporteringen sker för 
att vi ska kunna sammanställa allt som gjorts under året, för 
att kunna visa på den samlade kraften lokalt och regionalt 
inom organisationen. Det är också ett tillfälle för er grupp eller 
distrikt att sammanställa årets alla  aktiviteter och resultat som 
sedan kan användas för att utvärdera vad som fungerat och 
inte. Underlaget gör att vi kan planera och genomföra ännu 
bättre verksamhet under 2023 och stötta er i arbetet framåt.
Ni kommer få instruktioner vad som gäller för er grupp eller 
ert distrikt via mejl senast den 15 december. Sista datum för 
rapportering är den 15 februari. 

Hör gärna av er till er verksamhetsutvecklare om ni har några 
frågor eller funderingar!

HÄLSAR VERKSAMHETSUTVECKLARNA

Domarna mot fyra människorättsförsvarare som stått inför 
rätta sedan 2017 har hävts av Turkiets högsta domstol. Bland 
de åtalade finns bland annat Taner Kılıç, hedersordförande i 
Amnesty Turkiet, och Idil Eser, tidigare generalsekreterare i 
Amnesty Turkiet. 

Under parollen för kampanjen Brave som pågick under 2017 
agerade fler av er som är engagerade i Amnestygrupper i det 
här fallet. Tillsammans kan vi göra skillnad och det här är 
ännu ett bevis på det! 

Läs mer om fallen och hela uttalandet.

© Olya Peretyatkevich/Amnesty

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

DAGS ATT RAPPORTERA 2022!

RÄTTVISAN HAR SEGRAT I TURKIET – DOMARNA MOT 
FYRA MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE HÄVS

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 

070-914 41 52

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 

070-914 41 52

KARIN LEDIN DA ROSA
VERKSAMHETSUTVECKLARE & PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET

070 987 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

MOHAMMED RYBACK
VERKSAMHETSUTVECKLARE

MOHAMMED.RYBACK@AMNESTY.SE

AGNETA KAHN
VERKSAMHETSUTVECKLARE

AGNETA.KHAN@AMNESTY.SE 

072-971 26 17

https://www.amnesty.se/aktuellt/rattvisan-har-segrat-i-turkiet-domarna-mot-fyra-manniskorattsforsvarare-havs/
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10 DECEMBER FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!

ÖPPET HUS I RÄTTEN ATT PROTESTERA!

Den internationella dagen för mänskliga rättigheter, närmar 
sig! Ni har väl inte missat att anmäla er till årets Skriv för frihet?
Skriv för frihet är Amnestys årliga globala kampanj då hela 
rörelsen samtidigt sätter fokus på att mobilisera så många som 
möjligt för att skapa förändring. I år fokuserar vi på rätten att 
fredligt protestera. Vi gör det genom att lyfta individer som på 
olika sätt fått sina rättigheter kränkta i samband med protester.

Ni hittar formuläret och all info om kampanjen på: 
aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/sff/.

I samband med aktionsdagen för Skriv för frihet arrangerar 
Amnesty  öppet träffar under november och december! 
Träffarna kommer ske i Göteborg, Malmö, Stockholm och 
Umeå. 

NÄR OCH VAR?

Varje träff har temat rätten att protestera med utgångspunkt i 
den globala kampanjen Skriv för frihet. Ett av fallen kommer 
fungera som ramverk för träffen för att bättre förstå individens 
situation och hur Amnesty jobbar med fallet. 

Att hålla öppet hus event är ett utmärkt tillfälle att få en mer 
detaljerad bild av hur Amnesty arbetar. Du kommer få lära dig 
hur du kan engagera dig lokalt för mänskliga rättigheter och 
knyta kontakter med andra engagerade. Vi anordnar öppet hus 
för att nå en bredare publik som passar aktivister i alla åldrar! 
Syftet är att förmedla en djupare förståelse för hur just du kan 

agera, hur en aktion kan gå till samt vilka metoder som lämpar 
sig i specifika fall. Det finns inga särskilda förväntningar eller 
krav på att agera varken under eller efter träffen. Tanken är att 
skapa en möjlighet att kunna ställa frågor och få en inblick i 
hur engagemang kan se ut. 

Detta är en möjlighet för nyfikna aktivister att komma i kontakt 
med grupper samt få information om vart de kan ska söka 
sig. Det underlättar även för redan etablerade grupper att 
välkomna nya medlemmar. Besök vår hemsida för att anmäla 
er till våra öppet hus kvällar.

Tveka inte att höra av dig vid frågor eller funderingar!

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 

070-914 41 52

Datum

6 december

7 december

10 december

12 december

15 december

15 december

16 december

Stad

Stockholm

Malmö

Malmö

Umeå

Göteborg

Stockholm

Malmö

Plats

Universitetet

Rosengårds 
folkets hus

Aktion på stan

Öppet hus

Öppet hus

Öppet hus 

Rosengårds 
folkets hus

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 

070-914 41 52

MOHAMMED RYBACK
VERKSAMHETSUTVECKLARE

MOHAMMED.RYBACK@AMNESTY.SE

AGNETA KAHN
VERKSAMHETSUTVECKLARE

AGNETA.KHAN@AMNESTY.SE 

072-971 26 17

http://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/sff/
https://www.amnesty.se/medlemmar/engagera-dig/vill-du-jobba-lokalt-med-manskliga-rattigheter/
https://www.amnesty.se/medlemmar/engagera-dig/vill-du-jobba-lokalt-med-manskliga-rattigheter/
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Ungdomsrådet utmanar alla aktivister att sprida aktionsbilden 
från solidaritetsaktion på Aktivistseminariet för Shahnewaz 
Chowdhury, klimataktivist och ett av årets Skriv för frihet-fall, 
med tillhörande text på sociala medier - tillsammans kan vi 
göra skillnad! 

PROTECT THE PROTEST!
I maj förra året publicerade ingenjören och klimataktivisten 
Shahnewaz Chowdhury i Bangladesh ett Facebook-inlägg 

– där han kritiserade både kolkraftverket och polisens
agerande. Senare samma månad greps han med hänvisning
till en mycket sträng cybersäkerhetslag. Nu riskerar han upp
till tio års fängelse. Amnesty kräver att Shahnewaz släpps
omedelbart och att åtalet mot honom läggs ner.

TILLSAMMANS KAN VI SKYDDA KLIMATAKTIVISTER!
Sprid bilden och budskapet i sociala medier i solidaritet 
med Shahnewaz och för att #protecttheprotest 

SOLIDARITETSAKTION I SOCIALA MEDIER!

Ungomsaktivismen utgör en stor del av Amnestys rörelse och 
aktivism - här hittas unga människor från landets alla hörn 
med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv som alla vill 
stå upp för mänskliga rättigheter. Ungdomsaktivismen och 
ungdomsativister, nya som gamla, är stora inspiratörer och 
förebilder för hela organisationen - tack till alla modiga och 
engagerade ungdomsaktivister som väljer att ge av sin tid för 
att stötta, stärka och försvara mänskliga rättigheter!

Denna träff blev årets sista nationella träff och framöver 
väntas stora och spännande planer som kommer att ledas av 
Ungdomsrådet såväl som ungdomsaktivismen i stort!

Psst..! Glöm inte att följa Ungdomsrådet på @amnestyung 
Instagram för att ha koll på vad som händer inom ungdoms-
aktivismen! 

DEN UNGA AKTIVISMEN!
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GENERALSEKRETERARENS HÖRNA 

Är Amnesty en bråkig organisation? Den frågan fick jag nyligen 
av en journalist på Dagens Nyheter. Han pekade på flera 
tidigare kontroverser, inklusive den infekterade diskussionen 
som uppstod när Amnesty vid sitt internationella årsmöte 
2015 beslutade att arbeta för avkriminalisering av prostitution, 
turerna kring Aleksej Navalnyjs status som samvetsfånge 
vintern 2021 och efterdyningarna av det pressmeddelande om 
Ukrainas militära strategi som Amnesty publicerade i augusti 
och som nu har lett till en omfattande intern utvärdering. 

Frågan fick mig att fundera. Är Amnesty ovanligt bråkigt? Eller 
är det snarare ett tecken på en av våra styrkor: att vi är öppna 
och transparenta när vi har allvarliga problem? Kanske är våra 
många, och inte sällan ganska publika, meningsskiljaktigheter 
också ett tecken på att vi har en livskraftig interndemokrati, 
både på nationell och internationell nivå? Det är trots allt få 
andra organisationer i det svenska civilsamhället som tillåter 
att alla medlemmar får delta och rösta på årsmötet, som ju 
Amnesty Sveriges modell med direktdemokrati bygger på. 

Men det väcker också en annan tanke hos mig. Som världens 
största oberoende människorättsorganisation kommer vi att 
fortsätta att vara kontroversiella. Vi kommer kanske till och 
med att uppfattas som mer kontroversiella än vad vi gör idag, 
i takt med att stödet för universella mänskliga rättigheter 
minskar. Och trots det kommer vi att fortsätta att protestera, 
agera och demonstrera. Kort sagt, vi kommer fortsätta att 
vara bråkiga och högljudda. Men vi kan aldrig låta nöja oss 
med det. Än viktigare är hur väl vi lyckas i vårt arbete för 
att mänskliga rättigheter ska gälla alla, oavsett vem du är, 

var du kommer ifrån eller hur du ser ut. Vår nya svenska 
verksamhetsstrategi för perioden 2022-2030 heter trots allt 
“Making Noise - Defending Lives”. 

Därför är det viktigt att också komma ihåg och lyfta fram allt det 
som vi tillsammans åstadkommer. Vi, som gemensamt utgör 
en ostoppbar människorättsrörelse - med över 10 miljoner 
supporters, medlemmar och aktivister över hela världen. 
När jag ser tillbaka på 2022 så tänker jag särskilt på de många 
människorättsförsvarare som vi tillsammans har agerat 
för - bland dem Bernardo Caal Xól, Magai Matiop Ngong 
och Julia Tsvetkova - som alla har frigetts efter orättfärdiga 
fängelsestraff. Jag tänker också på framgångar vi har bidragit 
till vad gäller reproduktiva rättigheter, nu senast att Colombia 
avkriminaliserar abort fram till 24 graviditetsveckan. Jag 
tänker på att Spanien har fått en efterlängtad samtyckeslag, 
som det tionde landet i Europa. Jag tänker på att allt fler länder 
avskaffar dödsstraffet - och att Virginia, som den första av 
USA:s sydstater, nu har sällat sig till de 22 andra amerikanska 
delstater som ser dödsstraffet inte som ett straff, utan som ett 
brott i sig. 

Tänk på det, nästa gång någon kallar dig bråkig!

ÄR AMNESTY EN BRÅKIG ORGANISATION?

ANNA JOHANSSON 
GENERALSEKRETERARE

ANNA.JOHANSSON@AMNESTY.SE

08 7290 274

PS Vad tycker du? Lyckas vi hantera oliktänkande på ett transparent och 
demokratiskt sätt? Och hittar vi en bra balans mellan att vara bråkiga och högljudda 

och att åstadkomma förändring? Skriv gärna till mig på anna.johansson@amnesty.se.
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LEO RUDBERG
KLIMATAKTIVIST, STATSVETARE OCH FÖRELÄSARE

SOM JAG SER DET...
FOSSILINDUSTRIN HOTAR VÅRA RÄTTIGHETER! 
Tänk dig att du bor på en av de öar i Stilla Havet som kan 
dränkas när havet stiger i klimatkrisens spår. Du, din familj 
och ditt land är fattiga. Ni har knappt några utsläpp. Ändå 
drabbas ni värst av klimatkrisen - när rika människors, 
företags och länders utsläpp gör att hela ditt land riskerar att 
utplånas från jordens yta.

Sådana orättvisor visar att klimatet inte främst handlar 
om ledsna isbjörnar. Klimatet handlar om oss. Om liv och 
död, makt och förtryck, rättigheter och resurser. Som FN:s 
högkommissarie för mänskliga rättigheter fastslagit är 
klimatkrisen historiens potentiellt största hot mot mänskliga 
rättigheter.

Människor dör redan i klimatkrisen - nu senast i Pakistan, 
där en tredjedel av landet lagts under vatten. Om politiken 
inte ändras radikalt hotas miljontals liv av hetta, stormar 
och översvämningar. Det tvingar människor att fly. Men 
idag erkänner varken Sverige eller EU klimatflyktingars rätt 
till skydd. Om en pakistansk familj vars hem förstörts av de 
översvämningar våra utsläpp orsakat lyckas fly hit skulle de 
tvångsdeporteras tillbaka av svenska staten.

Och det förutsätter att de ens skulle kunna komma hit. Det 
har länge varit nästan omöjligt för flyktingar att lagligt resa in 
i Sverige. Den nya regeringens samarbete med SD gör det 
än svårare, genom färre kvotflyktingar och begränsad rätt 
till familjeåterförening. Uppehållstillstånden ska bli tillfälliga, 
inte permanenta - trots att klimatkrisens konsekvenser ur ett 
mänskligt perspektiv är just permanenta.

Just nu följer i princip inget land Parisavtalet. Utsläppen 
fortsätter öka, även i rika länder. Länderna stöttar till och 
med aktivt fossilindustrin - t.ex. Sverige, som sedan många 
år lägger mer skattepengar på klimatskadliga subventioner 

än statens samlade miljöbudget(!). Kristerssons regering 
slaktar miljöbudgeten ytterligare, medan de kastar ännu mer 
skattepengar på oljebolagen.

Allt fler företag satsar på greenwashing, alltså att låtsas vara 
miljövänliga. Nya “gröna” gruvor, från Sápmi till Kongo, 
inkräktar på lokalbefolkningars och urfolks rättigheter. Dessa 
gruvor är inte gröna. Verkliga klimatlösningar vore istället att 
satsa på ökad återvinning och minskad konsumtion, genom 
nya lagar och styrmedel.

Under hösten har jag fått föreläsa som anställd på Amnesty 
kring allt detta. Det har varit ett privilegium att få folkbilda 
tusentals gymnasieelever om mänskliga rättigheter och 
klimaträttvisa. På många skolor har elever själva anmält 
intresse att engagera sig mer - vilket lett till ett tiotal nya 
aktivistgrupper, som jag och mina kollegor hjälpt ungdomarna 
bilda.

Allra roligast var Aktivistseminariet 2022, där jag fick delta i ett 
panelsamtal och träffa ett hundratal aktivister från hela landet. 
Det påminde om vilken enorm kraft som finns i Amnesty. 
Hoppet ligger i solidarisk, gränslös kamp - med urfolk och 
flyktingar, barn och vuxna, Fridays For Future och Jordens 
Vänner. Kampen fortsätter.

LJUS

Den nya Klimatboken, utgiven av Greta Thunberg.

TAGGTRÅD
Klimatmötet i Egypten, som välkomnade 600(!) 
lobbyister från fossilindustrin.

Fo
to

cr
ed

: A
le

x 
Fä

lti
ng



INSATS DECEMBER 2022      SIDA 8

AVSLAG ELLER BIFALL? LÄR DIG 
SKRIVA MOTIONER MED BK!

VI SÖKER KANDIDATER TILL SEKTIONSSTYRELSEN, AMNESTYFONDENS 
STYRELSE, GRANSKNINGSKOMMITTÉN OCH BEREDNINGSKOMMITTÉN

NOMINERA MERA!

VI SÖKER KANDIDATER TILL 
VALBEREDNINGEN

Amnesty är en organisation i förändring och vi måste följa 
med när världen förändras. I det arbetet är det viktigt att 
medlemmarna både vill och kan göra sin röst hörd under hela 
verksamhetsåret och inte bara vid årsmötet. Det ska också vara 
lätt att göra sin röst hörd. Det är därför beredningskommittén 
(BK) har skapats. Vårt uppdrag är att stödja medlemmar som 
har idéer eller förslag, utan att vara ett filter eller en broms, 
vårt uppdrag är att hjälpa medlemmar med ideér att gasa.

Vi kan hjälpa till med att formulera din idé i text och se till att 
den når rätt mottagare vare sig det gäller årsmötet, styrelsen, 
Amnestyfonden eller någon av våra anställda på sekretariatet. 

VI HÅLLER WORKSHOP I “MOTIONSVERKSTAD ATT 
PÅVERKA INOM AMNESTY”. 
Tisdag 10 januari kl.18.30 alternativt måndag 16 januari 
kl.18.30 kommer vi prata om intern påverkan, demokratiska 

processer och hur man skriver en motion som har potential 
att röstas igenom på årsmötet i maj. Du anmäler dig via detta 
formulär, eller genom att scanna QR-koden nedan.

Alla motioner till årsmötet går genom BK, där vi gör en första 
beredning i nära samarbete med motionären. Årets deadline 
för att skicka in motioner till årsmötet är den 10 februari. För 
att BK ska ha möjlighet att ha en god och gynnande dialog 
med motionären så är deadline för att skicka in till oss den 
29 januari. Vår deadline är nödvändig för att styrelsen och 
årsmötet ska få genomarbetade motioner att ta ställning till. 

Du är välkommen att skicka din motion eller 
kontakta oss på bk@amnesty.se  

Beredningskommittén 2022-2023
Anders Helm, Miriam Bette och Åsa Berglund

Valberedningen söker personer med kompetens inom bland 
annat mänskliga rättigheter, ledarskap, ekonomistyrning, 
kommunikation, jämlikhet, intersektionalitet och Amnesty 
som organisation.

Valberedningens valberedning söker personer med ett brett 
kontaktnät inom Amnesty Sverige, som har förmåga att se 
vilka personer som kan bidra till organisationens utveckling 
genom nya perspektiv och idéer. Vi söker personer med 

Läs mer om Amnesty Sveriges förtroendeorgan och vilka 
uppdrag som ska tillsättas på årsmötet 2023 på amnesty.se.
Har du frågor eller vill nominera kandidater till Amnesty 
Sveriges förtroendeorgan kontakta valberedningen på 
valberedningen@amnesty.se 

olika typer av bakgrunder som vill vara med och skapa en 
inkluderande och jämlik organisation.

Vill du nominera kandidater till valberedningen skicka dina 
nomineringar till vv@amnesty.se 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAACfhvwtUOFhMQU1HQzg2OUQxVVFKVU9RNDg5STJYOC4u
https://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-international-sverige/amnesty-organisation/amnesty-international-sverige-valberedning/
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UTSTÄLLNING OM UIGURERNA 
7-9 DECEMBER!
För ganska exakt ett år sedan satt vi i grupp 160 i Lund mitt 
i planeringen för vår utställning om uigurerna. En i gruppen 
hade hittat en intressant koppling till Lund i och med att en 
ung student härifrån på 30-talet hade varit i Östturkestan 
och köpt på sig en massa handskrifter, som nu tillhör 
Universitetsbiblioteket. Studenten var Gunnar Jarring, och där 
hade vi vår lokala utgångspunkt.

En bok Ögonvittnet, av Sayragul Sauytbay, hade just utkommit. 
Sayragul visade sig bo i Trelleborg och hade egna erfarenheter 
av att vistas i lägren i Xinjiang. Där hade vi en möjlighet att få 
hjälp med en informationskväll, som vi planerat i samband 
med vår utställning.

Den 29 november i år sammanfattade vi året som gått. 
Utställningen blev mycket bra, inte minst tack vare kvalificerad 
hjälp från formgivningsgruppen. Den har nu visats i Göteborg,

Ängelholm, Landskrona och Växjö. Sayragul har framträtt 
vid tre tillfällen och bidragit mycket till att konkretisera det 
oerhörda som försiggår i Xinjiang. Just nu planerar vi för att 
visa utställningen än en gång i Lund på den Human Rights 
Festival, som skall äga rum här 7-9 december. Sayragul har 
återigen lovat att berätta sin berörande historia.

Kort sagt: En enda liten amnestygrupp kan göra skillnad. Vi 
har haft ett stort gemensamt projekt, men vi har rott det i land. 
Det blev ett konkret Amnestyarbete, där vi lärt oss mycket.

Kontakta oss om er grupp är intresserade av att visa 
utställningen.

GRUPP 160 I LUND
BRITTA BROBERG

Sayragul Sauytbay framför utställningen i 

Domkyrkoforum i Lund
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in ungdomsaktivister från ungdomsgrupper i 

stora till små städer runtom i landet för höstens 
Nationella Träff och ungdomsaktivister från mer 
än 10 olika städer samlades för en helg fylld av 
aktivism, gemenskap, pepp och solidaritet - och 

vilken helg det blev!

Tack till alla som kom och bidrog till att helgen 
blev en succé! 

Aktivistseminariet 

12-13 november

"Stort tack för er viktiga arbete! <3"

"Ni är grymma och inspirerande!"

"Tack till alla grymma aktivister. 
Utan er inget Amnesty!"

"Tack till alla engagerade aktiva 
medlemmar och aktivister, ni är 

Amnestys själ!"
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AMNESTY INTERNATIONAL
ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11) 
TELEFON: 08-729 02 00 E-POST: info@amnesty.se 
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720
REDAKTÖR FÖR INSATS: Mary Tecle, mary.tecle@amnesty.se

STÖD FÖR ORGANISERADE AKTIVISTER
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats

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

ANSLAGSTAVLA

Bilder från manifestation på Stockholms 
universitet,  för demonstranterna i Iran som 
studengruppen och kvinnorättsgruppen i 
Stockholm anordnade

VILL DU KOMMA I KONTAKT
MED REDAKTIONEN?

Hör gärna av dig till 
mary.tecle@amnesty.se




