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RAPPORTERING

BRAVE KAMPANJTOPP - VILKET AVSLUT PÅ ÅRET!

Några påminnelser...

Som vi meddelade i december innebär årsskiftet att vi vill 
ha rapporter om verksamheten under 2017 från samtliga 
grupper och distrikt. Kolla igenom listan nedan. Ta stöd av 
instruktionerna i december-Insats (sid 7) och beta av hela 
listan:

• Fyll i er verksamhetsberättelse på aktivism.amnesty.se/
rapport2017 (gäller samtliga grupper, ungdomsgrupper, 
distrikt, specialgrupper och samordningar).

• Skicka in en egen, mer utförlig och nyanserad, 
berättelse om er verksamhet 2017 (valfritt för grupper 
och ungdomsgrupper). Distrikt formulerar sina 
verksamhetsberättelser i enlighet med de instruktioner 
som skickades via e-post den 15 december.

• Upprätta en ekonomisk årsrapport för 2017 (gäller 
samtliga grupper, ungdomsgrupper och distrikt). 
Redovisningsgrupper och distrikt skickar sina 
redovisningar till sekretariatet. Sektionsgrupper 
redovisar sin ekonomi internt inom gruppen.

• Skicka oss en aktuell medlemsförteckning. 
• Ansök om verksamhetsbidrag för 2018 (gäller endast 

sektionsgrupper). Använd den bifogade blanketten i 
det här utskicket eller fyll i den digitala blanketten på 
aktivism.amnesty.se/verksamhetsbidrag2018. Ni hittar 
även blanketten på aktivistportalen under Dokument.

Era verksamhetsberättelser, ekonomirapporter och 
medlemsförteckningar ska skickas till respektive 
verksamhetsutvecklare, alltså till Fartun Andersson (syd), 
Daniel Lundh (nordväst) eller till mig (nordöst) senast den 
15 februari. Hör gärna av er till oss om ni har frågor som rör 
er rapportering!

Som ni säkert la märke till så avslutades aktiviståret 2017 
med en kampanjtopp inom BRAVE. Och vilken kampanjtopp 
sedan! Totalt arrangerades 102 events på 61 orter - 
människorättsförsvarare i gult syntes på Malmös gator, 
Lindesbergs bibliotek och Luleås galleria. Bara för att nämna 
ett fåtal! På 25 skolor anordnades det temadagar, och online 
samlades dessutom nära 80 000 namnunderskrifter in för 
Azza, Shackelia, Xulhaz, Issa och Farid. WOW säger vi bara!

Detta hade såklart aldrig gått att åstadkomma utan er. Från 
sekretariatets håll har vi lagt ner mycket tid och arbete för 
att möjliggöra kampanjen, men ni är kraften som ser till att 
ansträngningen förverkligas. Tusen tack för att ni har gett röst 
åt de som fråntas sin egen. Eller som Shackelia så självklart 
och berörande skrev i ett brev till oss:

“You are the real heroes and your selflessness and 
dedication to the upholding of human rights and dignity 
around the world is mirrored in the support that your 
campaigns garner and the positive results your have yielded 
for those affected and victimized.”

Nu blickar vi framåt, för människorättsförsvarare världen över 
riskerar fortfarande att utsättas för godtyckliga gripanden, 
förtalskampanjer, hot och attacker. Mer om vad som händer 
framöver inom BRAVE finns att läsa på nästa sida!

Psst! Har du eller din grupp inte anslutit er långsiktigt 
till BRAVE än? Mejla brave@amnesty.se ditt namn och 
gruppnummer, så får du löpande information och aktionsfall 
att agera på under hela kampanjperioden!

Vill du engagera dig på egen hand? Mejla oss i sådana fall 
ditt namn till brave@amnesty.se!

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

BRAVE@AMNESTY.SE

0709-870465

MATS ENGMAN
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDÖST 

08 -729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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BRAVE handlar om människorättsförsvarare. Den handlar 
om att synliggöra de förtalskampanjer, hot, trakasserier och 
förföljelser som drabbar dessa individer, och den handlar om 
att berätta varför deras arbete är viktigt för allas lika rättigheter. 

BRAVE är dessutom en långsiktig kampanj, som kommer 
pågå under hela 2018 och vidare in i 2019. Det vi har närmast 
framför oss är Internationella kvinnodagen den 8 mars och till 
sommaren agerar vi i samband med fotbolls-VM i Ryssland. Vi 
följer också utvecklingen i Turkiet på nära håll, läs mer om det 
på s.6.

8 MARS
I samband med Internationella kvinnodagen kommer 
grupperna fortsatt kunna agera för Azza Soliman. Azza är 
en egyptisk advokat och kvinnorättsförsvarare. Hon har i 
årtionden kämpat för kvinnors rättigheter i landet och var 
bland annat med och grundade ett center som ger rättslig 
och psykosocial hjälp till kvinnor utsatta för sexuellt våld och 
övergrepp. Hennes arbete har dock inte uppskattats av alla. 
Säkerhetspolisen övervakar henne, regeringsvänliga medier 

driver förtalskampanjer mot henne och myndigheterna har 
låtit henne gripas flera gånger. 

Azzas arbete är oerhört viktigt för kvinnor i Egypten 
som utsätts för könsbaserat våld och trakasserier. Att 
hon ska kunna fortsätta sitt fredliga arbete för kvinnors 
rättigheter borde vara en självklarhet. Därför kommer vi, på 
Internationella kvinnodagen, jobba för att det nuvarande åtalet 
mot henne och andra människorättsförsvarare ska läggas ner.

KAMPANJ
Material kommer finnas för beställning på Aktivistportalen 
från och med första veckan i februari. Vet du eller din grupp 
redan nu att ni vill agera under 8 mars? Mejla brave@amnesty.
se så får du information när materialbeställningen ligger uppe!

HILDA FORSSELL
NATIONELL KAMPANJLEDARE

070 983 92 23

HILDA.FORSSELL@AMNESTY.SE

BRAVE - DETTA HÄNDER 2018

DET NALKAS VALTIDER
Som vi alla vet stundar i september ett riksdagsval, och 
självklart ser vi det som oerhört viktigt att ta plats i valrörelsen 
i form av en valkampanj. Eller som vi väljer att se det - att 
Amnesty använder valrörelsen för att lyfta våra frågor. 

Fokus för kampanjen kommer att vara diskriminering och hot 
i Sverige och vi kommer att lägga stor kraft på att utveckla 
nya och spännande engagemangsformer för att mobilisera en 
stark rörelse som står upp för mänskliga rättigheter. 

Ni kommer under våren få mer information om såväl former 
för aktivism som innehåll. Det vi kan berätta redan nu är 
att vi kommer hålla en sjukt spännande och innehållsrik 

kampanjutbilnding under årsmötet i Göteborg den 4-6 maj. 
Haffa därför pennan eller telefonen och skriv in dessa datum i 
era kalendrar redan nu. 

Jag är den som kommer ansvara för mobiliseringen så har ni 
några frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig. 
Ser fram emot att jobba med er alla!

God fortsättning,

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

BRAVE@AMNESTY.SE

0709-870465
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LJUS
En och annan kollega vars axel finns där att luta sig 
mot när tårarna droppar över världens jävlighet

TAGGTRÅD
När debattörer och politiker vill förbjuda tiggeriet 
”för att det är ovärdigt” utan att bry sig om hur 
människor ska försörja sig i stället.

SOM JAG SER DET...
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Sista dagen före julledigheten jobbade jag hemifrån, 
uppkrupen i soffan med datorn i knät medan mörkret 
tätnade utanför fönstren. Jag försökte sammanfatta, ordna 
och städa i inkorgen och bland dokumenten innan det 
var dags att stänga ner för säsongen. Men tankarna flöt 
osorterat. Alla intryck, känslor, frustrationer och lärdomar 
från hösten pockade på, och jag kunde vare sig summera 
eller begripa dem. När jag slutade för dagen var dokumenten 
lika vildsint oordnade som förut och inkorgen lika rörig, och 
jag kände hur trött jag var. Så där utmattad så att ögonen 
flödade över. Och samtidigt: så skamfyllt överlycklig över mitt 
varma hem och min soffa, och vetskapen att ingen kommer 
att köra ut mig därifrån. Varje morgon vaknar jag och vet att 
jag kommer att komma hem på kvällen och somna i samma 
säng. Det är en oändlig ynnest. Aldrig har det framstått 
som så brutalt tydligt för mig som den här hösten hur 
slumpmässigt det är att just jag har en säng och en soffa att 
sjunka ner i, och hur nära det är till dem som saknar just det.

Under hösten har jag och Erika Oldberg, journalist 
och utredare, djupintervjuat ett drygt 60-tal rumänska 
medborgare, de flesta romer, som lever i akut utsatthet 
i Sverige. Vi har rest mellan Umeå, Stockholm, Gotland, 
Göteborg, Malmö och Lund och träffat människor 
som berättat för oss hur det är att leva på undantag i 
välfärdssamhället Sverige. De flesta bor under broar, i skjul 
ute i skogen eller i sina bilar. I Lund och på Gotland finns 
härbärgen där de kan bo under en längre tid -- och där 
andas människor ett helt annat lugn än på övriga platser. 
Men även de berättar om hur klimatet hårdnat. Hur de som 
tigger får mycket mindre i koppen nu än tidigare och hur de 
mötts av spott och hat. Hur de inte vill annat än att jobba, 
men att de inte vet hur. Och hur de inte längre kan finansiera 
sina barns skolböcker och kläder därhemma. 

I Stockholm vittnar flera personer om att polisen kör 
bort dem från de platser där de sitter och tigger, med 
motiveringen att det inte är tillåtet att tigga. Detta är lögn. 
Vissa har hårdhänt förts bort och körts långt ut ur stan i 
polisbil. En gammal dam som tigger vid Östermalmstorg 
ringde och grät och berättade att polisen släpat henne över 
torget och försökt fösa in henne i polisbilen. Hon skulle ha 
förts bort, vem vet vart?, om inte några svenskar protesterat 
mot polisens hårdhänta hantering.

Det är ett oerhört förtroende att få alla dessa vittnesmål och 
ett stort ansvar att hantera dem rätt. Intrycken är många 
och svåra. Aldrig tidigare har jag mött så många människor 
som far så illa, och vars anspråk är så små. “Jag vill bara ha 
någonstans att sova, en plats som inte är blöt och kall”, sa 
en gammal kvinna i Umeå som sover i sin bil i minusgrader. 
“Vi är inte skräp, vi är människor som ni!”, utbrast en man i 
Malmö. Och: “Allt jag vill är att jobba för att kunna försörja 
mina barn”, sa de flesta när vi frågade vad de hoppas på i 
livet. 

Dessa oerhörda berättelser ska vi nu förvalta. Arbetet 
med att analysera vittnesmålen och koka ner dem till 
människorättskrav har bara börjat. Men det kommer att bli 
en officiell Amnesty-rapport som släpps senare i år. Och 
sedan kommer vi, gemensamt, med er alla, att kampanja 
för att de mest grundläggande rättigheterna ska omfatta 
även de allra mest utsatta. Om inte här, i ett av världens 
mest välbärgade länder, så var? Detta är vi skyldiga de 
många som vågat vittna. Och skyldiga oss själva, som den 
människorättsrörelse som säger sig ta orättvisa personligt. 
2018 kommer att bli ett viktigt år för Amnesty i Sverige. 

Häng med. 

JOHANNA WESTESON
SAKKUNNIG, DISKRIMINERINGSFRÅGOR

072 382 12 29

JOHANNA.WESTESON@AMNESTY.SE

ATT LEVA PÅ UNDANTAG - AMNESTY UTREDER 
ROMERS SITUATION I LANDET
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SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

0709 870 463

ÄR NI LADDADE FÖR KOBOLTAKTION?

KLARA - FÄRDIGA - GÅ!
I januari och februari riktar vi ljuset mot Renault och 
batterierna i deras elbilar. De innehåller nämligen kobolt och, 
som Amnesty visat i sin rapport, kan Renault inte säkerställa 
att kobolten inte bryts genom barnarbete, eller av vuxna 
som arbetar under riktigt dåliga förhållanden. Det vill vi att 
Renault ändrar på. Vi kräver att de ska ta ansvar för sina 
leverantörsled!

BESTÄLL KAMPANJMATERIAL
Fram till den 4 februari kan ni beställa material, som består 
av affischer, petitionslistor, info-blad och en finfin bilbana 
med tillhörande bilar, som ni kan se på bilden ovan. Bilbanan 
kan ni använda för att väcka uppmärksamhet och illustrera 
att Renault kommer sist i racet när det kommer till att ha 
koll på sina leverantörsled. Beställningsformulär finns på 
aktivistportalen under “Kampanjer och aktioner”. 

OBS 1: Begränsat antal bilbanor finnes. Först till kvarn 
gäller. Skynda, fynda!

OBS 2: Alla ni i ungdomsgrupper har tur och får materialet 
utskickat. Ni behöver alltså inte beställa. 

Har ni frågor och funderingar går det såklart alldeles utmärkt 
att höra av sig till oss. Och om ni tar bilder när ni är ute och 
kampanjar får ni väldigt gärna skicka dem till mig, det blir vi 
jätteglada för! 

 HJÄLP RENAULT ATT NÅ MÅLLINJEN!
SKRIV UNDER för att stoppa människorätts-

kränkningar i 
koboltutvinningen
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Den 31 januari hålls den tredje rättegången vad gäller 
Amnestys ordförande i Turkiet, Taner Kiliç, och “Istanbul 
10” som flera av er har agerat för tidigare. Amnesty 
kommer givetvis vara på plats men också synas världen 
över inför och på själva rättegångsdagen. 

Alla grupper som är anslutna till BRAVE-kampanjen 
kommer att få mer specifik information per mejl om vad 
som pågår i anslutning till rättegången. Är er grupp inte 
ansluten till kampanjen? Då fixar ni det lätt genom att mejla 
brave@amnesty.se. Framöver kommer ni även få 
information om vad som sker inom ramen för Turkiet samt 
kampanjen som helhet.

Har ni några frågor - tveka inte att höra av er till mig. Nu i 

NY RÄTTEGÅNG FÖR 
TANER OCH ISTANBUL 10

VI BEHÖVER FLER UTBILDARE!

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

BRAVE@AMNESTY.SE

0709-870465

I vår arrangeras en ny utbildning för dig som vill bli utbildare 
i Amnesty. Du utbildar nyblivna aktivister, människor som 
är nyfikna på Amnesty eller personer som varit med ett tag, 
med hjälp av vår grundutbildning Amnesty ABC.
 
Vad krävs för att bli utbildare?
• Du behöver kunna vara utbildare i ett år
• Hålla i minst två utbildningar per år
• Ha grundkunskaper om Amnesty
• Ha erfarenhet eller intresse av att prata inför folk
 
Vad får du?
• Utbildning i Amnesty ABCs tre moduler och 

presentationsteknik
• Utbilda och engagera medlemmar och aktivister i 

Amnestys frågor

Utbildningen för utbildare är 17 mars och sker i samband 
med vidareutbildning för de som redan är utbildare 
(Utbildningen hålls antagligen i Sthlm eller Göteborg).  
Ansökan gör på: http://aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-
moten/amnesty-abc/
Sista ansökningsdag 1 mars.

För frågor om att bli utbildare eller om du undrar mer kring 
att boka en Amnesty ABCutbildning hör av dig till mig!

Vad tycker du är roligt och 
intressant med att vara 
utbildare?  
Tannaz Hassanzadeh, Göteborg
Jag skulle nog säga att det 
är jätteintressant och lärorikt 
att prata och berätta om vad 
mänskliga rättigheter är och 
diskutera vad det betyder för 
en själv. Och även att det är 
jättekul att prata om vilken 
rättighet som deltagarna tycker 
är viktigast för dem.

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE
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Nu i vår kommer det att arrangeras utbildningar för dig
som är gruppsekreterare i en ungdomsgrupp.
Under träffen kommer vi att dela erfarenheter kring
ledarskap, prata om vad ett bra möte kan vara, vad
man gör i en grupp och ta upp vad ni behöver veta som
gruppsekreterare.

Utbildningen passar nystartade grupper, nya
gruppsekreterare men är också för dig som har varit med
ett tag då du kan bidra med erfarenheter och tips kring
rollen som gruppsekreterare.

GÖTEBORG:
Tisdagen den 13 mars klockan 17.30, Amnesty 
International

STOCKHOLM:
Torsdagen den 15 mars klockan 17.30, 
AmnestyInternational

MALMÖ:
Onsdagen den 21 mars klockan 17.30, 
AmnestyInternational

Anmälan till utbildningen görs på http://
aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/
gruppsekreterarkurs/

Den demokratiöversyn som genomfördes under 2017 har 
nu landat i ett omfattande förslag med förändringar av 
strukturer och arbetssätt. Vill du veta mer om vad det 
innebär för dig, svenska sektionen och relationen till den 
internationella rörelsen?

Under februari och början av mars kommer 
sektionsstyrelsen att resa runt i landet för att presentera 
förslaget om förändringar för stärkt medlemsinflytande. 
Detta är samtidigt ett tillfälle för dig som är aktiv att ge dina 
synpunkter på förslaget innan det läggs fram till årsmötet i 
Göteborg 4-6 maj i år.

Vill du att sektionsstyrelsen kommer till ditt distrikt? Hör av 
dig till Ulrica Lysén med tid och plats, så ordnas det. Ett 
lämpligt tillfälle kan vara i samband med distriktets årsmöte 
om det hålls mellan 8 februari och 14 mars eller om det 
hålls något annat möte under den perioden.

GRUPPSEKRETERARE I EN UNGDOMSGRUPP? SE HIT!

FÖR ETT STÄRKT MEDLEMSINFLYTANDE

Vad gav utbildningen dig?
Sophia Bobby, gruppsekreterare 
U23, Nösnäsgymnasiet, 
Stenungsund
“Jag tycker att det var kul att 
vara med och väldig intressant 
att få mer information om 
vad innebär att vara en 
gruppsekreterare, och jag tyckte 
att de var bra att personer som 
har varit gruppsekreterare för 
en längre tid var också med i 
utbildningen för att de bidrog 
med olika idéer och gav oss 
råd om hur de gjorde för att 
rekrytera nya medlemmar till 
deras grupp. Det var också bra 
med mötesteknik för oss som 
började nyligen en grupp och 
visste inte riktig hur vi skulle få 
igång den”

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

PSST, BOKA IN DESSA DATUM REDAN NU! 

20-22 APRIL NATIONELL UNGDOMSTRÄFF 

NORDIC YOUTH CONFERENCE 30 JULI-3 AUGUSTI, DANMARK

ULRICA LYSÉN
PROJEKTLEDARE MEDLEMSDEMOKRATI

070-9870467

ULRICA.LYSEN@AMNESTY.SE
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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

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
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VEM GER STÖD TILL AKTIVISM PÅ AMNESTY EGENTLIGEN?
Geografiskt är 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. 
Verksamhetsutvecklaren har i uppdrag att utveckla och ge 
stöd till de långsiktiga strukturerna som 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 och aktivistseminariet. 
Det finns också en nationell verksamhetsutvecklare 
med ansvar för arbetet med samtliga unga aktivister dvs 
ungdomsgrupper, studentgrupper, ungdomsråd och 
studentstrukturer. 

Under 2018 har vi också Hilda Forssell som nationell 
kampanjledare som arbetar med mobilisering av aktivister 
inom den kommande valkampanjen. Läs mer på sid 3

VILKA ÄR VI DÅ?
I region Syd ingår distrikten 
Skåne-Blekinge, Kalmar-
Kronoberg, Halland, 
Jönköping och Gotland arbetar 
tillsammans med Marianne 

Gyllenpistol (kampanjledare) och Fartun Andersson 
(verksamhetsutvecklare). Marianne är också kontaktperson 
för aktivism mot olika former av diskriminering. Marianne och 
Fartun arbetar på vårt kontor i Malmö.

Kontakt:
marianne.gyllenpistol@amnesty.se 040-96 66 30
fartun.andersson@amnesty.se  040-96 66 30

I region Nordväst ingår 
distrikten Göteborg, Älvsborg-
Bohuslän, Skaraborg, 
Värmland-Dalsland, Örebro 
och Norrbotten arbetar Daniel 
Lundh (verksamhetsutvecklare) 
tillsammans med Amelia 
Wingqvist som också är 

kontaktperson för aktivism inom Brave-kampanjen. Amelia 
och Daniel arbetar på vårt kontor i Göteborg. 

Kontakt: 
daniel.lundh@amnesty.se 031-711 21 03
amelia.wingqvist@amnesty.se 

I region Nordöst ingår 
distrikten Stockholm, Uppsala, 
Gästrikland-Dalarna, Södra 
Norrland, Västerbotten, 
Mälardalen och Östergötland-
Södra Sörmland arbetar Sanna 
Blomgren (kampanjledare) 

och Mats Engman (verksamhetsutvecklare). Sanna är 
också kontaktperson för aktivism inom vårt arbete för 
företagsansvar.. Sanna och Mats arbetar på vårt sekretariat i 
Stockholm.

Kontakt:
mats.engman@amnesty.se 08-729 02 66
sanna.blomgren@amnesty.se 

Vår verksamhetsutvecklare för ungdoms- 
och studentverksameten heter Emma 
Brossner-Skawonius. Emma sitter på 
sekretariatet i Stockholm.
emma.brossner-skawonius@amnesty.se 
08-729 02 43

IDA WISTBACKA
GRUPPCHEF KAMPANJ

070 - 744 02 29

IDA.WISTBACKA@AMNESTY.SE

KAROLINA PONTÉN
GRUPPCHEF AKTIVISM

031-41 94 13

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE


