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Ni har väl inte glömt att anmäla er till sommarens aktion 
mot homofobi i Japan? Under sommarens pridefestivaler 
världen över riktar vi våra ögon mot Japan och den utbredda 
diskrimineringen av HBTQI-personer i landet. I Japan 
marginaliseras och diskrimineras HBTQI-personer och 
Amnesty uppmanar Japans regering att vidta omedelbara 
åtgärder för att komma tillrätta med det. De utsätts för 
diskriminering bland annat på arbetsplatser, i skolan, inom 
familjen samt inom hälso- och sjukvården. Många HBTQI-
personer har svårigheter att få tillgång till eller ta del av 
medicinskt nödvändig vård, såsom hormonbehandling 
för transpersoner. Homofobiska uttalanden av politiker 
och myndigheter bidrar med stor sannolikhet till att 
diskrimineringen på grund av sexuell läggning eller 
könsidentitet fortfarande är så utbredd.

Situationen är ohållbar och våra påtryckningar behövs. 
Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, 
könsidentitet och könsuttryck står i strid med den grund-
läggande principen om alla människors lika värde och 
rättigheter. 

AGERA!
Anmälan, materialbeställning samt mer information 
om aktionen finns under ”Delta i en kampanj” på 
aktivism.amnesty.se.  Aktionsperioden är 19/5 - 30/9.

GOD NYHET
Författningsdomstolen i Taiwan har slagit fast att det är 
diskriminerande att inte tillåta samkönade äktenskap. Efter 
kommande lagändring blir Taiwan första landet i Asien med 
en icke-diskriminerande äktenskapslagstiftning!

Det kan sägas att 2017 är ett märkesår när det gäller 
konflikten Israel/Palestina. Den 5 juni 1967 utbröt det så 
kallade sexdagarskriget mellan Israel och grannstaterna 
Egypten, Jordanien och Syrien. Israel ockuperade 
Sinaihalvön, Västbanken, inklusive Östra Jerusalem, 
Gazaremsan och Golanhöjderna i Syrien. Sinai återlämnades 
till Egypten 1982 som en del av ett fredsavtal. Gazaremsan, 
Västbanken och Golanhöjderna är än idag, 50 år 
senare, fortfarande ockuperade. Konflikten mellan Israel 
och palestinierna började långt tidigare än 1967 men 
ockupationen har medfört omfattande kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och kränkningar av internationell 
humanitär rätt, varav några utgör krigsförbrytelser och 
möjliga brott mot mänskligheten.

 I juni 2017 är det också tio år sedan Israel inledde 
blockaden av Gaza som innebär en kollektiv bestraffning 
för mer än två miljoner människor. I november är det 70 
år sedan FN antog delningsplanen för Israel och Palestina 
och 100 år sedan Balfourdeklarationen. Deklarationen är 
det yttrande i vilket den brittiske premiärministern Arthur 
Balfour meddelar Walter Rothschild, ledare för det judiska 
samfundet i England, att brittiska regeringen stöder förslaget 
om att upprätta ett nationellt hem för det judiska folket i 
Palestina, men under förutsättning att det inte skulle inkräkta 
på rättigheterna för de icke-judiska samhällen som redan 
fanns där.

PRIDE FÖR JAPAN

50 ÅR AV OCKUPATION

BLÄNKARE AKTIVISTSEMENARIET

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJSAMORDNARE SYD

040-96 66 30

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

Har Homa bosättning nära Betlehem
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LJUS
Att Amnesty är en organisation som vågar sticka ut 
hakan och ta sig an nya människorättsutmaningar.

TAGGTRÅD
Att det inte finns några lagliga vägar att ta 
sig till ett land för att söka asyl.

SOM JAG SER DET...
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Den 20 maj tog jag tåget över till Köpenhamn för att vara 
med vid lanseringen av en banbrytande amnestyrapport. 
Detta inom ett område som är helt nytt för Amnesty, och för 
mig. Rapporten heter ”First, do no harm- Ensuring the rights 
of children with variations in sex characteristics in Denmark 
and Germany” och berör, som titeln avslöjar, barn som föds 
med atypisk könstillhörighet i våra grannländer Danmark och 
Tyskland.
 
Om jag var förväntansfull och lite spänd så var det inget mot 
vad jag mötte på plats. Ett avlångt köksutrymme i den danska 
sektionen var fyllt av laddade känslor och människor. Jag fick 
snart ta del av berättelser om hur det kan vara att som barn 
få sina liv förstörda på grund av samhällets norm att dela in 
alla individer som antingen pojkar eller flickor. Av världens 
befolkning föds 1,7% med atypisk könsvariation, lika många 
som antalet rödhåriga i världen. Den absolut största majoriteten 
(96% i Tyskland) har på grund av denna binära könsnorm 
(man och kvinna) blivit kosmetiskt opererade, till exempel fått 
hela hormonproduktionen borttagen, könsorgan borttagna eller 
stympade. Som en konsekvens följer år av sjukhusbesök och 
konstanta intag av mediciner/hormoner för att kropp och själ 
överhuvudtaget ska fungera.
 

Jag blev djupt berörd av dessa människors kamp. En kamp 
som hittills fått alltför lite utrymme i debatten, speciellt med 
tanke på vilken oerhörd människorättskränkning det här är. 
Jag skäms över min egen okunskap men än mer över hur en 
hel värld kan svika så många människor, gång på gång genom 
livet. Hur kan människors rädsla för att inte passa in gå så 
långt att vi utsätter små barn för dessa övergrepp? Det må 
vara att läkare och föräldrar menat väl. Att de har velat skydda 
barnen för framtida mobbning eller utanförskap men vad gör 
det med ett samhället när vi istället för att stå upp för allas lika 
värde försöker anpassa de som inte passar in i normen genom 
att skära i dem utan deras samtycke. Utan samtycke inget 
ingrepp. Så enkelt borde det vara.
 
Jag försöker tänka mig hur det skulle vara att sedan barnsben 
fått höra att det är något fel på dig, att du inte passar in, att du 
är varken eller. Men det går inte, jag vet inte alls hur det kan 
kännas. Istället känner jag mest en stor sorg men i den sorgen 
finns också en stolthet. Främst en stolthet att dessa människor 
vågat ta steget upp på podiet och berätta sin historia, trots att 
svetten rinner och orden stakar sig, men även en stolthet över 
Amnesty. Att vi nu gör gemensam sak med alla människor som 
under årens lopp haft svårt att hitta modet och kraften att höja 
rösten. Låt oss bli fler som bryter tystnaden.

AMNESTYKAMPANJ
Den 7 juni inleder Amnesty en kampanj som bland 
annat kommer att uppmana stater att förbjuda varor från 
bosättningarna och på så sätt stoppa det ekonomiska stöd 
exporten utgör och därmed också fortsatt utbyggnad av 
bosättningarna. 
 
Det finns flera skäl till detta. De israeliska bosättningarna 
på Västbanken bryter mot internationella överenskommelser 
som förbjuder en ockuperande stat att förflytta sin egen 
befolkning till ockuperat område, till exempel fjärde 
Genèvekonventionen från 1949, vilken Israel har signerat 
och flera FN-resolutioner. Den senaste resolutionen 
som antogs i december 2016 upprepade uppmaningen 
till Israel att upphöra med alla bosättaraktiviteter på det 

ockuperade området. Bosättningarna ger upphov till en 
lång rad av kränkningar av mänskliga rättighet, bland 
annat tvångsvräkningar och husförstöring samt rätten till 
rörelsefrihet.
 
Kampanjen kommer att pågå fram till årsskiftet och vi 
kommer att informera mer om den framöver.

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL

08 -729 02 36

ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJSAMORDNARE SYD

040-96 66 30

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
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Den 20 juni, på Internationella flyktingdagen, anordnar 
Amnesty International i Stockholm som en del av ett 
internationellt filmprojekt en visning av dokumentären 
”Warehoused”. Visningen inleds med ett samtal om vad som 
kan göras för att värna rättigheterna för flyktingar som lever i 
Kenya och i andra långvariga flyktingsituationer världen över.
 
Genom nära porträtt av vardagslivet för några av de 
hundratusentals människor som lever i flyktinglägret Dadaab 
i Kenya, ger filmen en bild av villkoren för människor som 
lever i långvariga flyktingsituationer. Vi får bland annat möta 
en journalist i hennes liv och arbete i lägret. Vi får även möta 
en filmskapare som vill ge ungdomar i lägret möjlighet att 
uttrycka sig genom film, samtidigt som han själv kämpar för 
att få återförenas med sin familj i USA.
 
Inför filmen hålls ett samtal om vad som kan göras - på 
lokal, regional och global nivå - för att värna rättigheterna 
för flyktingar i Kenya och i liknande situationer världen över. 
Hur kan vi som lever i Sverige påverka situationen, och hur 
påverkar situationen oss?
 
Visningen är en del av ett internationellt projekt där filmen 
Warehoused visas på Internationella flyktingdagen på flera 
håll i världen - däribland i Nairobi, Kenya, i samarbete med 
Amnestys regionala kontor där - för att uppmärksamma 
situationen för människor i  långvariga flyktingsituationer 
världen över.

När: Tisdagen den 20 juni 2017 kl.16.30 - 19.00
Var: Bio Rio, Hornstulls Strand 3, Stockholm
Samtalet pågår kl.16.30-17.15 och filmvisningen börjar 
17.30. Bistro Rio är öppen i pausen.
Filmen och samtalet hålls på engelska.
Fri entré. Anmäl dig via vårt kalendarium på amnesty.se
 
I samband med visningen finns möjlighet att agera inom 
ramen för Amnesty Internationals pågående flyktingkampanj, 
som just nu uppmärksammar situationen i Kenya och i 
flyktinglägret Dadaab, ett läger med en befolkning större än 
Örebro och Västerås tillsammans. Kenyanska regeringen har 
nu beslutat att stänga lägret och uppmanar flyktingarna att 
återvända till Somalia.

 

EN VERKLIG FLYKTINGKRIS 
- FILM OCH SAMTAL OM 
FLYKTINGSITUATIONEN I KENYA

IDA LUNDBORG
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION

08 -729 02 97

IDA.LUNDBORG@AMNESTY.SE

KAN DU INTE VARA MED I STOCKHOLM? 
- ANSLUT TILL DEN GLOBALA AKTIONSDAGEN!

Internationella flyktingdagen den 20 juni kommer 
vara en global aktionsdag, där Amnestysektioner 
och medlemmar över hela världen agerar till stöd för 
flyktingars rättigheter. Amnestys huvudsyften med 
dagen är att belysa globala förhållanden och mindre 
synliga kriser samt att uppmärksamma allt som görs 
på lokal nivå för att stödja flyktingar och stå upp för 
deras rättigheter. Det finns därför all möjlighet att agera 
runtom i landet, lokalt eller online, den 20 juni. Vi ses!
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UTBILDA OM AMNESTY
Glöm inte att ansöka om att bli utbildare för Amnesty ABC 
inför hösten! Den 9 september i Göteborg arrangeras en 
utbildning för nya utbildare. Du ansöker om att bli utbildare 
här: aktivism.amnesty.se/ga-pa-moten-utbildningar/
grundkurs/ senast den 23 augusti. 

Den uppmärksamma läsaren kommer att märka att du som 
deltar i utbildningen också kan delta på kampanjutbildningen 
om människorättsförsvarare dagen efter, den 10 september i 
samma lokaler i Göteborg.

Flyktingkampanjen kommer att pågå fram till slutet av 
2018 och under den tiden finns det möjlighet att löpande 
delta i arbetet för flyktingars rättigheter. Vi kommer att 
starta ett nätverk som är öppet både för grupper och 
individer att gå med i. Förhoppningsvis kommer vi att 
kunna skicka ut aktioner en gång i månaden med olika fall 
inom flyktingkampanjen som ni kan agera på. Innehållet 
kommer att variera, det blir aktioner, tips på evenemang och 
information om flyktingars rättigheter.
 

Om ni som grupp vill delta i nätverket så mailar ni mig. Om ni 
vet någon utanför Amnestys grupper som vill delta så kan de 
skriva upp sig på amnesty.se/engageradig 

Anmäl dig då till höstens kampanjutbildning!

Vi lever i en orolig tid. De mänskliga rättigheterna inskränks 
i många delar av världen, men samtidigt pågår kampen 
för att försvara dem. De som går i bräschen kallar vi för 
människorättsförsvarare. Det arbete som de bedriver är helt 
nödvändigt för att allas våra rättigheter ska respekteras och 
skyddas. Samtidigt ökar attackerna och hoten mot individer 
som försvarar mänskliga rättigheter och alltfler stater försöker 
skrämma dem till tystnad. 
 
Utbildningen pågår under en heldag, kl.10-17. Vi bjuder på 
lunch och fika. Efter utbildningen är du redo att vara en del 
av kampanjen och engagera dig för människorättsförsvarare! 
 

Stockholm 9 september
Malmö 9 september
Göteborg 10 september
 
Anmäl dig här: mrfk@amnesty.se

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

GÅ MED I NÄTVERKET FÖR FLYKTINGARS RÄTTIGHETER!

UNDRAR DU VAD EN MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE GÖR 
OCH VARFÖR DERAS ARBETE ÄR SÅ VIKTIGT?

CAROLINE SELANDER
KAMPANJSAMORDNARE NORDÖST

08 - 729 02 32

CAROLINE.SELANDER@AMNESTY.SE

MALIN MATTSSON
KAMPANJSAMORDNARE NORDVÄST

0709-87 04 65

MALIN.MATTSSON@AMNESTY.SE
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Ibland kommer det in klagomål från aktivister till sektionen 
kring otrevligheter. Det kan röra sig om något som skett i en 
grupp, missnöje med hur sekretariatet hanterat en fråga eller 
annat där det är viktigt att säga ifrån. Nu finns det ett formulär 
på aktivistportalen för incidentrapportering till sektionen. Ni 
hittar det under “Policy” på aktivism.amnesty.se. 
 
Det finns ännu inget formulär för att anmäla trevligheter utan 
skicka gärna utrop om dylika till samtliga berörda.

SÄG IFRÅN.NORDKOREA 

KAROLINA PONTÉN
GRUPPCHEF AKTIVISM OCH SKOLA

031-41 94 13

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

Amnestys grupp 168 i Laholm och distrikt Halland vill i 
samarbete med grupp 24 i Växjö inbjuda till ett seminarium i 
Växjö den 16 september 2017.
 
Under seminariet avser vi att granska förhållandena i Nordkorea 
och diskutera vilka möjligheter Amnesty kan ha för att direkt 
och indirekt påverka regimen.
 
Nordkoreas regering är troligen skyldig till flera brott mot de 
mänskliga rättigheterna än någon annan regering. Om man 
söker efter ”Nordkorea” på Amnestys hemsida, får man 2859 
träffar.
 
”Citizens of the Democratic People´s Republic of Korea (North 
Korea) continued to suffer violations of most aspects of their 
human rights. North Koreans and foreign nationals were 
arbitrarily detained and sentenced after unfair trials for “criminal 
offences” that were not internationally recognized. Severe 
restrictions on the rights to freedom of expression continued. 
Thousands of North Koreans were sent by the authorities to 
work abroad, often under harsh conditions.”   
(Amnesty International Annual Report 2016/2017)
 
Amnestys grupp 168 i Laholm har samlat uppgifter om 
utbredningen av slavarbete för nordkoreaner, också inom EU 
och i andra europeiska länder.
 
Utöver den kompetens vi har inom Amnesty har vi ordnat 
medverkan av docent Gabriel Jonsson, Asiatiska Institutet, 
Universitetet i Stockholm.

 
Grupper och enskilda medlemmar i Amnesty som är 
intresserade av det här seminariet, ombeds vänligen kontakta 
Amnestys grupp 168 på nedanstående adress, så sänder vi 
inbjudan.
 
hanserikhendriksen@outlook.com   / tlf 070 220 80 46
 
Väl mött i Växjö 16 september för en utbytesrik dag!
 

Med vänlig hälsning,

GRUPP 168, AMNESTYS HALLANDS-DISTRIKT
HANS ERIK HENDRIKSEN (LANDSAMORDNARE), 

BO LINDBLOM, JAN NYGREN

Monument utanför Nordkoreanska revolutionsmuseet, Pyongyang



                SIDA 7                    INSATS MARS 2017INSATS JUNI 2017           SIDA 7                                                                       

UNGDOMSRÅDET GENOM
SAMUEL ZARGANI OCH MEHJAR AZZOUZ

SAMUEL.50@LIVE.SE, UMW5605@EDU.KUNSKAPSGYMNASIET.SE

UNGDOMSRÅDET SÖKER 
NYA MEDLEMMAR
Ungdomsrådet är ett nätverk av unga aktivister på gymnasiet 
som tillsammans ger stöd till ungdomsgrupper och som 
har till uppgift att öka ungdomsgruppernas deltagande 
i kampanjer bland annat genom att ha kontakt med 
ungdomsgrupperna och genom att vara med och arrangera 
nationella ungdomsträffar. Medlemmarna i ungdomsrådet är 
bosatta på olika orter i Sverige och nu söker ungdomsrådet 
nya medlemmar, främst i Göteborgstrakten och Södra 
Sverige till hösten. Uppdraget passar dig som vill ha ännu 
mer Amnesty i ditt liv! Det är bra om du kan vara med minst 
ett år, tycker om att ha kontakt med andra, tar egna initiativ 
och vill fördjupa din kunskap om Amnesty. Hör av dig till mig 
om du är intresserad.

UNGDOMSRÅDET SÄGER HEJ
Under våren har vi i ungdomsrådet som består av 10 
ungdomsaktivister bosatta i olika delar av Sverige, 
tillsammans arbetat med att skapa  en samhörighet bland 
unga aktivister som alla vill kämpa och arbeta för mänskliga 
rättigheter. Vi har bland annat arbetat med att mobilisera 
inför kampanjer, organiserat nationella ungdomsträffen, 
skapat engagemang inför regionala ungdomsträffar och 
gemensamma kampanjer. Två medlemmar i ungdomsrådet 
deltog på årsmötet nu i maj och presenterade vårt arbete. 

I början av terminen så kampanjade ungdomsgrupperna 
mot palmoljeproduktionen hos företaget Wilmar, världens 
största odlare av palmolja. På internationella kvinnodagen, 
den 8 mars, kampanjade vi för kvinnors rättigheter 
på palmoljeodlingarna. Efter detta mobiliserade och 
organiserade vi den nationella ungdomsträffen, där vi 
fick lära oss mer om flyktingars och romers rättigheter. 
Vi genomförde en solidaritetsaktion och skrev brev till 

borgmästaren i Neapel, mot tvångsvräkningen av romer. 
Under nationella ungdomsträffen uppmärksammades även 
den kommande flyktingkampanjen som skedde senare på 
terminen där ungdomsrådet hjälpte till att mobilisera inför 
kampanjtoppen den 20 maj.
 
Nu börjar terminen ta slut men vi är inte färdiga än!
Under sommaren 2017 kommer HBTQI-kampanjen ta 
över. Pridefestivaler kommer ta plats i de flesta storstäder, 
därför kan era grupper förbereda er och mobilisera er 
inför kampanjen. Detta året kommer Japan vara i fokus. 
Kontakta oss för mer information kring hur ni som grupp kan 
medverka i kampanjen. Vi i ungdomsrådet tackar för denna 
termin och önskar en fantastisk sommar! Vi ses i höst!

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

 Nationella ungdomsträffen i april 

 Nystartad grupp på Norra Real i Stockholm agerar för samkönade 

äktenskap i Taiwan. På bild: Mariam Ait Lhadj, Malva Hasselstrand 

och Anastasia Kuziakova

Ungdomsrådet som idag består av Charlotte Humborg, Nora Lembre, 

Medina Baarda, Christine Gandal, Mehjar Azzouz, Hilda Westergård 

och Samuel Zargani. (Therese Gorringe och Karin Garefelt saknas på 

bild.)
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Vi får många samtal från ombud, gode män, lärare och 
många andra som är i kontakt med asylsökande (främst 
barn och ungdomar) från Afghanistan. Det finns mycket 
oro. Behovet av information är stort samtidigt som det 
också förekommer information som inte alltid stämmer. 
Därför skriver vi dessa rader.

Vi är mycket oroade över situationen i Afghanistan. 
Vad gäller handläggningen hos Migrationsverket och 
migrationsdomstolarna ser vi blandade beslut. Ett problem 
är bedömningen av så kallade rimliga och relevanta 
internflyktsalternativ där vi inte ser att sådana generellt 
sett finns för barn och unga vuxna i varje fall. Inga 
ensamkommande barn återsänds till Afghanistan men 
däremot återsänds personer som helt nyligen fyllt 18 år.

PROBLEMATISKA ÅLDERSUPPSKRIVNINGAR
Under förra året gjordes ett antal åldersuppskrivningar 
på barn. Vi anser att dessa har gjorts på ett sätt som 
inte är rättssäkert. Migrationsverket har också i sin egen 
kvalitetsuppföljning ifrågasatt hur dessa gått till och även JO 
har framfört kritik.

Vi har framfört att vi anser att Migrationsverket bör gå igenom 
samtliga uppskrivningar och öppna ärenden på nytt för att, 
i de fall som det är möjligt, låta personen i fråga genomgå 
den medicinska åldersbedömning som nu står myndigheten 
till förfogande. Såväl vi som andra organisationer har påtalat 
detta men Migrationsverket säger fortfarande att man inte 
kommer att göra detta. Oavsett, innebär detta att det inte går 
att vara säker på att inget ensamkommande barn faktiskt 
inte har återsänts till Afghanistan.

VÅRT ARBETE MED ASYLÄRENDEN
Som en del av vår rådgivning tar vi också in handlingar i 
enskilda asylärenden och vi har under det senaste året 
yttrat oss i flera fall gällande afghanska ensamkommande 
ungdomar.

På grund av den mycket allvarliga situationen lyfter vi 
också Afghanistan särskilt vid möten med Migrationsverket 
och Polisen. Vi anordnade den 14 mars tillsammans 
med Svenska Röda Korset ett landseminarium för 
handläggare, beslutsfattare och domare vid Migrationsverket, 
migrationsdomstolarna samt Migrationsöverdomstolen, samt 
ett för organisationer och media. Vår Afghanistan-researcher 
gav, tillsammans med företrädare för UNHCR, Svenska 
Afghanistankommittén och Röda Korset en förhållandevis 
samstämmig bild av ett land med en mycket komplex politisk 
situation med en svag stat där säkerhetsläget försämras och 
invånarna drabbas och utsätts för våld och övergrepp.
Migrationsöverdomstolen publicerade den 17 mars i år ett 
avgörande som gäller Afghanistan. Domstolen beskriver 
målet så här:

Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att 
utsättas för i ett land är av sådan karaktär att detta måste 
anses utgöra omänsklig eller förnedrande behandling. På 
grund av omfattningen av övergreppen och situationen i 
landet samt när barnet saknar föräldrar, släkt eller annat 
nätverk liksom lokalkunskap om landet finns det en 
sådan individuell och specifik risk för att barnet utsätts för 
övergrepp att alternativ skyddsstatusförklaring ska beviljas.

Denna dom gäller ett barn. Vi anser att samma risker 
föreligger för unga vuxna. Även om vi inte delar domstolens 
flyktingrättsliga resonemang i alla delar, är domen viktigt och 
kommer att innebära att fler afghanska barn beviljas skydd. 
För gode män och andra engagerade personer är det bra 
att läsa hela domen och även Migrationsverkets rättsliga 
kommentar. I vissa fall kan det, med hänvisning till domen, 
vara rätt att inge en ansökan om verkställighetshinder. 
Vi råder alla att alltid ta kontakt med en jurist som är 
specialiserad på asylrätt för att diskutera en sådan fråga. Det 
finns möjligheter att söka pengar för kostnaden för en jurist 
hos bland andra Amnestyfonden.

SÅ HÄR ARBETAR VI MED ASYLSÖKANDE FRÅN AFGHANISTAN
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SITUATIONEN I AFGHANISTAN FÖRSÄMRAS – MEN 
ENGAGEMANG FINNS
Vi kommer snart att publicera ett yttrande om situationen 
i Afghanistan. Det är tydligt att situationen försämras, att 
antalet internflyktingar har ökat dramatiskt och med stor 
sannolikhet kommer att fortsätta att göra så även under 
innevarande år. Eftersom staten inte har förmågan att skydda 
sina medborgare och det för de flesta återvändande samt 
redan återsända personer faktiskt inte finns några rimliga 
och relevanta internflyktsalternativ säger vi att återsändanden 
inte bör ske med tvång samt att frivilliga återvändanden i 
verkligen mening måste vara frivilliga.

Det finns som sagt ett stort engagemang för afghanska barn 
och ungdomar och det finns ett flertal nätverk och Facebook-
sidor. All information som sprids är inte alltid korrekt. Hör 
därför gärna efter på flera håll och titta på flera källor. Mycket 
kan bli bättre men allt är inte heller dåligt. Migrationsverkets 
statistik: Av de 3546 personer som bedömdes som 
ensamkommande barn beviljades 78% någon typ av tillstånd 
i Sverige 2016. Motsvarande siffror 2017 är 1321 avgjorda 
och 1033 bifall vilket blir 84%.

Vi återkommer under försommaren med mer information om 
Afghanistan.

Amnesty besöker flera av förvaren regelbundet. Vår inställning 
är att barn aldrig ska hållas i förvar och det gäller även unga 
vuxna. Generellt sett är vi mot förvar men har ett lite annat 
sätt att formulera oss när det gäller vuxna personer. Vi har 
inte mött afghanska barn i något av förvaren. Däremot 
skulle någon av de unga vuxna personerna där kunna vara 
uppskriven i ålder. Vi tar gärna emot information om sådana 
fall.

Om du är i kontakt med personer som återsänts till 
Afghanistan, får du gärna höra av dig till mig via e-post: 
madelaine.seidlitz@amnesty.se

Den 1 juli blir gamla 500- och 100-lappar ogiltiga. Detsamma 
gäller gamla 1-, och 5-kronor, samt de mindre vanliga gamla 
2-kronorna (risken att ni har några förmögenheter i just 
gamla 2-kronor är mycket liten - de har inte präglats sedan 
1971). Om ni har pengar i er kassa, se över den omgående 
och använd era pengar innan de blir obrukbara!
 
Hur blir man smidigast av med sina mynt och sedlar…? 
1. Köp något som gruppen behöver i en butik.
2. Låt någon gruppmedlem växla de gamla pengarna mot 

nya. Hen handlar sedan ansvarsfullt upp sina gamla 
pengar innan den 1 juli.

3. Det absolut sämsta alternativet är att ni tar med era 
mynt och sedlar och ställer er i kö på ett bankkontor. 
Många bankkontor är idag kontantlösa, och skulle de 
ha möjlighet att ta emot era pengar kan de i vissa fall 
begära en avgift för det.

 
...Och vad händer om man klantar sig, och trots den 
här påminnelsen står sorgsen och dan med en massa 
obrukbara pengar den 1 juli?
Då blir ni tvungna att gå till ett bankkontor och sätta in 
pengarna på ett konto av något slag. Ni har två månader på 

er att sätta in mynt (31 augusti 2017), och ett helt år på er 
att sätta in gamla sedlar (30 juni 2018).
 
...Och därefter?
Har man ogiltiga sedlar så kan man faktiskt ansöka om att 
få lösa in dem hos riksbanken, oavsett hur gamla de är. Det 
kostar 100 kronor (oavsett vilket belopp som ska lösa in), 
man måste skicka in en blankett där man förklarar varför 
pengarna inte användes när de var giltiga, och helst även 
bifoga underlag som kontoutdrag och kvitton. 
 
Ogiltiga mynt är för tid och evighet värdelösa som 
betalningsmedel efter att bankernas insättningstid gått 
ut, men går bra att använda i lekar, som spelmarker, till 
smycken och mycket annat.

MADELAINE SEIDLITZ
JURIST, FOLKRÄTT OCH MIGRATION

08 -729 02 00

MADELAINE.SEIDLITZ@AMNESTY.SE

ANVÄND ERA MYNT OCH SEDLAR - MEDAN NI KAN!

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE NORDÖST

08 -729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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Visst vet du om att det i år genomförs en demokratiöversyn? 
En arbetsgrupp bestående av  aktiva medlemmar, ledamöter 
i sektionsstyrelsen och representanter från sekretariatet 
har fått i uppdrag att titta på former och strukturer för 
medlemmarnas delaktighet och inflytande i svenska 
sektionen och hur de kan stärkas.

Demokratiöversynen omfattar både vad svenska sektionen 
behöver för att fungera som en vital medlemsorganisation 
där medlemmarna har möjlighet att driva ett konstruktivt 
förändringsarbete för mänskliga rättigheter och hur detta 
kan förenas med medlemmarnas drivkraft och vilja till 
engagemang.

Arbetsgruppen kommer under året att hämta information 
och inspiration från medlemmar, andra sektioner och andra 
ideella organisationer, för att vid årets slut kunna lägga fram 
förändringsförslag till sektionsstyrelsen. Vid årsmötet nästa år 

kommer alla att få chansen att rösta om vilka steg vi ska ta 
för att öka medlemmarnas delaktighet och inflytande.

I samband med svenska sektionens årsmöte 5-7 maj hölls 
en workshop om medlemsdemokrati. Stort tack till alla er 
som deltog i den och diskuterade inflytande, organisation 
och beslutsfattande! De tankar och idéer som samlades 
in visar att det finns en stark önskan om delaktighet, men 
att det ofta är otydligt när, var, hur och vad aktivister kan 
påverka. Både information och former för inflytande utanför 
årsmötet saknas. Många vill att distriktens uppdrag ska bli 
tydligare och att den lokala förankringen ska stärkas. Tydligt 
är också att många ser det som problematiskt att så få 
medlemmar deltar i årsmötet.

Vad tycker du? Under sommaren och hösten kommer du 
att få möjlighet att bidra till demokratiöversynen genom att 
svara på en enkät eller att delta i en fokusgrupp. Självklart 
kan du dessutom när som helst höra av dig till mig som 
projektledare med dina tankar och idéer!

AKTIVITETSBIDRAG FÖR PORTOKOSTNADER

DEMOKRATIÖVERSYN PÅGÅR

Vid årsskiftet höjde PostNord portot för utrikes brev (upp 
till 50 gram) från 13 kronor till 21 kronor. Många av våra 
grupper skickar mängder av brev under ett verksamhetsår, 
och vi befarar att det i vissa fall kan uppstå problem 
att finansiera verksamheten. Vi vill av den anledningen 
informera om möjligheten att ansöka om aktivitetsbidrag. 
Bidraget är egentligen främst avsett för avgränsade aktiviteter 
och projekt, men det går att ansöka om bidrag för all 
Amnestyverksamhet, även brevskrivning.
 
Så här ansöker ni om bidrag:
1. Fyll i blanketten ”Ansökan om aktivitetsbidrag”, som ni 

hittar på aktivistportalen under rubriken ”Dokument”.
2. För att vi ska kunna ta ställning till er ansökan måste 

ni beskriva det arbete ni planerar att bedriva. Söker 
ni bidrag för brevskrivning måste ni ange vilka 
arbetsformer ni arbetar med (blixtaktioner, aktionsfall, 
kampanjer/aktioner etc), vilka aktiviteter ni planerar och 
hur många brev ni räknar med att skriva. 

3. När ni skickar er ansökan ska ni bifoga en översiktlig 
budget.

Notera att all verksamhet som finansieras via aktivitetsbidrag 
ska dokumenteras och redovisas till svenska sektionen.
 
Ansökan ska skickas till er kampanjsamordnare, och vi 
rekommenderar alltid att ni tar kontakt per telefon för att 
stämma av er ansökan innan ni skickar den.

Kampanjsamordnare NORDÖST: Caroline Selander, 
08-729 02 32, caroline.selander@amnesty.se

Kampanjsamordnare NORDVÄST: Malin Mattsson, 
0709-87 04 65, malin.mattsson@amnesty.se

Kampanjsamordnare SYD: Marianne Gyllenpistol, 
040-96 6 30, marianne.gyllenpistol@amnesty.se

SUSANNA WARHAMMAR
GRUPPCHEF KAMPANJ

08 -729 02 69

SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE

ULRICA LYSÉN
PROJEKTLEDARE MEDLEMSDEMOKRATI

070-9870467

ULRICA.LYSEN@AMNESTY.SE

Louise Näfverstam, Fartun Andersson, Ulrica Lysén, Lars Gäfvert, Karin 

Lehnér och Bo Lindblom. Saknas på bilden gör Ulrika Westerlund.
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GOD STÄMNING UNDER ÅRSMÖTET I STOCKHOLM!
Första helgen i maj gick årsmötet 2017 av stapeln på Folkets 
hus i Stockholm. Årsmötet var fullspäckat med seminarium, 
påverkanstorg, en manifestation och mycket god stämning. 
Bland annat hölls det seminarier med fokus på Amnestys 
arbete för utsatta EU-medborgare i Sverige, om Amnesty bör 
anta en policy om den globala narkotikapolitiken och om 
medlemsdemokrati.

ÅRETS GÄSTER
Mötet besöktes av flera internationella gäster. Bland annat 
Albert Woodfox och Robert King som besökte mötet för att 
berätta sin historia. Woodfox frigavs i februari 2016 efter över 
43 år i isoleringscell i Louisiana, USA. Årsmötet fick även 
besök från flera andra sektioner såsom Algeriet och Japan.

ÅRETS PRISUTDELNING
Det delades ut tre hedervärda priser under lördagens fest. 
Umeå studentgrupp tilldelades Stora aktivitetspriset för deras 
aktiviteter under “Skriv för frihet”. Det Stora kreativitetspriset 
gick till Queer Amnesty Stockholm för deras “kyss-aktion”. 
Sist men inte minst gick det Stora engagemangspriset till 
Brita Grundin för sitt livslånga engagemang i organisationen. 

ÅRETS RYSNING
När artisten Meja berättade om hur hon brevväxlat med 
Albert Woodfox och skrivit en låt för hans frigivning. Hon 
spelade sedan låten vid namn “Yellow Ribbon” med 
Woodfox i publiken.

ÅRETS VIKTIGA BESLUT, I SIN KORTHET
• Styrelsen ska verka för en utökad policy om hur Amnesty 

kan arbeta med rättigheter kopplade till abortfrågan.

• Till årsmötet 2018 ska styrelsen komma med ett förslag 
på riktlinjer om vilket aktivistmaterial som ska finnas på 
andra språk än svenska.

• Interndemokratiöversynen kommer att utreda hur 
organisationens mellanstrukturer såsom distrikten kan 
stärkas.

• Styrelsen ska verka för att säkerställa att Amnestys 
internationella styrsystem bygger på representativ 
demokrati.

• Styrelsen ska fortsätta hålla kontakt med AI Argentina i 
frågan om att skydda människorättsförsvarare i landet 
samt utomrättsliga försvinnanden.

• Sektionen ska verka för att Amnesty 
International genomför en granskning avseende 
fängelseförhållandena i USA och jämförbara länder 
samt verkar för ett bredare samarbete med andra 
organisationer i samband med den internationella 
WCADP-konferensen mot dödsstraff.

 
Det blev som ni förstår ett härligt och händelserikt årsmöte. 
Om du vill läsa mer om vad som beslutades på årsmötet 
så kommer protokollet upp på hemsidan under fliken “Om 
Amnesty” i juni. Nästa årsmöte är 4-6 maj 2018. Jag hoppas 
att ni som var på plats fick blodad tand för att åka nästa år 
också, och att ni bjuder med alla era Amnestyvänner!

INEZ HELLSTRÖM
ÅRSMÖTESSAMORDNARE

08 -729 02 49

INEZ.HELLSTROM@AMNESTY.SE


