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Den 23-24 april hölls det nationell ungdomsträff i Stockholm för sektionens ungdomsaktivister!
Bland annat laddades det upp inför valplattformen som drar igång nu i maj.

3 VALPLATTFORMEN DRAR IGÅNG

9 JÄMLIKHETSUTBILDNING

4-5 KRIGET I UKRAINA

11 AMNESTY A & B

Glöm inte anmäla er!

Välkommen på aktivistträff

Träffa jämlikhetsrådet och vår jämlikhetsstrateg!

Kommande datum att skriva upp
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SIDA 2

AMNESTYKALENDERN
4 MAJ - 9 SEPTEMBER
Agera för mänskliga rättigheter i valrörelsen!

9-15 MAJ
Sektionens årsmöte

17 MAJ
Amnesty A

18 MAJ
Kampanjmöte - Kriget i Ukraina och
yttrandefriheten i Ryssland

19 MAJ
Uppstartsträff valplattformen

4 JUNI
Jämlikhetsutbildning

8 JUNI
Amnesty B

27 JUNI- 1 JULI
Nordic Youth Conference

17 SEPTEMBER
Amnesty A Engelska

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 - julia.karlsson@amnesty.se. Information
om utbildningar hittar ni på aktivism.amnesty.se/
utbildningar-och-moten/kalendarium/.

© Olya Peretyatkevich/Amnesty
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VALÅR 2022
Kontaktperson på sekretariatet:
Marianne Gyllenpistol

SIDA 3

NU DRAR
VALPLATTFORMEN
IGÅNG!

Nu är det endast några månader kvar tills Sverige går till val.
Det är dags att vi med samlad kraft påminner politikerna om
att mänskliga rättigheter är ett krav, ett måste och ett löfte
- inte ett val.

KICKOFF FÖR VALPLATTFORM 19 MAJ
Välkommen på uppstartsträff för alla anmälda grupper!
Tillsammans går vi igenom upplägget för valplattformen, delar
idéer och stöttar varandra i arbetet inför valet. På träffen går
vi även igenom hur ni kan engagera er i en digital grupp med
fokus på digital aktivism.

där vi kan tipsa varandra om inlägg, diskutera strategier,
stötta varandra och dela med oss av material. Kom på
uppstartsträffen och ta del av mer information!

DELTA I DEMONSTRATION MOT GATUVÅLDET!
Kollektiv Sorg startade som en fristående kampanj med syfte
att lyfta problematiken med gatuvåld och skjutningar i Sverige.
Den 6:e juni anordnar Kollektiv Sorg demonstrationer mot
gatuvåldet. Mer information om hur ni kan stötta och delta i
detta får ni efter att ni anmält er till valplattformen.

ANMÄLAN TILL VALPLATTFORMEN
Vad: Digital uppstartsträff
När: Den 19 maj kl 18.00-19.30
Hur: Anmäl er via aktivistportalen: aktivism.amnesty.se/forms/
anmalan-till-kick-off-for-valplattformen/

DIGITAL AKTIVISM
Är du en fena på sociala medier eller är du kanske nyfiken och
vill lära dig mer? Valplattformen är till stor del en kommunikativ
kampanj och mycket av aktivismen kommer ske på Instagram
och Facebook. Nu startar vi därför upp en Facebook-grupp

Ni har väl inte glömt att anmäla er till valplattformen? Vid anmälan får ni alla instruktioner och allt material ni behöver. Anmäl er här: aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-valplattformen-2022/

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE
0707-44 57 93
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

INGET VAL

Mänskliga rättigheter är ett krav, ett måste - och ett löfte. Mänskliga rättigheter är inget val.
Det är dags att vi påminner politikerna om vad de faktiskt lovat.

SIDA 4
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AGERA MOT KRIGET I UKRAINA
OCH FÖR RYSKA DEMONSTRANTER!
Hittills har Amnesty identifierat tre spår där vi behöver
agera kopplat till kriget i Ukraina. Första spåret handlar om
Rysslands invasionskrig i Ukraina, omfattande krigsbrott
och att de ansvariga måste ställas till svars. Andra spåret är
flyktingars rättigheter då miljontals människor har tvingats
fly sina hem som följd av kriget. Tredje spåret belyser
omfattande begränsningar av yttrandefriheten i Ryssland
och nedsläckningen av oberoende media. Nu bjuder vi in
till ett kampanjmöte med fokus på spår ett och tre!

BAKGRUND
Den 24 februari inleddes Rysslands invasion med beskjutning
av militära anläggningar i flera delar av Ukraina. Ryska trupper
korsade gränser i norr, öst och i söder från ockuperade Krim.
Ryska krigsfartyg blockerade Svarta havet. Sedan dess har
ryska styrkor upprepade gånger genomfört systematiska och
urskillningslösa attacker som dödat och skadat civila, och
förstört hem, sjukhus, skolor och annan civil infrastruktur, i
strid mot mänskliga rättigheter och krigets lagar.
I Ryssland förföljs samtidigt personer som motsatt sig Vladimir
Putins invasion av Ukraina. Förföljelsen går mycket längre än
tidigare försök att tysta demonstranter och aktivister. De som
ertappas med att kritisera kriget utsätts för en absurd mängd
godtyckliga åtal bara för att de uttryckt sin åsikt. De anklagas
inte bara för att ha misskrediterat armén, utan också t ex för
förtal, bedrägeri eller terrorism.
Ryska aktivister som uttrycker motstånd mot invasionen tar
stora risker. De flesta känner sig inte trygga att protestera. Vi
tycker att det är avgörande att de som vågar säga ifrån känner
att de inte är ensamma, att vi hör dem och att vi står vid deras
sida. Vi vill att de ska känna kraften av global solidaritet och
vi måste stötta deras fortsatta kamp för yttrandefriheten och
rätten att fredligt protestera i Ryssland.

KOM PÅ KAMPANJMÖTE!

Den 18 maj bjuder vi in till ett kampanjmöte med fokus
på kriget i Ukraina, skyddet av civila samt kränkningar av
yttrandefriheten i Ryssland. Madelaine Seidlitz, sakkunnig på
flykting, migration och folkrätt och Brittis Edman, sakkunnig
på yttrandefrihetsområdet, kommer närvara.
Hur utreder Amnesty människorättskränkningar på plats i
Ukraina? Hur skiljer sig vårt arbete från andra organisationer
som arbetar med kriget? Hur har yttrandefriheten begränsats
för människorättsförsvarare och journalister i Ryssland? Allt
detta och mycket mer kommer ni få svar på under mötets
första del.
Den andra delen av mötet kommer fokusera på kampanjarbete.
Vad agerar vi kring under de kommande månaderna? Hur kan
er grupp hämta hem arbetet lokalt? Vad gör andra sektioner
inom Amnesty? Mötets andra del blir helt enkelt en workshop
med fokus på aktivism där vi redogör hur vi alla kan agera
nu och långsiktigt! Kampanjdelen blir också en upptakt inför
höstens Skriv för Frihet som kommer ha temat yttrandefrihet
och rätten att protestera.
Vad: Kampanjmöte om kriget i Ukraina och yttrandefriheten
i Ryssland.
När: Onsdag 18 maj, kl 18:00-20:00.
Hur: Digitalt via Zoom. Anmäl er här: aktivism.amnesty.se/
forms/kampanjmote-kriget-i-ukraina/
Alla grupper och distrikt är välkomna. Vill ni veta mer om
Amnestys arbete kopplat till kriget och vara med och agera
för mänskliga rättigheter i Ukraina och Ryssland? Då ska ni
anmäla er!
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DETTA
NI GÖRA REDAN NU!

SIDA Ryska
5
myndigheter fortsätter förneka anklagelser av grova

Stå i solidaritet med ryska demonstranter
Vi behöver visa solidaritet med de som demonstrerar mot
kriget, vars yttrandefrihet och rätt till fredliga sammankomster
kraftigt begränsas av ryska myndigheter och för att göra det
känt för den ryska regeringen att människor runt om i världen
kräver ett slut på invasionen i Ukraina.
Vill ni agera för ryska demonstranter och yttrandefriheten
redan nu? Ryska demonstranter behöver vårt stöd, så agera
så snart som möjligt! Ni kan t.ex agera genom att anordna
en fredlig demonstration, via sociala medier, och genom att
skicka påverkansbrev till Rysslands ambassader i Sverige med
våra krav! Anmäl er till kampanjen här: aktivism.amnesty.se/
forms/solidaritetsaktion-for-demonstranter-i-ryssland-1/. Mer
information hittar ni på amnesty.se.

människorättskränkningar kopplat till invasionen, och vi
måste se till att vara en stark röst för att påminna om att vad
än rysk propaganda säger, så är illdåden ett faktum och de
ansvariga måste ställas inför rätta.
Den 9 maj kommer vi lämna över samtliga namnunderskrifter
från aktionen på amnesty.se med kravet att skydda civila i
Ukraina, till ryska ambassaden. Var med och agera med
gruppen genom sociala medier och att demonstrera utanför
ryska ambassaden och konslutatet! Maila julia.karlsson@
amnesty.se för mer information och material till den 9 maj.
Det går också bra att agera efter det utsatta datumet.

© Benjamin Girette

Victory Day - Agera kring 9 maj!
Den 9 maj är segerdagen i flera länder för att markera
Sovjetunionens seger i andra världskriget. I Ryssland
uppmärksammas denna dag för att belysa landets militära
styrka, och firas med en enorm militärparad. I år kan vi
förvänta oss att segerdagen även kommer användas för att
mobilisera för ökat stöd för Rysslands invasion av Ukraina.

JULIA KARLSSON

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO

VERKSAMHETSUTVECKLARE
JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE
0709 87 04 65

VERKSAMHETSUTVECKLARE
FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE
070-914 41 52

LULEÅ CLARION SENSE HOTEL, 30 MAJ 2022 KL. 13.30-17.00

KLIMATRÄTTVISA I SÁPMI:
HALVDAG OM SKOGEN OCH URFOLKSRÄTTEN
Vad är ett hållbart skogsbruk – från statens perspektiv, och ur samisk
synvinkel? Hur tungt väger egentligen urfolksrätten när beslut tas om
skogen i Sverige, och hur ska omställningen bli rättvis? Välkommen till
en halvdag om urfolksrätten, skogen och Sápmis framtid.
Anmäl dig till en halvdag
med experter och
panelsamtal!
Läsmer
meroch
och
anmäl
Läs
anmäl
dig! dig här:

VÄLKOMMEN!
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MR-OMRÅDE:
YTTRANDE-, MÖTES-, OCH
FÖRENINGSFRIHET

SIDA 6

Kontaktperson på sekretariatet:
Fartun Andersson Ramnemo

STÅ UPP FÖR YTTRANDEFRIHETEN
OCH RÄTTEN ATT PROTESTERA
Vi fortsätter prioritera rätten att protestera inom
människorättsområdet yttrandefrihet och mötesfrihet. Här
kommer en uppdatering om arbetet samt inom vilka frågor ni
kan vara med och agera!
Regeringar och regimer över hela världen ifrågasätter
alltmer rätten till fredlig protest och sammankomst. För att
delegitimera denna rätt använder regeringar säkerhetshänsyn
som ursäkt att inskränka rätten att protestera.
“Istället för att skapa utrymme för diskussion och debatt
om hur man bäst hanterar 2021 års utmaningar fortsatte
regeringar att trycka ner oberoende och kritiska röster.
Vissa använde även pandemin som en förevändning för att
ytterligare krympa det demokratiska utrymmet”.
Läs mer om läget för det demokratiska utrymmet i årsrapporten.

VAD HAR VI FOKUSERAT PÅ HITTILLS I ÅR?
Under de första månaderna av 2022 har vi sammanställt
och utvärderat 2021 års Skriv För Frihet och den insats vi
gjort för yttrande- och mötesfriheten under kampanjen. Tack
vare den ökade uppmärksamheten under kampanjen har
ett av individfallen inom Skriv För Frihet, Bernardo Caal Xol,
frisläppts efter över fyra år i fängelse och Imoleayo Michael,
ännu ett individfall i kampanjen, har blivit tilldelad en ny
domare i sitt rättsfall och får därmed en ny rättegång!
Kampanjen Ban the Scan har även tagit ett steg framåt med
en färdig kartläggning av ansiktsigenkänning i New York och
lanseringen av hemsidan Ban the Scan, där ni kan se hur
mycket av en potentiell promenad mellan två platser i New
York är exponerad för ansiktsigenkännings-övervakning.
Kampanjens framsteg har gjorts av amnestyaktivister!

HUR KAN NI BIDRA TILL FÖRÄNDRING
NU?
Vi fortsätter arbeta för alla människors
yttrande-, mötes- och föreningsfrihet och
just nu kan vi agera mot begränsningar av
yttrandefriheten i Ryssland. I samband med
Rysslands invasion av Ukraina har tusentals människor gått ut
på Rysslands gator och protesterat mot invasionen. Nu måste
vi agera för de demonstranter och människorättsförsvarare
som anhållits av rysk polis för sitt fredliga motstånd av
invasionen.

VAD PLANERAS I HÖST/VINTER?
De två senaste åren har Skriv För Frihet haft rätten att
protestera som sitt fokusområde och kampanjen kommer
även i år att fokusera på det här temat, däremot kommer
utformningen av kampanjkonceptet se annorlunda ut i år
för redan nu kan ni vara med och påverka! Ansök till Skriv
För Frihets referensgrupp 2022 och delta i beslutet om årets
individfall! Läs mer på aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/
sff/

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE
FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE
070-914 41 52

BIRTA EINARSDÓTTIRS
PRAKTIKANT INOM VERKSAMHETSUTVECKLING, MALMÖ

MR-OMRÅDE:
INSATS MAJ 2022					
KVINNORS RÄTTIGHETER
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Kontaktperson på sekretariatet:
Julia Karlsson

VAR MED OCH KRÄV SEXUALUNDERVISNING I PARAGUAY!
och föreställningar som banar väg för sexuellt våld. Men
utbildningsministeriet i Paraguay har förbjudit allsidig och
omfattande sexualundervisning i skolan och eliminerat alla
hänvisningar till ”genus” i offentligt utbildningsmaterial.

VAD VILL VI UPPNÅ?
För att förändra flickors situation i Paraguay måste
myndigheterna häva förbudet mot allsidig sexualundervisning
och se till att flickor som utsätts för sexuellt våld får den vård
och det stöd de behöver. Genom att delta i kampanjen är
ni med och sätter press på paraguyanska myndigheter att
tillåta sexualundervisning och hjälpa de flickor som tvingas
genomgå en graviditet. Detta för att sexuella och reproduktiva
rättigheter är mänskliga rättigheter!

HUR VI SKAPAR FÖRÄNDRING

Nu fortsätter vi arbetet för sexuella och reproduktiva
rättigheter. Under våren kommer vi arbeta för flickor i
Paraguay som tvingats fullfölja påtvingade graviditeter, och
för att utbildningsministeriet ska upphäva förbudet mot
sexualundervisning i skolan. Var med ni också!

VAD HÄNDER I PARAGUAY?
Hundratals flickor som är 14 år eller yngre föder barn
i Paraguay varje år. I en majoritet av fallen är det fråga
om påtvingade graviditeter efter sexuella övergrepp. Att
tvinga flickor att fullfölja en sådan graviditet äventyrar inte
bara deras liv och hälsa, utan kan få förödande psykiska,
känslomässiga och sociala konsekvenser. Amnesty menar att
det är en form av institutionaliserat våld och kan utgöra tortyr
och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling.
Det institutionaliserade våldet är ett resultat av beslut och
försummelser från myndigheternas sida att skydda dessa
flickors rättigheter.
En viktig faktor för att förebygga och tidigt upptäcka sexuella
övergrepp är allsidig och omfattande sexualundervisning.
Sexualundervisning ger barn och unga bättre möjligheter att
känna igen och larma om övergrepp. Sexualundervisningen
hjälper också till att förändra stereotypa könsnormer

Förändring skapar vi bäst tillsammans! Anmäl er till kampanjen
och agera genom att till exempel anordna en brevskrivarkväll
tillsammans med gruppen eller skicka mail till Paraguays
utbildningsminister Juan Manuel Brunetti. Ni kan också
agera genom att sprida Amnestys krav på sociala medier,
eller genomföra utåtriktade aktiviteter. Materialet består av en
lathund, bakgrundsinformation samt sociala mediematerial.

ANMÄL ER TILL KAMPANJEN!
För att få tillgång till kampanjmaterialet och mer information
anmäler ni er via formuläret på aktivistportalen. På så vis kan vi
också på ett smidigt sätt nå er med eventuella uppdateringar.
Länk till anmälan hittar ni här: aktivism.amnesty.se/forms/
anmalan-paraguay/

IDA LARSSON
PRAKTIKANT VERKSAMHETSUTVECKLING, GÖTEBORG
IDA.LARSSON@AMNESTY.SE

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE
JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE
0709 87 04 65
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STYRELSEN INFORMERAR

ETT FEMINISTISKT, ANTIRASISTISKT OCH
INKLUDERANDE LEDARSKAP FÖR AMNESTY
Årets Regionala Forum hölls den 9-10 april och hade
ungefär 80 deltagare båda dagarna. Digitala möten kan vara
utmanande på flera sätt, men dessa dagar var inspirerande
och inkluderande. Vi hade flera möjligheter att samverka och
lära känna varandra i mindre grupper. På lördagen gästades
vi av professor Philippe Sands som pratade om situationen i
Ukraina och Rendari Baumgartner från Johannesburg som
pratade om antirasism, våra egna fördomar, och att vi behöver
förändra oss själva för att kunna förändra världen. Under
mötet diskuterades även motionerna till det internationella
årsmötet - Global Assembly Meeting.
En av motionerna handlar om feministiskt ledarskap.
Motionen har föregåtts av en bred konsultationsprocess och
under det regionala forumet bearbetades förslaget ytterligare.
Vi diskuterade tre frågor. Vilka är de viktigaste intressenterna
Amnesty bör rådfråga för att utveckla ett feministiskt ledarskap?
Vilka nyckelprinciper för feministiskt ledarskap är relevanta
att inkludera i Amnestys interna organisationsstruktur? Vilka
konkreta saker behövs för att implementera ett feministiskt
ledarskap i hela rörelsen?
När vi diskuterade vad innebörden i ett feministiskt ledarskap
bör vara lyftes det bland annat fram att det är viktigt att inkludera
frågor om genus kopplat till feministiskt ledarskap. Många
förde fram att det antirasistiska arbetet, med anknytning till
ledarskap, bör gå hand i hand med motionen om feministiskt
ledarskap. Det föreslogs också att, istället för ett feministiskt
ledarskap, prata om ett etiskt och gott ledarskap, vilket många
var positiva till.

Oavsett vilken rubricering som används för Amnestys
ledarskap är en demontering av fördomar ett måste.
Samhället ger många av oss vissa fördelar, ibland på grund av
samhälleliga snedvridningar. Vi behöver utmana dessa former
av diskriminering, både inom den internationella rörelsen
och inom den svenska organisationen. Vi behöver alla vara
medvetna om hur våra egna privilegier kan få andra att känna
sig maktlösa och vi behöver tänka på hur vi reagerar på andras
privilegier. På så sätt kan vi medvetet ändra vårt beteende.
Vi diskuterade också att många styrelser arbetar ideellt, vilket
förstärker behovet av ett ledarskap som förstår vikten av
egenvård och omtanke om andra. Många underströk vikten
av en flexibel och stödjande arbetsmiljö och ett ledarskap som
präglas av empati och öppna sinnen, där vi kan acceptera
våra sårbarheter och värdera våra egna och andras styrkor.
Inkludering ansågs av alla som viktigt, men svårt i praktiken.
Vi enades om att vi behöver bygga inkluderande team där
vi lyssnar in och respekterar varandra och synliggör hinder
för deltagande. Det ultimata testet av ett gott ledarskap är de
utrymmen vi skapar för andra att leda.
Vår internationella generalsekreterare avslutade mötet med
att betona hur viktigt det är att Amnesty står enat och inte
fragmenterat. Global solidaritet behöver ett enat Amnesty.
Ett enat Amnesty är möjligt med ett starkt etiskt ledarskap,
en egenskap som definitivt kan tillskrivas vår internationella
generalsekreterare Agnés Callamard.

PARUL SHARMA, ORDFÖRANDE
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KOM PÅ JÄMLIKHETSUTBILDNING!

Alla människors lika värde är grunden i Amnestys arbete.
För att kunna arbeta för ett mer jämlikt samhälle på riktigt,
krävs det också att vi tittar på vår egen organisation. Vi måste
själva vara den förändring vi vill se i samhället. År 2019
antogs en ny jämlikhetsstrategi som genomsyrar alla delar
av organisationen. Målet är att alla ska ha samma rättigheter,
möjligheter och förutsättningar att delta. Strategin finns att ta
del av på aktivistportalen.
Den 4 juni anordnar vi därför en digital jämlikhetsutbildning.
Utbildningen hålls av Armina Etminan, jämlikhetsstrateg på
sekretariatet, tillsammans med jämlikhetsrådet. Du kommer
efter utbildningen ha lärt dig mer om intersektionalitet,
inkludering och normkritiskt tänkande samt hur du kan
bedriva mer jämlik aktivism.
Vad: Digital utbildning
När: Den 4:e juni, kl 10.00-15.00
Hur: Anmäl dig här: aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-tilljamlikhetsutbildning/

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE
0707-44 57 93
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

NATIONELLA UNGDOMSTRÄFFEN
Under helgen 23-24 april ägde den nationella ungdomsträffen
rum på plats i Stockholm. Det var en fantastisk helg där
deltagare från landets alla hörn fick komma och träffa
varandra. Deltagare bjöds på spännande föreläsningar, lekar
och workshops. Bland annat var ordförande Parul Sharma
där, Kollektiv Sorg höll workshop och det planerades inför
valplattformen. Det var extra roligt att aktivister fick träffa
varandra efter nästan två års tid av digitala träffar! Vill du
delta på nästa träff? Håll utkik efter datum i Insats och på
aktivistportalen! Vill du se fler bilder och filmer från träffen?
Glöm inte följa ungdomsrådets instagram, @amnestyung!

DIANA ABLATOVA
VERKSAMHETSUTVECKLARE
070-727 71 51
DIANA.ABLATOVA@AMNESTY.SE
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SOM JAG SER DET...
Mänskliga rättigheter ska gälla för alla, alltid. Den dystra
sanningen är att det inte riktigt är så enkelt. Jag tog steget att
engagera mig i Amnesty av just den anledningen - för att stå
upp för alla människors lika värde. Det har länge funnits ett
starkt fokus på att exempelvis stödja kvinnorättsförsvarare i
Polen och organisera sig för hbtqi+ rättigheter i Turkiet. Men
det arbetet får inte göra att vi glömmer att granska och kämpa
för hur vår organisation ser ut på insidan. Allas lika värde
gäller även här och vi måste börja med oss själva.
Jämlikhet är ett prioriterat arbetsområde på Amnesty och
satsningar görs för att synliggöra problematiken som finns. I
det har aktiviströrelsen en viktig roll att spela genom att granska
både sig själva och organisationen. Vilken roll har jag som
individ i att se till att alla inom organisationen (och i samhället)
känner sig inkluderade, delaktiga och representerade? Hur
kan jag i mitt dagliga liv aktivt arbeta för att alla ska behandlas
likvärdigt och hur kan min aktivistgrupp arbeta för att
Amnesty ska bli en jämlikare organisation? Hur identifierar jag
mina privilegier och använder den insikten för att ändra mitt
beteende? Hur använder jag makten som kommer från dessa
privilegier för att motverka skadliga normer?
Jämlikhetsrådet skapades för lite drygt ett år sedan på grund
av ett starkt engagemang för jämlikhetsfrågor, men även
på grund av en ordentlig dos av frustration. Efter att många
exempel på rasism lyfts offentligt så stod flera av oss och
balanserade mellan om vi skulle lämna organisationen eller
om vi skulle stanna kvar, axla vårt ansvar och motarbeta det
som skett. Vi frågade oss själva om vi verkligen kunde med
att representera en organisation där medlemmar behandlar
varandra på det här viset?
Vi landade tillslut i ett driv och ett mål att sparka igång
jämlikhetsdialogen på varenda liten plattform vi kan hitta.
Rådet ser sig ha en viktig funktion i att synliggöra och
belysa vikten av jämlikhetsarbete inom vår organisation. Vårt

LJUS
De engagerade ungdomarna på ungdomsträffen i
april som rådet pratade om jämlikhet med!

engagemang bottnar i att sprida information och kunskap om
jämlikhetsstrategin och att lyfta frågor om jämlikhet.
Vi har en lång väg att gå, men vi är i alla fall påväg. Amnesty
behöver en kraft inom aktiviströrelsen för att driva dialogen
kring människors lika värde, men vi har alla ett ansvar i att se
till att vår organisation är antirasistisk. Det är inget ansvar vi
kan lägga på någon annan. Det är din, min, vår skyldighet att
vara antirasistiska i alla våra angreppssätt.
Jämlikhetsstrategin dikterar att alla ska ha samma rättigheter,
möjligheter och förutsättningar att delta i och ha inflytande
över organisationen. Likaså att känna samma trygghet och
få samma respekt och tillit. Det är en sån organisation vi vill
tillhöra, och det är en sån organisation vi kan vara stolta över.
Det är något som ska göras och upplevas, tillsammans.

TAGGTRÅD
Bristen på mångfald inom organisationen.

SOFIA HALLQVIST
JÄMLIKHETSRÅDET
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ANMÄL DIG TILL VÅRA DIGITALA
GRUNDUTBILDNINGAR AMNESTY A & B
Har du missat vårens digitala grundutbildningar, Amnesty
A och Amnesty B? Misströsta icke! Ännu finns det chans
att anmäla sig till vårens sista, och höstens första,
utbildningstillfällen! Läs mer om de två utbildningarna nedan
och anmäl dig till det eller de tillfällen som passar dig. Glöm
inte att tipsa gruppmedlemmar, vänner och bekanta att göra
detsamma!

AMNESTY A är en första introduktion till Amnesty International
och den svenska sektionen. Vi går bland annat igenom hur
organisationen är uppbyggd, vilka frågor vi jobbar med och
vad en kan göra som aktivist hos oss. Utbildningen riktar sig
både till den som precis tagit steget in i organisationen, t.ex.
i en grupp eller nätverk, och den som bara är nyfiken på att
veta mer om Amnesty och hur hen kan engagera sig.
Inbokade tillfällen:
• 17 maj kl 18-20. Språk: svenska
• 7 september kl 18-20. Språk: engelska

AMNESTY B går djupare in på de ämnen som nämnts under
A-delen. Vi tittar till exempel närmare på organisationens
åtagande och arbetsmetoder, jämlikhetsarbetet, globala och
nationella verksamhetsstrategin samt hur du som medlem
kan påverka både den lokala, nationella och internationella
verksamheten.
Syftet med den nya Amnesty B är att du som deltagare ska få
all den kunskap och de verktyg du behöver för att kunna få
ut det du vill av ditt engagemang. Vi ser därför att det är en
utbildning alla aktiva medlemmar bör ha gått.
Inbokade utbildningstillfällen:
• 8 juni kl 18-20. Språk: svenska
Mer information och anmälningsformulär till respektive
utbildning hittar ni på aktivism.amnesty.se/ab/

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE
KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE
070-197 44 77
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BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 2!

Amnesty Press nummer 2 utkomm
er runt midsommar
(nr 3/2022 kommer 9 september).
Kanske lämplig att
ha med sig på eventuella aktivitete
r på badstranden,
sommarfestivalen eller ett torg i
solen. Ta chansen
att beställa Amnesty Press dire
kt från tryckeriet!
Beställningar av extra exemplar
av AP måste jag
ha absolut senast tisdag 7 juni
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 finn
s att hämta.
OBS! Försändelsen skickas direkt
från tryckeriet V-tab,
som alltså står som avsändare.

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS
AP@AMNESTY.SE

VÅR UTSTÄLLNING OM UIGURERNA
FINNS TILL UTLÅNING!

ffischer
Utställningen består av 16 inplastade A3-a
g till
som behandlar Östturkestans anknytnin
Xinjiang
ria,
histo
gs
injian
Sverige, Östturkestans/X
bilder
ade
teckn
i dag, dagsprogram i arbetsläger,
fångfall:
från lägren, frågan om folkmord och två
Ilham Tohti och Merdan Ghappar.

arbeta som tolk i ett läger. När hon
Sayragul Sauytbay är kazak och tvingades
bor i en stad i Skåne. Boken
sedan till Sverige, där hon fått asyl och
men
kstan
Kaza
till
först
hon,
e
flydd
blev fri,
emang. Hon är intresserad av att
verkade med stor framgång vid vårt even
Ögonvittnet handlar om henne. Hon med
delta och berätta om sina erfarenheter.
044, btorjas@gmail.com

t Törjas, gruppsekreterare. Tel. 0704/193

Kontakta grupp 160 i Lund genom Beng
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