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En solidaritetsaktion i Rom för kvinnorna i Iran. Aktivister, studenter och civilsamhällets invånare 
agerar för att öka medvetenheten om Mahsa Jina Amini och alla kvinnor i Iran som protesterar 

för att försvara sina mänskliga rättigheter.
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AMNESTYKALENDERN
10 NOVEMBER - 28 FEBRUARI

Skriv för frihet kampanjperiod

12-13 NOVEMBER
Aktivistseminariet och nationella ungdomsträffen

3 DECEMBER
Digital infoträff

10 DECEMBER  
Aktionsdag Skriv för frihet

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/.

27 NOVEMBER
Digital GS-utbildning för unga

4 DECEMBER
Regional ungdomsträff i Stockholm och Göteborg

http://aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/kalendarium/
http://aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/kalendarium/
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Under de senaste åren har protester pågått över hela världen. Människor samlas för att protestera 
mot inskränkta rättigheter, för ett liv fritt från våld, för sin rätt att bli behandlade lika inför lagen, för 

politisk frihet eller för sin överlevnad. I samband med dessa protester, där människor fredligt 
uttryckt sin önskan om ett rättvist och bättre samhälle, har vi på Amnesty också bevittnat hur 

statsmakter slagit tillbaka hårt. Fredliga demonstrationer slås ned med polisövervåld och militära 
ingripanden. Journalister och demonstranter fängslas, och organisatörer och aktivister skräms till 

tystnad.

SKRIV FÖR FRIHET - VÄRLDENS 
STÖRSTA MÄNNISKORÄTTSKAMPANJ!
Skriv för frihet är Amnestys årliga globala kampanj då hela 
rörelsen samtidigt och tillsammans arbetar 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. I 
år lyfter vi fall från Ryssland, Kuba, Frankrike, Bangladesh 
och Kamerun. 

OM KAMPANJEN
Tack vare den kampanjutvärdering ni fyllde i föregående 
år, har vi kunnat anpassa informationsinnehållet utifrån 
olika behov. Vi har därför tagit fram två versioner av 
lathunden för påverkansarbetet i Skriv för frihet kampanjen i 
år som ni hittar på Aktivistportalen - Skriv för frihet. 

I år är kampanjperioden längre och sträcker sig till och med den 
28 februari. Detta för att kunna skapa en hållbar process i 
alla delar under kampanjperioden. Alltifrån formuleringar 
under brevmarathon, samtal på torg, paketering, 
solidaritetsbrev och insamlade vykort. Det finns därmed 
en möjlighet att göra olika saker under hela 
kampanjperioden. Det går även att enbart agera under 
december månad. 

ANMÄL DIG TILL KAMPANJEN! 
Har ni ännu inte anmält er till kampanjen gör ni det via det här 
formuläret där ni också fyller i er materialbeställning. Därefter 
får kontaktpersonen för er Amnestygrupp och verksamhet 
ett utskick med kampanjinformation.

LUIS MANUEL
OTERO 
ALCÀNTARA
KONSTNÄR, KUBA

DORGELESSSE

KAMPANJMATERIAL

https://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/sff/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=yr4IYRsEvUSprDwQ183ADgF-LanBx-9Ag5aGqSbzcvhUNUw0VDU0QTlSMkIwTk83VFVQTVZZUTMyNy4u
MaryT
Markering
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PÅVERKAN PÅ OLIKA SÄTT 
Individer är unika, har olika utgångspunkter och befinner 
sig i olika kontexter. Därför utformar vi noggrant 
olika förändringsstrategier enligt de behov och 
begränsningar som finns i varje enskilt fall. Det finns också 
unika saker som är viktiga att tänka på och som skiljer sig 
åt i fallen, till exempel särskilt känsliga ämnen. Se därför till 
att läsa in er på de olika sätt vi kan arbeta på, för att kunna 
påverka varje persons fall på bästa möjliga sätt. 

SKRIV FÖR FRIHET PÅ AKTIVISTSEMINARIET
Jag hoppas vi ses på aktivistseminariet den 12-13 november! 
För er som är på plats kommer möjligheten finnas att lyssna 

på Shahnewaz, ett av årets fall, via videolänk. Shahnewaz 
kommer berätta om sitt engagemang och sin kamp för 
klimaträttvisa i Bangladesh. Läs mer om hans fall 
på Aktivistportalen. 

Hör gärna av dig till mig vid frågor eller funderingar!

Tre stearinljus flackar aningen oroligt där de står i sina 
mässingsstakar bland travar av böcker. Skrivbordet rymmer 
också två stora koppar med hett te, men inte mer än så. Istället
sitter vi på sängen och på golvet min syster och jag, för att 
skriva våra protester. Vi ska säga ifrån! Säga att det inte är 
acceptabelt. Säga att det är inhumant. Vi ska skriva brev till en
president i ett land långt bort från Sverige, som har beslutat 
att fängsla och tortera en person som inte gjort något fel. Jag 
är arg och kan inte förstå hur en människa kan behandla en
annan människa på det viset, att man inte håller sig till lagar 
och de mänskliga rättigheterna, eller bara helt vanligt sunt 
förnuft. Jag fattar inte, varför har ingen stoppat honom?! Vi 
väljer att skriva för hand, kopierar texten från de förtextade 
vykorten, för att göra det mer personligt, för att det ska kännas 
som att kraven kommer från ännu fler personer. Två var 
skriver vi, och fäster med dubbla dyra frimärken. Imorgon bitti 
kommer de läggas i brevlådan och jag går och lägger mig nöjd 
och stolt den kvällen, med känslan av att jag har påverkat.

Där och då, tolv år gammal hemma i syrrans studentlägenhet, 
började jag lära känna Amnesty. Det var också runt de åren jag 
började översätta vad som tidigare mest varit en inneboende 
känsla och egenlevda upplevelser, till en mer konkret och 
bredare bana för människorättsarbete. Jag tror att en aktivist 
kan se ut på lika många olika sätt som en människa kan se ut. 
Att aktivism kan bedrivas på alla de möjliga vis som har störst
sannolikhet att påverka. Och att ett aktivistiskt förhållningssätt 
kan, och bör anpassas utifrån de förutsättningarna som finns 
i den tid och det rum, den särskilda kontexten, vi befinner oss 

i, för att nå det mål vi vill uppnå. Jag menar att vi är aktivister 
på olika sätt.

Pedagogik och tillgänglighet har varit den röda tråden genom 
mitt människorättsarbete. Kollektivt lärande har varit min 
ledstjärna, att möjliggöra för fler att delta och att bryta normativa 
föreställningar om hur aktivism kan se ut. Vi är många som i 
dagligdags står upp för inte bara våra egna men också andras 
rättigheter, i sociala medier, på bussen och i fikarummen. Vi 
allierar oss med personer vars förtryck vi kanske inte upplever 
personligen, men kan uppfatta från sidan. Vi rör oss fysiskt 
tillsammans på torgdemonstrationer, sluter samman digitalt i 
online-kampanjer, och bär med oss känslan av gemenskap.

Skriv för frihet är Amnestys kampanj för frihet att få protestera 
och fredligt uttrycka sin åsikt. I år löper kampanjen från den 
10 november till och med den 28 februari 2023. Att skriva 
är aktivism. Att samtala är aktivism. Att gå är aktivism, och att 
stå kvar är också aktivism. Ett sätt att protestera. För 30 år 
sedan började jag protestera genom att skriva – jag skrev 
för frihet. På vilket sätt kommer du att delta i kampanjen i 
år, och vem kommer du att få med dig? Jag är där med dig, 
vem mer?

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 

070-914 41 52

AYGÜL L. KABACA
SEKTIONSSTYRELSEN, AMNESTY SVERIGE

SKRIV MED MIG

https://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/sff/
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I Nordatlanten ligger Färöarna, ett självstyrande land inom 
det danska kungariket. Ögruppen har 50 000 invånare – 
och en av Europas mest restriktiva abortlagar. Färöarna är 
det enda landet i Norden där kvinnor inte har möjlighet 
att själva välja abort. Den viktiga kampen för aborträtten 
fortsätter och kommer att fortsätta så länge stater inskränker 
på den viktiga rätten till kvinnors, flickors och andra som 
kan bli gravidas rätt till sin egen kropp! Nu lägger vi i en 
växel för att avkriminalisera abort på Färöarna!

LAGEN PÅ FÄRÖRNA
Abortlagstiftningen på Färöarna dateras från 1956 och gör 
abort olagligt att genomföra förutom i några få fall. Abort 
tillåts endast om graviditeten är ett resultat av en kriminell 
handling så som våldtäkt eller incest, om graviditeten utgör en 
risk för kvinnans liv eller hälsa eller om kvinnan bedöms vara 
oförmögen att ta hand om barnet på grund av sitt psykiska 
eller fysiska tillstånd. Det är även brottsligt för läkare eller 
individen själv att utföra en abort om dessa krav inte möts. 

Staten inskränker kvinnors, flickors och andra som kan bli 
gravidas rätt till att bestämma över sin egna kropp genom 
denna restriktiva abortlagstiftning. Enligt internationell rätt har 
alla rätt till liv, rätt till hälsa och rätt till att inte utsättas för våld, 
diskriminering, tortyr och förnedrande behandling. Att tvinga 
någon att genomföra en graviditet mot deras vilja, oavsett 
anledning, är ett brott mot dessa rättigheter. Abort måste vara 
laglig, säker och tillgänglig för alla.

Att kriminalisera abort minskar inte antal aborter, utan gör 
bara aborterna farligare.

Hårdast drabbas de som inte har möjlighet att 
resa utomlands för att genomföra en säker och trygg 
abort. Lagen orsakar därför en ojämlik tillgång till säker 
abort.

HUR UPPNÅR VI FÖRÄNDRING?
Tillsammans med andra aktivister och sektioner samlar vi 
namnunderskrifter för att visa solidaritet med kvinnorna 
på Färöarna och visa att vi är många som tycker att alla 
som kan bli gravida ska få sin grundläggande rättighet att 
bestämma över sin kropp och graviditet. Underskrifterna 
kommer att lämnas över till socialminister Sólvit E. Nolsø, som 
ansvarar för abortlagstiftningen på Färöarna. Den framtida 
abortlagstiftningen på Färöarna måste garantera att personer 
kan få tillgång till abort i en trygg och säker miljö med respekt 
för deras vilja, behov och rättigheter. Kräv att flickor, kvinnor 
och andra som kan bli gravida  ska ha rätt att bestämma över 
sin egen kropp!

Skicka namnunderskrifterna senast den 30 november till 
sekretariatet. Underskrifterna överlämnas till socialministern 
den 10 december! Mer information om vart ni skickar 
namnunderskrifterna och material finns på Aktivistportalen 
på: aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter/ 

AVKRIMINALISERA ABORT 
PÅ FÄRÖARNA!

KARIN LEDIN DA ROSA
VERKSAMHETSUTVECKLARE & PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET

070 987 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

https://aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter/
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Amnestys uttalande handlar om att belysa aspekter som 
vi anser helt har saknats i debatten: vi kan inte välja att 
vara tysta när vi ser att centrala rättigheter ignoreras 
eller när rättssäkerheten står på spel. Klimatkrisen är en 
människorättskris av gigantiska proportioner. Det finns inte 
en mänsklig rättighet som inte påverkas av klimatkatastrofen, 
redan nu eller inom överskådlig framtid, här och på andra håll 
i världen.

Det främsta trycket på samhället och långsiktiga hoten 
kommer från klimatnödläget, inte från dem som protesterar 
mot det. Störningar som följer av att människor utnyttjar sin 
demonstrationsrätt måste tolereras i ett demokratiskt samhälle, 
här är de internationella konventionerna och FN:s experter 
glasklara. Det finns givetvis gränser men störningar måste 
vara mycket stora och långvariga för att de ska övertrumfa 
demonstrationsrätten. Amnestys uttalande handlar om att 
belysa aspekter som vi anser helt har saknats i debatten: vi 
kan inte välja att vara tysta när vi ser att centrala rättigheter 
ignoreras eller när rättssäkerheten står på spel.

Viktigt att komma ihåg är också att även civil olydnad 
omfattas av demonstrationsrätten, så länge våld inte används. 
Suffragettrörelsen, Mahatma Gandhi, Rosa Parks och Nelson 
Mandela är exempel på rörelser och aktörer från historien 
som har använt sig av civil olydnad som metod för den 
demokratiska och rättighetsbaserade utvecklingen. 

Genom att vi går samman och säkerställer att alla kan delta i 
protester på lika villkor ökar vi möjligheterna att gemensamt 
kämpa för en mer rättvis och jämlik värld. Tillsammans måste 
vi därför vi skydda rätten att fredligt protestera oavsett var den 
begränsas och när den är i fara. Vi måste gå samman för att 
skapa en värld där människor fredligt kan kräva förändring 
utan förföljelse eller repressiva åtgärder. 

Amnesty International stöttar alltid fredliga aktivister, 
journalister och rörelser som hotas att tystas.

Har du frågor, funderingar, behöver hjälp eller stöttning är du 
välkommen att höra av dig till oss på: 
engagemang@amnesty.se 

Det är vi som är ungdomsrådet! Vi är ett råd av peppade 
ungdomsaktivister från olika grupper och städer i landet som 
brinner för att skapa förändring tillsammans. Vi arbetar genom 
att ta upp idéer och förslag och jobbar sedan med dem för att 
de ska bli verklighet. Vi finns här för ungdomsaktivister och 
ungdomsaktivismen och ger en röst åt ungdomsperspektivet 
på Amnesty! 

Helgen den 22-23 oktober samlades delar av oss för kick-off i 
Stockholm. Där diskuterades och planerades massa aktiviteter 
som ungdomsgrupperna kommer att få ta del av framöver - allt 
från spännande kampanjer till challenges på sociala medier! 
Vi planerade också den nationella ungdomsträffen som vi i 
ungdomsrådet bjuder in till 12-13 november med mycket 
spännande innehåll att se fram emot!

På bilden ser ni delar av oss i rådet från kick-off’en, från 
vänster till höger:

Milla (U62, Örebro), Abir (U94, Skene), Anela (U93, 
Vårgårda), Emilia (U64, Stockholm) och Emma 
(U45, Öckerö). På bild saknas Roulana (U31, Malmö), 
William (U99, Stenungssund) och Alexandra (Västerås).

 Kontakta gärna oss om du vill veta mer om vårt arbete! Skriv 
till oss på instagram på @amnestyung eller mejla oss på 
ungdomsradet@amnesty.se

HEJ FRÅN NYA UNGDOMSRÅDET!

KLIMATAKTIVISM OCH RÄTTEN ATT PROTESTERA
Debattartikel Amnesty, Civil Rights Defenders och Greenpeace, slutversionen kan läsas här.
Uttalande efter att domen föll mot de 12 åtalade kan läsas här.

mailto:engagemang%40amnesty.se%20?subject=
https://www.amnesty.se/aktuellt/amnesty-kommenterar-domen-mot-klimataktionen-pa-e4/
https://www.amnesty.se/aktuellt/klimataktivismen-maste-ses-i-ljuset-av-demonstrationsratten-debattartikel-i-dn/
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MONA ABDELAZIZ RACHO
UNGDOMSAKTIVIST OCH GS I U77

(CULTURA GYMNASIUM, HELSINGBORG)

SOM JAG SER DET...
FLYKTEN FRÅN IS TILL AMNESTY-AKTIVIST
 När jag kom till Sverige, efter en jobbig flykt från Irak, tänkte 
jag inte på vad jag kunde bli, och helst inte på vad jag fick 
bli. Som en yazidisk kvinna är det oftast svårt att tänka på 
sina egna rättigheter då det inte funnits tid, möjlighet eller 
förutsättningar för oss att värdera dem. Detta eftersom 
yazidiska kvinnors liv påverkats av konservativa samhällen 
som varit utan förändring genom tiden då det den yazidiska 
befolkningen utsatts för våldsamt och dödligt förtryck under 
många, många år.

Jag flydde till Sverige cirka två år innan den yazidiska 
befolkningen utsattes för ytterligare fruktansvärt dödligt 
förtryck, denna gång av IS. Läget i Irak hade blivit sämre och 
redan då fanns det rykten om att IS var på väg mot ytterligare 
våldsamheter och dödande av yazidier. Yazidierna hann 
inte alla fly men de hade hem, ägodelar, odlingar, barn och 
företag på gång - vanliga liv. Året blev 2014, IS hade vunnit 
över delar av Irak som sitt territorium och ingen var säker 
längre. Datumet blev den tredje augusti 2014 och IS kom in 
i området Sinjar. Detta behövde de göra för att öppna en ren 
väg åt sina styrkor, men de hade även ett religiöst motiv. Enligt 
IS så är yazidierna “emot Gud”, en “djävulsk” religion. Vad IS 
gjorde var att separera yazidiska kvinnor, barn, män och äldre. 
Kvinnor och flickor från fem års ålder togs åt sidan, de äldre 
dödades, små pojkar togs åt sidan för att tränas till framtida 
IS-medlemmar och männen ställdes mot väggar och sköts 
om de vägrade konvertera religion. Kvinnorna togs senare till 
städer i Irak där de kunde bli sålda som sexslavar åt andra IS- 
medlemmar, även flickor så unga som fem år.

När jag vuxit upp i Sverige och vetat och förstått vad jag förtjänar 
för rättigheter - tack vare Amnesty - så har jag förstått varför 
det är så viktigt med aktivism. Innan jag hittade till Amnesty 
visste jag inte att jag hade möjligheten att påverka eller att just 
min röst är viktig. Genom att vara en del av Amnesty har jag 

stärkt inte bara mig själv och mitt självförtroende men också 
min roll som kvinna inom aktivismen. 

Vi som kan ställa upp borde göra det. Jag vill tala för de som 
inte kan tala, specifikt alla kvinnor som inte haft eller har 
en röst att tala genom. Jag vill öppna vägen till alla modiga 
människor där ute som har en historia att berätta och jag vill 
därför tacka alla modiga människor som jobbar tillsammans 
med Amnesty och kämpar för människan! 

LJUS

Alla med röst som står upp för dem utan röst.

TAGGTRÅD
Kvinnorna i Iran som just nu går genom så 
mycket fruktansvärt.
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VILL DU LEDA 
AMNESTY IN I 
FRAMTIDEN?

SAVE THE DATE -

ÅRSMÖTE 6-7 MAJ 2023!

Förtroendeuppdragen tillsätts på

Amnesty Sveriges årsmöte 6-7 maj 2023

Nomineringsstopp: 29 januari 2023

Som förtroendevald inom Amnesty Sverige arbetar du på 
medlemmarnas förtroende för att leda och utveckla världens 
största människorättsorganisation.

Vi arbetar för jämlikhet och antirasism och för att vara den 
förändring vi vill se i samhället. För att lyckas med detta 
behöver vi bredda våra gemensamma erfarenheter. Vi söker 
personer med olika typer av bakgrunder och därför är tidigare 
erfarenheter av förtroendeuppdrag inte ett krav.

Valberedningen kartlägger under hösten vilken kompetens 
som behövs i olika förtroendeorgan. Du kan läsa mer om 
dessa behov på amnesty.se/kandidat.

VI SÖKER KANDIDATER TILL:

SEKTIONSSTYRELSEN
Sektionsstyrelsen arbetar strategiskt och leder organisationen 
mellan årsmötena. Styrelsen säkerställer att den interna 
kontrollen är god och att verksamheten genomförs i 
enlighet med organisationens vision, åtagande och 
grundläggande värderingar. Du behöver vara minst 18 år, inga 
betalningsanmärkningar eller försatt i konkurs eller belagd 
med näringsförbud.

Till sektionsstyrelsen söker vi i år en kassör, tre ordinarie 
ledamöter och två suppleanter.

AMNESTYFONDENS STYRELSE
Amnestyfonden ger bistånd till människorättsförsvarare 
och stöd till bland annat organisationer som dokumenterar 
kränkningar av mänskliga rättigheter. Amnestyfondens 
styrelse ansvarar för fondens ekonomi och att verksamheten 
genomförs i enlighet med fondens stadgar och andra styrande 
dokument.

Valberedningen söker personer för Amnesty Fondens styrelse 
med kompetens inom bland annat mänskliga rättigheter och 
folkrätt, juridik, ledarskap, ekonomistyrning, kommunikation 
och jämlikhet.

Till fondstyrelsen söker vi i år fyra ordinarie ledamöter och tre 
suppleanter.

GRANSKNINGSKOMMITTÉN
Granskningskommitténs uppdrag är att granska sektionens 
arbete, förvaltning och beslut vilket kräver god förmåga att 
utvärdera mål och resultat utifrån ett helhetsperspektiv.

Till granskningskommittén söker vi i år en ledamot och en 
suppleant.

BEREDNINGSKOMMITTÉN
Beredningskommittén arbetar med att ta emot förslag från 
medlemmar och stötta medlemmar i att formulera motioner 
till årsmötet.

Till beredningskommittén söker vi i år två ledamöter och en 
suppleant.

VILL DU ANSÖKA ELLER HAR FRÅGOR?
Kontakta oss på valberedningen@ amnesty.se 

KANDIDATER TILL VALBEREDNINGEN!
Valberedningens valberedning söker kandidater 
till valberedningen. Valberedningens uppdrag 
är att verka för Amnesty Sveriges utveckling 
och förnyelse genom att förbereda val av 
förtroendevalda till organisationens årsmöte. 
Valberedningen föreslår kandidater till 
förtroendeuppdragen ovan. Skicka in förslag på 
nominering till valberedningens valberedning 
på: vv@amnesty.se 

mailto:valberedningen%40amnesty.se?subject=
mailto:valberedningen%40amnesty.se?subject=
mailto:vv%40amnesty.se?subject=
https://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-international-sverige/amnesty-organisation/amnesty-international-sverige-valberedning/
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DIGITAL INFOTRÄFF FÖR 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!

BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 4!

Brinner du för kvinnors rättigheter? Vill du stå upp för 
klimaträttvisa? Tycker du också att alla ska ha rätt till bostad? 
Vi söker dig som vill vara en del av Amnestys internationella 
engagemang och kämpa för en värld där mänskliga rättigheter 
gäller för alla, alltid!

Den 3 december anordnar vi en digitalt infoträff för våra 
medlemmar som vill veta mer om Amnestys arbete och 
hur ni kan engagera er på olika sätt inom Amnesty.

Datum: 3 december
Tid: 14.00-16.00
Plats: Digitalt

Intresserad? Anmäl dig till till infoträffen redan nu!

Obs! infoträffen ersätter Amnesty A som planerades att 
hållas i december. Nya gruppmedlemmar hänvisas därför till 
infoträffen.

Amnesty Press nummer 4 utkommer den 23 december. Kanske lämplig att ha 
med sig på vinteraktiviteter på torg eller i möteslokaler. Ta chansen att beställa 
Amnesty Press direkt från tryckeriet! Beställningar av extra exemplar av AP 
måste jag ha absolut senast tisdag 6 december kl 12. Märk mejlet ”AP-extra 
tidningar”. Alla grupper är välkomna att beställa tidningar utan kostnad. Glöm 
inte att skriva postadressen och skriv gärna ett mobilnummer då försändelserna 
troligen aviseras som paket och då skickar posten ett sms när det finns att hämta.

OBS! Försändelsen skickas direkt från tryckeriet V-tab, som alltså står som 
avsändare.

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR

AP@AMNESTY.SE

MOHAMMED RYBACK
MOHAMMED.RYBACK@AMNESTY.SE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_mETimptBRNcYpa3XXPAS-QFj2UKsu81nzOiWuTo8eBC8zA/viewform
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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

Bild på några deltagare i samtalet om 

klimaträttvisa som hölls i Malmö

Bilder från demonstrationen 
#freedawitisaak och #freeguiminhai 
som hölls i Stockholm

Öppningsdag för utställning om Amnesty,
arrangerat av Ängelholm och Båstadgrupperna

Solidaritetsaktion 

mot dödsstraff under 

informationsmöte i Malmö

VILL DU KOMMA I KONTAKT 
MED REDAKTIONEN?

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




