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13 MÄNNISKORÄTTSKRÄNKNINGAR 
OCH COVID-19  
Var med och agera!

3-10 SKRIV FÖR FRIHET!
Årets fall och en tillbakablick på förra året

15 NATIONELL MEDIAGRUPP
Medlemmar sökes!

15 FOKUS PÅ AKTUELLA FRÅGOR
Träffa Amnestys ordförande om internationella 
årsmötet

Nu presenteras årets fall inom Skriv för Frihet! I år kampanjar vi för och med fem individer.
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9 & 16 NOVEMBER
Workshop med beredningskommittén - Anmäl dig här.

10 NOVEMBER - 13 DECEMBER
Kampanjperiod Skriv för Frihet

11 & 14 NOVEMBER
Agera kring VM i Qatar under kvalmatcherna

15 NOVEMBER
Möte med ordförande Parul Sharma om aktuella frågor

17 NOVEMBER
Regionala ungdomsträffar

20-21 NOVEMBER
 Nationell studentträff

10 DECEMBER
Kampanjtopp Skriv för Frihet

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

AMNESTYKALENDERN

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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-IIWf98ikRkTWldouVEu0XiVzrunMThTtQShOoSb3l7KBFg/viewform
http://aktivism.amnesty.se
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NU ÄR DET DAGS FÖR 
ÅRETS SKRIV FÖR FRIHET!

VÄRLDENS STÖRSTA, BÄSTA OCH ROLIGASTE KAMPANJ FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR HÄR IGEN! 
I ÅR KAMPANJAR VI FÖR INTE MINDRE ÄN FEM PERSONER, OCH VI KAMPANJAR MELLAN 

10 NOVEMBER OCH 13 DECEMBER. 

ANMÄL ER TILL KAMPANJEN!
NI hittar all info i fallbeskrivningarna nedanför, på aktivism.
amnesty.se/delta-i-en-aktion/sff (där ni också anmäler er) 
och i lathunden som ni får när ni beställer material. Det går 
också toppen att ansöka om aktivitetsbidrag för kostnader 
som uppkommer med kampanjen. 

MATERIALET 
Materialet består i år av en samlingsaffisch med info om 
Skriv för frihet i A3-format, infoblad om fallen, och vykort. 
Vykorten är samlade på en A4-sida, och jag hoppas att detta 
ska underlätta insamlandet av namnunderskrifter. Petitions-
listor går att skriva ut via aktivistportalen.

ATT TÄNKA PÅ KRING PÅVERKANSSTRATEGIER
Finns det ett sätt att jobba med fall som alltid funkar? Nej det 
är tyvärr inte så enkelt när en arbetar med och för individer. 
Individer är unika, har olika utgångspunkt och befinner sig i 

olika kontexter. Därför utformar vi noggrant olika förändrings-
strategier 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 till att läsa in er på de olika sätt vi kan 
arbeta på för att påverka i de enskilda individernas situatio-
ner, samt hur ni inte bör agera, och arbeta sedan därefter för 
bästa resultat! 

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE OCH KONTAKTPERSON 
FÖR SKRIV FÖR FRIHET
FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 
040-96 66 30

MATHILDA GUSTAFSSON
PRAKTIKANT INOM PÅVERKANSARBETE FÖR INDIVIDER
MATHILDA.GUSTAFSSON@AMNESTY.SE

http://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/sff
http://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/sff
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När hon ombeds att beskriva sig själv svarar Panusaya 
“Rung” Sithijirawattanakul att hon är en ödmjuk och 
tystlåten person. Studenten och amatörviolinisten var 
en gång i tiden blyg, men har idag blivit ansiktet utåt för 
Thailands ungdomsrörelse för demokrati. 

Rung blev politiskt intresserad efter militärkuppen i Thailand 
2014 och hon började engagera sig politiskt under sina 
universitetsstudier i ämnena sociologi och antropologi i 
Bangkok. Under hela 2020 deltog hon i protester för social 
och politisk förändring och tog snabbt en ledande roll. I 
augusti samma år stod Rung inför tusentals åskådare och 
krävde jämlikhet, yttrandefrihet och - en mycket känslig fråga 
i Thailand - reform av monarkin. Den modiga handlingen satte 
henne i strålkastarljuset och myndigheter utsåg henne till en 
upprorsmakare.

Rung har fortsatt att leda protester för konstitutionell och 
social reform. I Thailand är kritik av monarkin brottsligt. 
Anklagad för att ha förorsakat social oro greps hon i mars 
2021 misstänkt för majestätsbrott. Rung satt frihetsberövad 
under 60 dagars tid och smittades av covid-19. Myndigheter 
avslog hennes ansökan om frigivning mot borgen sex gånger. 
I protest hungerstrejkade hon i 38 dagar. Till slut släpptes hon 
den 30 april 2021. 

Rung står åtalad för 25 olika brott, däribland för uppvigling 
och för att ha förolämpat monarkin. Om hon blir döms riskerar 
hon livstids fängelse. “När du väl kliver in i fängelset känns 
det inte längre som att din mänsklighet är hel”, säger hon. 

AMNESTY KRÄVER ATT: 
• Alla rättsprocesser mot Rung och andra fredliga aktivister 

ovillkorligt läggs ned!

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ: 
• Var noga med att det ni säger och skriver håller sig till 

Amnestys rapporter och information om detta fall. Undvik 
också i största möjliga mån att göra referenser till monarkin 
(i form av bilder på kungligheter, symboler eller text), 
eftersom monarkin är ett väldigt känsligt ämne i Thailand. 
Det här är viktigt för att undvika eventuella säkerhetsrisker 
för Amnesty Internationals personal och andra i Thailand.

• Amnesty International är en människorättsorganisation 
och vi kommenterar därför inte statsskicket eller monarkin 
i Thailand, utan enbart de människorättskränkningar som 
sker. Använd inte de slagord som använts i protesterna i 
Thailand. 

VI TROR ATT VI PÅVERKAR BÄST GENOM ATT: 
• Dra uppmärksamhet till Rungs fall på thailändska 

myndigheters sociala medier, särskilt Facebook. Eftersom 
thailändska myndigheter är måna om sitt internationella 
rykte har sociala medieplattformar ofta hög närvaro från 
myndigheter. I samma anda uppmuntras det att lyfta 
Rungs fall i traditionell media.

• Skriva påverkansbrev till thailändska myndigheter märkta 
med Amnestys logga för att öka chanserna för att de 
hamnar rätt.

• Anordna demonstrationer och manifestationer för Rung.

PANUSAYA “RUNG” SITHIJIRAWATTANAKUL, 
STUDENT OCH PROTESTLEDARE, THAILAND
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I oktober 2020 samlades unga nigerianer på gatorna i 
protester och Imoleayo Michael gick med. De gick ut i en 
protestmarsch mot SARS-styrkan (Special Anti-Robbery 
Squad) och de våldsdåd, utpressningar och mord som 
kännetecknar dem. Den unga programmeraren Imoleayo 
använde den virala hashtaggen #EndSARS för att dela 
information om protesterna på Twitter och Facebook och 
uppmana fler att gå med. 

Två veckor senare, under tidig morgon den 13 november, 
stormade 20 beväpnade män Imoleayos hem. De slog sönder 
hans sovrumsfönster och tvingade honom under vapenhot att 
låsa upp ytterdörren. Väl inne beslagtog de hans mobiltelefon 
och dator, sedan låste de in hans fru, mamma och sju 
månader gamla son i ett rum. De slog därefter av strömmen 
till alla gatlampor runtom huset, och förde bort Imoleayo. 

De beväpnade männen förde Imoleayo, med ögonen 
förbundna, till säkerhetstjänstens högkvarter. De höll honom 
inlåst i en fängelsecell under jord i 41 dagar, där han sov 
på det bara golvet, utan möjlighet att kontakta sin advokat 
eller familj. Säkerhetstjänsten förhörde honom fem gånger, 
utan advokat närvarande. Imoleayo fick lunginflammation i 
den underjordiska fängelsecellen. Han släpptes mot borgen i 
december 2020. Nu står han åtalad för falska anklagelser om 
konspiration med andra för att störa allmän ordning och att ha 
stört den allmänna ordningen. 

AMNESTY KRÄVER ATT: 
• Nigerias myndigheter lägger ner åtalen mot Imoleayo!

VI TROR ATT VI PÅVERKAR BÄST GENOM ATT: 
• Skicka en strid ström av påverkansbrev och mail till 

Nigerias justitieminister,

• Göra digitala påverkansaktioner via Twitter och Facebook 
riktade till justitieministern, och använda hashtaggen 
#FreeImoleayo, 

• Uppmärksamma Imoleayos fall och #EndSARS-
protesterna i traditionella medier.

IMOLEAYO ADEYEUN MICHAEL, 
#ENDSARS-DEMONSTRANT, NIGERIA 
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Mikita Zalatarou är en helt vanlig tonåring. Han gillar att 
spela Minecraft och att lyssna på musik. Men hans liv har 
nu helt förändrats. 17-åringen, som också har epilepsi, satt i 
isoleringscell under 6 månader i väntan på rättegång och blev 
sedan på oklara grunder dömd till ungdomsfängelse där han 
sitter frihetsberövad sedan början på 2021. 
 
Allt började i augusti 2020 när Mikita väntade på en kompis 
på det stora torget i staden Homel, i sydöstra Belarus, 
berättar Mikitas pappa. I närheten hade människor samlats 
för en fredlig protestaktion mot de nyinkomna resultaten 
för presidentvalet. Då gick plötsligt polisen in. Enligt Mikitas 
pappa började massorna att springa, någon sa åt Mikita att 
också springa, vilket han gjorde. 

Dagen efter händelsen på torget knackade polisen på Mikitas 
dörr. De grep honom, slog och anklagade honom för att ha 
kastat en molotovcocktail mot två poliser natten innan. När 
Mikita hölls i polisens förvar misshandlade de honom med en 
elpistol. Polisen förhörde honom utan en vuxen målsman eller 
advokat närvarande. Mikita satt sedan inlåst i sex månader 
utan rättegång. 

Trots att det inte finns något videobevis av att Mikita deltog i 
några våldsamheter dömdes han för att ha orsakat tumult och 
för att ha använt illegala sprängmedel. I medias rapportering 
av protesterna nämns inget om utbredda oroligheter eller 
tumult. Ändå blev Mikita dömd till fem år i ungdomsfängelse.

AMNESTY KRÄVER ATT: 
• Belarusiska myndigheter släpper Mikita och ger honom en 

rättvis rättegång!

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ: 
• När ni skriver solidaritetsbrev i det här fallet är det viktigt att 

våra krav är en del av texten som skickas till myndigheter 
och riksåklagaren i Belarus. 

• Mikita vill inte bli kallad för människorättsförsvarare utan 
han är en ung person som drogs in i en demonstration och 
som därefter fått sina rättigheter kränkta av myndigheterna 
i sitt land. 

• Amnesty tar inte ställning till huruvida Mikita är 
skyldig eller oskyldig. Han ska behandlas med hänsyn 
tagen till hans ålder enligt människorättsprinciper för 
ungdomsbrottslighet, han ska heller inte utsättas för tortyr 
eller annan misshandel. 

VI TROR ATT VI PÅVERKAR BÄST GENOM ATT: 
• Sätta kontinuerlig press på Belarus myndigheter genom 

påverkansbrev och inlägg på sociala medier, och att i dessa 
understryka de speciella omständigheterna samt inkludera 
Amnestys huvudsakliga krav.

• Samarbeta med organisationer som engagerar sig för 
mänskliga rättigheter i Belarus, exempelvis Belarusian 
National Youth Council (RADA).

 

MIKITA ZALATROU, 
UNGDOM, BELARUS 
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Bernando Caal Xol bär ett helt folk i sitt hjärta. Genom sin 
undervisning och sitt fackliga engagemang har han gjort det 
till sitt livs uppdrag att stärka ställningen för sitt folk: urfolket 
maya q’eqchi’ i norra centrala Guatemala. Han har gjort allt 
han kunnat för att på ett fredligt sätt skydda deras mark och 
naturresurser från plundring och förlust av den biologiska 
mångfalden. 

När ett statligt kontrakterat företag inledde konstruktionen 
av dammar i q’eqchi’s heliga flod Cahabón för att bygga två 
vattenkraftverk, protesterade Bernardo tillsammans med 
sitt folk. Bygget av kraftverken hade redan omvandlat maya 
q’eqchi’s skogar till kalhyggen: nu skulle de även förlora det 
vatten de behöver för sin överlevnad. Myndigheter hade inte 
konsulterat maya q’eqchi’-folket före bygget, trots att det är 
ett krav enligt internationell rätt. Bernando, tillsammans med 
andra aktivister, begärde därför att kraftverksbygget skulle 
stoppas. 

Men hans insatser gjorde att han kom på kant med företaget 
och viktiga ekonomiska och politiska eliter i landet. De 
smutskastade Bernardo och utsatte honom för upprepade 
grundlösa anklagelser. Bland annat för brottsliga handlingar 
som ska ha inträffat vid en protest mot bygget, fast Bernardo 
inte var närvarande vid händelsen. År 2018 fälldes han i 
domstol utan bevis och dömdes till mer än 7 års fängelse. 

AMNESTY KRÄVER ATT: 
• Bernardo omedelbart och ovillkorligen släpps fri och att 

alla åtal mot honom läggs ner!

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:
• Skicka inte religiösa bilder eller budskap. 

VI TROR ATT VI PÅVERKAR BÄST GENOM ATT: 
• Kontinuerligt skicka påverkansbrev till Guatemalas 

ambassad i Sverige (på grund av ett opålitligt postsystem 
i Guatemala).

• Tagga Guatemalas riksåklagare på Facebook och Twitter, 
med våra krav samt hashtaggen #komonil, som betyder 
solidaritet på q’eqchi’.

• Uppmärksamma Bernardos och hans folks situation 
genom utåtriktade aktiviteter så som manifestationer 
eller samarbete med andra organisationer engagerade i 
liknande frågor.

BERNARDO CAAL XOL, 
LÄRARE OCH AKTIVIST, GUATEMALA
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Janna Jihad vill bara ha en normal barndom. “Som alla andra 
barn... vill jag bara kunna spela fotboll med mina kompisar 
utan att tårgas regnar ner över oss”, säger hon. Men 15-åriga 
Janna bor på den av Israel ockuperade Västbanken. Och 
systematisk diskriminering och trakasserier gör livet allt 
annat än normalt. 

När Janna var sju år mördade den israeliska militären hennes 
morbror. Från den dagen använde Janna sin mammas telefon 
för att spela in och visa för världen den rasistiska brutalitet som 
hennes folk utsätts för av den israeliska militären. Vid 13 års 
ålder blev Janna erkänd som en av de yngsta journalisterna 
i världen för sin dokumentation av Israels militära förtryck av 
palestinier. 

I det militära förtrycket ingår nattliga tillslag, demolering av 
hem och skolor, och en gradvis nedbrytning av grupper av 
människor som står upp för sina rättigheter. Palestinska barn 
påverkas allvarligt, många har skadats och även dödats av 
Israels styrkor. Israel har skrivit under Barnkonventionen, men 
har ännu inte sett till att också palestinska barn på Västbanken 
omfattas av konventionens skydd. Däremot omfattas israeliska 
barn som bor i illegala israeliska bosättningar nära Jannas by.

Jannas principfasta journalistik har gjort henne till en måltavla 
för trakasserier och mordhot. Men hon ger inte upp. “Jag 
vill se med egna ögon vad frihet kan betyda i mitt hemland, 
vad rättvisa och fred och jämlikhet betyder, utan att behöva 
bemöta systematisk rasism”, säger hon. Vi ska hjälpa henne 
att ta sig dit. 

AMNESTY KRÄVER ATT: 
• Israel följer barnkonventionen och skyddar alla, även 

palestinska, barn från diskriminering och våld!

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ: 
• Om ni gör digitala aktioner kan det vara bra att tänka på att 

kontinuerligt kolla igenom och moderera kommentarerna, 
eftersom konflikten i Israel och Palestina är ett ämne som 
kan röra upp mycket känslor. Var noga med att ta bort allt 
som är rasistiskt eller kan tolkas som hat, hot eller hets 
mot folkgrupp. 

VI TROR ATT VI PÅVERKAR BÄST GENOM ATT: 
• Skicka påverkansbrev så snart som möjligt till Israels 

myndigheter, och särskilt till specialutskottet för barns 
rättigheter i Knesset.

• Göra inlägg på Facebook och Twitter och tagga Israels 
premiärminister, @naftalibennett.

• Sprida Jannas videoklipp på egna kanaler, och använda 
hashtaggen #defendjannaOPT.

• Samarbeta med organisationer som har ett aktivt 
ungdomsengagemang i Palestina.

JANNA JIHAD, 
JOURNALIST, ISRAEL/OPT
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Studenterna Melike Balkan och Özgür Gür från METU 
LGBTQI+ Solidarity group är HBTQI-aktivister från Ankara. 
De har anordnat årliga Prideparader på Middle East Technical 
University.

För över två år sedan möttes en fredlig Prideparad i Ankara 
av polis som använde pepparsprej, gummikulor och tårgas. 
Deltagarna greps och tvingades in i en långdragen rättsprocess. 
Dagens beslut om ett frikännande är en seger, men den 
utdragna rättsliga striden borde aldrig ha behövt äga rum, 
säger Massimo Moratti, Amnesty Internationals Europachef.

— I dag tillåter vi oss att fira, men imorgon fortsätter vi vår 
kamp för att stoppa Turkiets attacker mot mänskliga rättigheter. 
Vi kommer att fördubbla våra ansträngningar för att skydda 
yttrande- och mötesfrihet, fortsätter Massimo Moratti.  

Här kommer en videohälsning från Melike Balkan och Özgür 
Gür! 

Vi samlade in 7 572 underskrifter 2020.

ALLA PRIDE-DELTAGARE 
PÅ METU-UNIVERSITETET I 
ANKARA FRIKÄNDA!

För att kunna blicka framåt och samla kraft inför årets Skriv 
För Frihet, är det också viktigt att återblicka på förra årets 
kampanj. 

I förra årets Skriv För Frihet stod vi upp för rätten att fredligt 
protestera. Det är viktigt att komma ihåg att förra årets kampanj 
var aktuell under en period då världen och Sverige stod mitt 
i kamp, inte bara för att försvara mänskliga rättigheter, utan 
också i en kamp mot covid-19. 

Vi agerade för sex fall under kampanjperioden som varade 
mellan 10 november till 13 december, där vi totalt samlade in 
55 909 underskrifter. Här nedanför kommer information om 

hur många signaturer vi samlade in i respektive fall samt om de 
vinster för mänskliga rättigheter som gjorts under kampanjen, 
där tre av sex fall har lett till att individerna blivit frikända/
friade eller frigivna när deras fall har uppmärksammats inom 
ramen för den här kampanjen.   

Tillsammans kan vi verkligen göra skillnad. Nu ser vi till att 
agera och visa solidaritet för individerna i årets Skriv för Frihet!

EN TILLBAKABLICK PÅ FÖRRA ÅRETS FALL

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE OCH KONTAKTPERSON 
FÖR SKRIV FÖR FRIHET
FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 
040-96 66 30

JOURNALISTEN ANDREA 
SAHOURI HAR BLIVIT FRIAD!
Vi är verkligen lättade och glada över att Andrea Sahouri har 
friats från anklagelserna. Att som journalist rapportera från 
demonstrationer är inte ett brott, och att behandla det som ett 
brott är i sin tur ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det 
här är en del av en större trend bland polisen i USA, där polisen 
begår utbredda och uppenbara människorättskränkningar som 
ett svar på mestadels fredliga demonstrationer mot strukturell 
rasism och polisövervåld, säger Denise Bell, utredare vid 
Amnesty International USA. 

Det är uppenbart att juryn i rättegången såg att anklagelserna 
var fullständigt absurda. Det här är ett fall som aldrig borde 
gått till rättegång. På samma sätt som gripandet av Andrea 
Sahouri är en del av en större trend av polisövervåld så är det 
faktum att hennes fall gick hela vägen till rättegång en del av 
en större trend inom det amerikanska rättsväsendet mot att 
underminera de mänskliga rättigheterna, säger Denise Bell. 
Läs mer här! 

Här kommer en videohälsning från Andrea! 

Vi samlade in 6 500 underskrifter 2020. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/turkey-welcome-acquittal-of-all-pride-participants-a-victory-that-should-never-have-been-necessary/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/10/turkey-welcome-acquittal-of-all-pride-participants-a-victory-that-should-never-have-been-necessary/
https://drive.google.com/file/d/19tglL6MEcFJo2vW35Ge6hz4gmHNfMh2f/view?usp=sharing
https://www.amnesty.se/aktuellt/journalisten-andrea-sahouri-har-blivit-friad/
https://drive.google.com/file/d/1Fap-xh4enxlTMexbafyE4a_3iwuGBsC8/view?usp=sharing
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I ett tal till nationen den 18 februari meddelade president 
Abdelmadjid Tebboune att han fattat beslut om frigivning 
för dussintals demonstranter som deltagit antingen i Hirak-
demonstrationer eller publiceringar på nätet. Minst 37 
personer, bland annat Khaled Drareni, släpptes den 19 och 20 
februari, men 31 personer sitter fortfarande fängslade. 

Läs mer här! 

Vi samlade in 13 248 underskrifter 2020/2021.

KHALED DRARENI HAR SLÄPPTS FRI — MEN 
DE ALGERISKA MYNDIGHETERNA FORTSÄTTER 
ATT FÖRTRYCKA HIRAK-AKTIVISTER

DERRICK ’DWRECK’ INGRAM
Derrick “Dwreck” Ingrams fall är nu avslutat. Här nedanför 
kommer en hälsning från Dwreck till alla som har engagerat sig 
i hans fall: Thanks to everyone who took action on my behalf 
after I targeted by the New York police because of my activism. 
I’m glad the case against me has been dismissed, but we still 
have lots of work to do to dismantle white supremacy and build 
an anti-racist country and world. I would like to give a shout-
out to Amnesty International members worldwide who are in 
the struggle against police violence and for racial justice, both 
in the US and their own countries. Our fight for liberation is 
bound together across borders.

Vi samlade in 4 856 underskrifter 2020-2021

Fatemeh Davand var en av många personer som gav sig ut 
på gatorna för att demonstrera i Iran 2019. För detta har hon 
dömts till flera års fängelse och 30 piskrapp. Hon är en av 
många demonstranter som straffats för att fredligt ha uttryckt 
kritik mot iranska regeringen. 

Vi samlade in 8 291 underskrifter 2020-2021.

Studenten Gustavo Gatica deltog i de stora protesterna i Chile 
hösten 2019. Han var en av de demonstranter som träffades 
av polisens gummikulor, och blev permanent blind. 

Vill ni fortsatt agera för Gustavos fall? 
Kontakta då fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se.

Vi samlade in 7 416 underskrifter 2020-2021.

FATEMEH DAVAND GUSTAVO GATICA

I FALLEN NEDANFÖR FORTSÄTTER KAMPEN FÖR DERAS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH VI 
HOPPAS FRAMÖVER KUNNA GE EN LÄGESUPPDATERING I DE HÄR FALLEN.

https://www.amnesty.se/aktuellt/khaled-drareni-har-slappts-fri-men-de-algeriska-myndigheterna-fortsatter-att-fortrycka-hirak-aktivister/
mailto:fartun.andersson-ramnemo%40amnesty.se?subject=
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SOM JAG SER DET...
Ni vet den där bilden med ett flyende fiskstim som vänder 
och organiserar sig, det är Skriv för Frihet - världens kanske 
största människorättskampanj - för mig.

Tiotusentals människor kommer samman och agerar för 
positiv förändring för några specifika personer vars rättigheter 
kränkts. Vi är det organiserade fiskstimmet, som sträcker 
sig över alla kontinenter, och består av alla åldrar, religioner, 
könstillhörighet, bakgrunder.

De personer vi agerar för har också att göra med lokal 
organisering. Runt om i världen trycktestas demokratin: de 
demokratiska institutionerna kritiseras, undergrävs, stängs 
ned. Och därmed minskar utrymmet inom det politiska 
systemet för debatt, motstånd och meningsskiljaktigheter. Det 
är ena sidan av myntet. Den andra sidan är att där de formella 
systemen inte räcker ser vi hur människor - inte minst unga, 
lokalsamhällen som trycks ut i marginalerna, grupper som 
diskrimineras - kommer samman i massdemonstrationer för 
att försöka forma om sina samhällen: de är också bilden av 
det organiserade fiskstimmet.

Människorättsförsvarare och de som står upp för sina 
och andras rättigheter går tuffa tider till mötes. Men också 
de som bara råkar vara på fel plats vid fel tillfälle - just när 
myndigheterna med våld slår till för att skingra en fredlig 
demonstration. 

Fängslanden, hot om åtal, smutskastningskampanjer är 
grepp för att tysta dem som törs ge uttryck för kritik och för 
en annan vision - i Guatemala, Thailand, Nigeria, Belarus och 
på Västbanken.

Att vi i omvärlden agerar och reagerar gör det mer besvärligt 
och kostsamt för regeringar att förtrycka. Det skänker 
legitimitet till de enskilda personernas kamp och kan skänka 
en känsla av att inte vara ensam i sin cell. Nu organiserar vi 
oss!

LJUS

Känslan att ingå en global rörelse.

TAGGTRÅD

Att den växande ojämlikheten är så accepterad. BRITTIS EDMAN
GRUPPCHEF POLICY & PRESS
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Efter en magnifik kraftansträngning i samband med Sveriges 
VM-kvalmatcher i oktober fortsätter vi sätta press på FIFA! 
Underskrifterna haglade in och våra krav gentemot FIFA får 
mer och mer stöd för varje dag som går.

Därför har vi igen möjligheten att agera i samband 
med Sveriges VM-kvalmatcher i november (11:e & 
14:e) med syftet att synliggöra frågan och samla in un-
derskrifter till vår petition ute på gator & torg. Det finns 
samma material att tillgå som vi använde oss av i oktober, 
men låt för all del inte detta stoppa er egna kreativitet!

MÖJLIGHET ATT AGERA
Förslaget till aktion är att stå utanför restauranger och pubar 
som visar matcherna i syfte att samla in namnunderskrifter 
och uppmärksamma personer om situationen i Qatar. Givetvis 
vet respektive grupp vart det bäst lämpar sig att synas och 
möta folk, så anpassa lokalt!

I och med det här Insatsnumret utgivningsdatum är det bara 
några dagar kvar till kampanjtoppen, men det finns fortfarande 
möjlighet att beställa material till er brevlåda alternativt digitalt 
för att skriva ut själva. Sista beställningsdag för utskrivet mate-
rial är fredag den 5:e november.

HÄR ÄR FORMULÄRET FÖR ATT BESTÄLLA MATERIAL: 
aktivism.amnesty.se/forms/materialbestallning-vm-kvalmat-
cherna-oktober OBS! Underskrifterna behöver vara sekretaria-
tet tillhanda senast 21 november.

KOM IGEN! VI FORTSÄTTER GE 
#RÖTTKORTTILLFIFA I NOVEMBER

GE #RÖTTKORT 

TILL FIFA

AMNESTY.SE/RÖTTKORT

GE #RÖTTKORT 

TILL FIFA

AMNESTY.SE/RÖTTKORT

GE #RÖTTKORT 

TILL FIFA

AMNESTY.SE/RÖTTKORT

GE #RÖTTKORT 

TILL FIFA

AMNESTY.SE/RÖTTKORT

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE

070 914 46 81

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE

FIFA MÅSTE ANVÄNDA SITT INFLYTANDE FÖR 
ATT SKYDDA ALLA DE MIGRANTARBETARE 
SOM GÖR VM 2022 I QATAR MÖJLIGT!

INFÖR NOVEMBERS KVALMATCHER MOT GEORGIEN OCH SPANIEN • VM-KVALET 2021

A M N E S T Y S 
MATCHPROGRAM

AMNESTY.SE/RÖTTKORT

SKRIV UNDER OM DU OCKSÅ
TYCKER ATT             BORDE STÅ UPP

FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
UNDER VM I QATAR!

MR-OMRÅDE: 
FLYKTINGAR OCH MIGRANTERS 
RÄTTIGHETER
Kontaktperson på sekretariatet: 
Daniel Lundh

http://aktivism.amnesty.se/forms/materialbestallning-vm-kvalmatcherna-oktober
http://aktivism.amnesty.se/forms/materialbestallning-vm-kvalmatcherna-oktober
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Amnesty släppte i september en ny rapport som fokuserar 
på i vilken utsträckning Pfizer, AstraZeneca, BioNTech, 
Johnson & Johnson, Moderna och Novavax som tillverkare 
av covid-19-vaccin har tagit sitt ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna. Rapporten granskar företagens roll 
i produktionen och fördelningen av vaccin samt visar hur 
vissa beslut som tagits har förhindrat en snabb och rättvis 
distribution av vaccin. Läs mer här. 

Vi skickar nu brev och uppmanar företagen att leva upp till sitt 
ansvar att respektera mänskliga rättigheter, dela med sig av 
kunskap och teknologi samt att leverera 50% av produktionen 
av covid-19-vaccin till låg- och lågmedelinkomstländer till och 
med slutet av 2021.

MÖJLIGHET ATT AGERA
Var med och skicka dessa brev så att de får största möjliga 
effekt! Breven är färdigskrivna så det enda som behöver göras 
är att skriva ut, skriva under och posta (alternativt scanna in 
och skicka via e-post) till respektive företag. Skriv ett mail till 
mig (karin.danelius@amnesty.se) eller till May (may.hylander@
amnesty.se, praktikant inom området företagsansvar) om ni 
vill vara med så skickar vi breven till er!

I rapporten Silenced and misinformed: Freedom of expression 
in danger during Covid-19 framkommer det hur regeringar 
och myndigheter har använt censur och bestraffning under 
pandemin, och därmed minskat tillförlitligheten i den informa-
tion som når människor. Pandemin har skapat en farlig situa-
tion där regeringar använder ny lagstiftning för att stänga ned 

källor till oberoende rapportering, sam-
tidigt som människor som har varit kri-
tiska eller till och med försökt granska 
sin regerings hantering av covid-19 har 
attackerats.

Detta är ett allvarligt hot mot både 
yttrandefriheten och rätten till hälsa, 
eftersom det förhindrar människor 
från att ta del av korrekt information 
och att ta väl avvägda beslut 
som direkt påverkar hälsan och 
välmåendet. 

VILL DU VARA MED OCH STÅ UPP FÖR YTTRANDEFRIHETEN? 
Använd dig av rapporten och skriv en insändare till en tidning, 
eller skapa synlighet i frågan genom exempelvis sociala 
medier. För att få tillgång till fina bilder ni kan lägga ut på 
sociala medier kopplade till rapporten, maila mig på fartun.
andersson-ramnemo@amnesty.se eller Sara Friman på sara.
friman@amnesty.se. 

För mer information, se amnesty.se.

VAR MED OCH KRÄV EN RÄTTVISARE 
FÖRDELNING AV COVID-19-VACCINET

COVID-19: ATTACKER MOT 
YTTRANDEFRIHETEN OCH 
SPRIDNING AV DESINFORMATION 
HOTAR FOLKHÄLSAN

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE

KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE 

070-197 44 77

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 

040-96 66 30

SARA FRIMAN
PRAKTIKANT INOM VERKSAMHETSUTVECKLING, MALMÖ

SARA.FRIMAN@AMNESTY.SE

MR-OMRÅDE: 
YTTRANDE-, MÖTES-, OCH 
FÖRENINGSFRIHET
Kontaktperson på sekretariatet: 
Fartun Andersson Ramnemo

MR-OMRÅDE: 
FÖRETAGSANSVAR
Kontaktperson på sekretariatet: 
Karin Danelius
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https://www.amnesty.se/press-och-media/#/pressreleases/covid-19-ledande-vaccintillverkare-bidrar-till-en-aldrig-tidigare-skaadad-maenniskoraettskris-3130071
mailto:karin.danelius%40amnesty.se?subject=
mailto:may.hylander%40amnesty.se?subject=
mailto:may.hylander%40amnesty.se?subject=
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4751/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4751/2021/en/
mailto:fartun.andersson-ramnemo%40amnesty.se?subject=
mailto:fartun.andersson-ramnemo%40amnesty.se?subject=
mailto:sara.friman%40amnesty.se?subject=
mailto:sara.friman%40amnesty.se?subject=
https://www.amnesty.se/aktuellt/attacker-mot-yttrandefriheten-och-spridning-av-desinformation-under-covid-19-pandemin-hotar-folkhalsan/
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GENERALSEKRETERARENS HÖRNA

En vanlig, grå måndag i oktober kom beskedet som flera av oss 
har befarat. Amnesty Hongkong har fattat beslut om att lägga 
ned sin verksamhet och stänga sitt kontor med omedelbar 
verkan. I Hongkong finns också ett av Amnestys regionala 
kontor, som bevakar och agerar på människorättssituationen 
i östra Asien och ger stöd till sektionerna i hela regionen. Det 
internationella sekretariatet har fattat beslut att också stänga 
regionkontoret i Hongkong och flytta verksamheten till en 
annan plats i regionen. Efter 40 år kommer Amnesty inte 
längre att finnas på plats i staden och regionen. 

Johnson Yeung Ching Yin är en välkänd demokrati- och 
studentaktivist i Hongkong och ordförande i den lokala 
sektionen. I ett mejl till kollegor runt om i världen, skriver 
han om det framgångsrika arbete som Amnesty Hongkong 
har bedrivit sedan sektionen startades på 1980-talet. Om 
att Amnesty Hongkong har spelat en viktig del i det lokala 
civilsamhället och bland framväxande sociala rörelser, inte 
minst efter införlivningen med Kina 1997 och i samband med 
att den nya, hårt kritiserade, säkerhetslagen infördes i juni 
2020. Och om det omöjliga val som sektionen har stått inför: 
Att fortsätta sitt viktiga människorättsarbete, på bekostnad 
av anställda och förtroendevaldas trygghet, säkerhet och 
potentiella frihet. Eller att prioritera det senare och samtidigt 
riskera att både det lokala och globala arbetet för ett Hongkong 
som respekterar alla invånares fri- och rättigheter censureras 
och tystnar. 

Det som händer i Hongkong, sker samtidigt på en rad andra 
platser runt om i världen, påminner Johnson Yeung Ching 
Yin oss om. Auktoritära ledare med omfattande makt, lagar 
som begränsar civilsamhällets möjlighet att verka, fredliga 
sammankomster och protester som möts med övervåld, och 
massövervakning som är diskriminerande och som undergräver 
människors fri- och rättigheter. Människorättsgrupper och 
aktivister i Belarus, Ryssland, Brasilien, Thailand, Indien, 
Bolivia, Uganda och DRC utmålas som “utländska agenter” 
och deras arbete motverkas, undergrävs och attackeras. Det är 
ingen slump att människorättskränkningar ökar samtidigt som 
människor som försvarar mänskliga rättigheter attackeras.

För Amnesty är detta något av en ödesfråga: Hur kan vi 
fortsätta vårt arbete för att mänskliga rättigheter ska gälla 
alla, nu och i framtiden, när utrymmet för att verka och agera 

krymper? Vårt sätt att mobilisera och organisera utmanas, 
när medlemmar, aktivister och förtroendevalda blir anhållna 
och åtalade och sektioner tvingas att lägga ned. Hur ska vår 
globala rörelse fortsätta att fungera när vi, i vissa länder, inte 
kan värva medlemmar, inte kan be om gåvor och när vi inte 
erkänns som legitima civilsamhällesorganisationer? 

Johnson Yeung Ching Yin svarar själv på frågan. Han menar 
att vi behöver tänka om och uppfylla vår potential som 
gräsrotsorganisation och social rörelse. I hans tappning 
betyder det att aktivister och lokala ledare har större 
inflytande och möjlighet att agera självständigt, men också att 
vår organisation kräver en mer flexibel och decentraliserad 
organisationsstruktur som kan agera snabbt när den 
lokala människorättssituationen förändras. Var som vatten! 
uppmanar han, med en blinkning åt både Bruce Lee och Tao 
Te Ching. 

Jag funderar vidare på hans ord. Kanske finns det även 
fördelar med att vi stänger våra kontor? Det tvingar oss bort 
från skrivborden och ut på gatorna och kräver att vi, på ett 
mer inkluderande sätt, fattar beslut tillsammans med andra 
som lever under samma sociala och politiska förhållanden 
och med samma utmaningar som vi själva. Johnson Yeung 
Ching Yin ställer utmanande och uppfordrande frågor, frågor 
som vi gemensamt behöver ta ansvar för att reflektera kring, 
inom och utanför Amnestyrörelsen. Och det är inte frågor som 
berör några få, någon annanstans, utan frågor som berör oss 
alla, här och nu! 

Under tiden kommer vi att fortsätta att följa situationen i 
Hongkong. Vi kommer att agera i solidaritet med invånare i 
regionen, backa  gräsrotsaktivister och sociala rörelser när de 
mobiliserar och bära Hongkongs röst ut i världen.

I  Johnson Yeung Ching Yins egna ord: “This is not a definite 
goodbye; we shall rise again. See you soon!”

 VAR SOM VATTNET I HONGKONG!

ANNA JOHANSSON 
TF GENERALSEKRETERARE

ANNA.JOHANSSON@AMNESTY.SE

08 7290 274
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MÖT ORDFÖRANDE PARUL SHARMA - 
OM AKTUELLA FRÅGOR I AMNESTY

NATIONELL MEDIAGRUPP!

STUDENTTRÄFF 20-21 NOVEMBER

Det är mycket som händer i organisationen just nu. I 
september var det internationella årsmötet (Global Assembly 
Meeting). Där fattades det bland annat beslut om en ny 
verksamhetsstrategi för hela den internationella rörelsen 
och hur Amnesty ställer sig till civil olydnad som metod. Det 
gjordes också tydliga ställningstaganden om Amnesty som en 
antirasistisk organisation. Under hösten har diskussionen om 
vilken organisation Amnesty International vill vara 2030 och 
vägen dit diskuterats på regional och internationell nivå.
 
Den 15 november har du möjlighet att träffa ordförande Parul 
Sharma och vice ordförande Anna Fairbrass för en digital fika. 
Anna Johansson, tf generalsekreterare deltar också. På mötet 
får du möjlighet att uppdatera dig om aktuella diskussioner 
och beslut från det internationella årsmötet, vad som händer 

globalt i rörelsen och vilka frågor styrelsen ser som prioriterade 
för Amnesty Sverige framöver. 
 
DATUM: 15 november 2021
TID: 18.00-19.30
ANMÄL DIG HÄR: aktivism.amnesty.se/forms/mote-om-
aktuella-fragor-i-amnesty/ 
 
Mötet hålls digitalt. Länk till mötet kommer att skickas ut efter 
att du har anmält dig. 

Då det finns stort intresse av grupper att skriva insändare och 
använda det skrivna ordet i sitt påverkansarbete är vi igång 
med att starta en nationell grupp som har som syfte att stötta 
grupper och aktivister i sitt mediaarbete, t.ex. genom att korra 
insändartexter samt hålla utbildningar i intervjuteknik och 
skrivande.

Medlemmarna i gruppen är tänkt att bestå av personer som 
är utbildade journalister, under pågående utbildning eller har 
liknande kommunikativ erfarenhet. 

Besitter du själv den här kunskapen eller känner någon som 
kanske skulle vilja ingå i gruppen? Tveka i så fall inte att höra 
av dig så pratar vi tillsammans vidare om hur vi lägger upp 
arbetet i gruppen.

KÄRA STUDENTAKTIVISTER,
Vi är glada över att kunna bjuda in er till vår årliga studentträff, 
som kommer att äga rum online på Zoom den 20 till 21 
november.

Studentträffen kommer bjuda på workshops, aktiviteter och 
en föreläsning om HBTQI+rättigheter i Europa, som äger 
rum söndagen den 21 november klockan 10. Om du är 

intresserad av att delta eller har några frågor, skicka ett mail 
till studentradet@amnesty.se  så förser vi dig med zoomlänken 
för evenemanget.

Anmälan: maila till studentradet@amnesty.se

/STUDENTRÅDET

LINA JAKOBSSON
PROCESSLEDARE STYRNING 

08 -729 02 33

LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

http://aktivism.amnesty.se/forms/mote-om-aktuella-fragor-i-amnesty/
http://aktivism.amnesty.se/forms/mote-om-aktuella-fragor-i-amnesty/
mailto:studentradet%40amnesty.se?subject=


INSATS NOVEMBER 2021         SIDA 16                                                        

Under tre intensiva dagar i oktober träffades ett 50-tal 
personer i sammanlagt sju tematiska fokusgrupper för att 
konkretisera och komma med input till Amnesty Sveriges 
verksamhetsstrategi 2022-2030. Grupperna bestod 
av aktivister, styrelserepresentanter och anställda. Tre 
ideella samtalsledare höll också i flertalet av dem! Utifrån 
fokusgruppernas samtal håller vi nu på att ta fram en strategi. 

Nästa stora steg i denna process är att styrelsen får ett utkast 
på strategi till sitt decembermöte. Därefter kommer det finnas 
möjlighet att få ta del av utkastet och även komma med 
input innan underlag skickas för beslut till årsmötet 2022. 

Vi jobbar också med att göra en skriftlig sammanställning 
av konsultationen och den input som gavs då. Den kommer 
senare i höst. Hela tidslinjen för konsultationsprocessen hittar 
du på aktivistportalen. 

KONSULTATIONSPROCESSEN - EN KORT 
UPPDATERING!

ELISABETH LUNDGREN
FÖRÄNDRINGSLEDARE

ELISABETH.LUNDGREN@AMNESTY.SE

https://aktivism.amnesty.se/grupper-och-distrikt/verksamhetsstrategi-2022-2030/konsultationsprocessen/
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ANSLAGSTAVLA

PSST! NU I NOVEMBER LANSERAS AMNESTYS FILMKLUBBAR. IN OCH LÄS MER PÅ AMNESTY.SE

Fler bilder från när aktivister gav 

#RöttkorttillFIFA utanför Friends arena 

under kvalmatcherna i oktober!

 Den 30:e september hölls mammornas demonstration 

på Mynttorget i Stockholm, där Kollektiv sorg var på 

plats för att belysa och protestera mot skjutningar och 

gatuvåldet.

BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 4!
Amnesty Press nummer 4 utkommer 3 december. 

Kanske lämplig att ha med sig på eventuella aktiviteter 

under december (nummer 1/2022 kommer i början av 

mars). Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt 

från tryckeriet! Beställningar av extra exemplar av AP 

måste jag ha absolut senast onsdag 17 november 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 AMNESTY PRESS

AP@AMNESTY.SE

Grupp 63 från Malmö var ute och 

agerade under internationella dagen 

mot dödsstraffet.

https://www.amnesty.se/agerahub/amnestys-filmklubb/

