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AMNESTYKALENDERN
28 SEPTEMBER
Internationella aborträttsdagen

10 OKTOBER
Internationella dagen mot dödsstraff

12 OKTOBER
Amnesty A

18 OKTOBER
Fika med styrelseordförande

27 OKTOBER
Amnesty B

9 NOVEMBER
Amnesty A (på engelska)

10 NOVEMBER - 28 FEBRUARI
Skriv för frihet kampanjperiod

12-13 NOVEMBER
Aktivistseminariet

6 DECEMBER
Amnesty A

10 DECEMBER
Kampanjaktionsdagen

14 DECEMBER
Amnesty B

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/.
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VALET ÄR ÖVER VAD HÄNDER NU?
I söndags, 11/9, gick vi till val. Ett val som troligen kommer att
definiera en ny politisk spelplan i Sveriges riksdag. Beroende
på vilka partier som sitter vid makten kommer frågor om
mänskliga rättigheter att utmanas på ett eller annat sätt.
Det finns en risk att det kommer presenteras politiska förslag
som kommer inskränka på rättssäkerheten och därmed våra
mänskliga rättigheter. Många är oroliga för vår framtid och vi
vill ge människor en kanal för vad de tror på! Vårt arbete ska
vara något som allmänheten och politiker kan hämta energi
och kunskap ifrån i politiska frågor som säkrar mänskliga
rättigheter. Vi ska visa att mänskliga rättigheter inte är valbara.
Många av er har på olika sätt följt vår valkampanj, en del av
er mer aktivt med att samla namn, prata med politiker, lyssna
på samtal och andra mer på håll. Oavsett vilket så tar det inte
slut här.

I skrivande stund vet vi inte hur det har gått. Det vi vet är
att oavsett vem som blir statsminister kommer vi överlämna
vår namninsamling till hen och fortsätta arbetet för en mer
rättighetsbaserad politik. Den 12 september var antalet
underskrifter 17 418, då har vi ännu inte hunnit räkna de
fysiska namninsamlingar som ni samlat in. Senast den 20
september ska namnunderskrifterna skickas in, så än finns
det tid att samla ytterligare några namn!
Kampen fortsätter!

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE
0707-44 57 93
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
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INTERNATIONELLA DAGEN
MOT DÖDSSTRAFF!
Den 10 oktober varje år inträffar den internationella dagen mot
dödsstraff. Amnesty International har kämpat för att dödsstraffet
ska förpassas till historiens skräphög i över 40 år. Stater ska
aldrig avrätta sina medborgare, och dödsstraffet hör inte hemma
i ett modernt och civiliserat rättssystem. Det är Amnestys
grundläggande inställning, och det som ligger till grund för vårt
arbete mot dödsstraffet. Vårt arbete utgår från FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna, bland annat just rätten
till liv.
Under 2021 dokumenterade Amnesty 579 avrättningar i 18
länder, en ökning med 20 procent jämfört med föregående år.
Det är det näst lägsta antalet avrättningar som Amnesty har
noterat sedan åtminstone 2010.
Fram till slutet av 2021 hade fler än två tredjedelar av världens
länder avskaffat dödsstraffet i lag eller praxis. 108 länder,

en majoritet av världens länder, har avskaffat dödsstraffet i
lagstiftningen för alla brott, och 144 länder har avskaffat det i
antingen lagstiftning eller praxis. 55 länder har fortfarande kvar
dödsstraffet.
Amnesty motsätter sig användandet av dödsstraff överallt
och utan undantag, oavsett omständigheterna för brottet och
oavsett den enskildes oskuld, skuld eller andra omständigheter
rörande individen och oavsett med vilken metod som staten
avser att använda för att utföra dödsstraffet. Dödsstraffet
kränker rätten till liv så som den garanteras i den universella
deklarationen för de mänskliga rättigheterna.
Läs mer om dödstraffsrapporten 2022 här:
amnesty.se/vara-rattighetsfragor/dodsstraff-tortyr/dodsstraff/
dosstraffet-i-varlden-2019/

INSATS SEPTEMBER 2022				

SIDA 5

AGERA FÖR
AHMADREZA
DJALALI DEN
10 OKTOBER!
Redan i början av maj i år började iranska nyhetsbyråer sprida
budskapet att Iran skulle verkställa avrättningen av Ahmadreza
Djalali, som hämnd för att den iranske medborgaren Hamid
Nouri ställts inför rätta för grova folkrättsbrott i Sverige. Många
av oss var oroliga när Nouri dömdes till livstids fängelse av
Stockholms tingsrätt den 14 juli, men lyckligtvis har inte
Iran verkställt dödsstraffet. Det verkar som om Irans ledare
fortfarande hoppas på att kunna använda Ahmadreza för att
göra en fångutväxling med någon av de iranska medborgare
som sitter fängslade i EU-länder. Det är viktigt att fortsätta
uppmärksamma hans fall och visa Iran att många människor
är engagerade för hans sak.
Läget är fortsatt kritiskt. Många av er har säkert redan agerat
för Ahmadreza frigivning. De senaste åren har vi samlat in över
155 501 underskrifter, skrivit fysiska brev till makthavare i Iran
och skrivit brev till honom i fängelset.
Vi kommer nu använda den internationella dagen mot
dödsstraffet, den 10 oktober, till att återigen sätta press
på Irans makthavare och påminna dem om att vårt arbete
för att få Ahmadreza fri inte slutar förrän han blir frisläppt!

VÅRA KRAV
Att Ahmadreza friges omedelbart och att hans dödsdom
upphävs. Vi kräver också att han ska få återförenas med sin
familj i Sverige.

DÖDSSTRAFF I USA - KRÄV ATT USA STOPPAR
AVRÄTTNINGEN AV BENJAMIN COLE
Det finns även en aktion med fokus på USA för att stoppa
dödsdömde Benjamin Coles avrättning! Dödsstraff i USA
var fokuset på vår kampanj under internationella dagen mot
dödsstraff 2020.
Ni hittar aktionen här!

VAD SKA VI GÖRA?
•
•
•

Skriva fysiska brev till Irans ambassad
Samla in namnunderskrifter till Amnestys aktion på
amnesty.se
Skriva insändare i lokal media för att väcka uppmärksamhet
kring Djalalis fall i Sverige

NÄR:
Agera gärna kring den 10 oktober men det finns inget
slutdatum för denna aktion. När ni agerar - meddela gärna oss
på sekretariatet.

MATERIAL:
På aktivistportalen aktivism.amnesty.se/dodsstraff/ finns ett
uppdaterat baskit för arbetet mot dödsstraffet som ni kan
använda. Där finns även kontaktuppgifter till Irans ambassad
samt andra påverkansmetoder som ni behöver för denna
aktion.

ANMÄL ER TILL 10 OKTOBER

aktivism.amnesty.se/forms/vi-kommer-agera-under10-oktober-ahmadreza-djala/

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

MAJA ÅBERG
SAKKUNNIG
08-72 90 242
MAJA.ABERG@AMNESTY.SE
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STÅ UPP FÖR ABORTRÄTTEN DEN 28 SEPTEMBER!
På den internationella aborträttsdagen, den 28 september,
står vi upp för aborträtten i USA! Vi planerar att genomföra
manifestationer i storstäderna, synas i våra kanaler och
fortsätta att uppmana guvernörerna i USA:s delstater att
stoppa inskränkningarna av aborträtten! Vill ni agera för
aborträtten? Anmäl er gärna och ladda ner material på:
aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter/
Psst. Vi kommer att arbeta vidare för aborträtten i USA

under hösten men framför allt efter mellanårsvalet i
november.
För frågor kontakta gärna mig!

KARIN LEDIN DA ROSA
VERKSAMHETSUTVECKLARE & PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET
070 987 04 65
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

UPPDATERING: EFTER PRESSMEDDELANDET OM UKRAINA
Den 4 augusti publicerade Amnesty International ett längre
pressmeddelande som visade att ukrainska styrkor äventyrat
civila genom att upprätta baser och använda vapensystem i
befolkade bostadsområden, däribland i skolor och sjukhus.
Pressmeddelandet baseras på utförliga utredningar i
regionerna Charkiv, Donbass och Mykolajiv och innehåller
vittnesmål från ukrainska civila som upplever att militärens
agerande har utsatt dem för fara.
Som många av er säkert har uppmärksammat skapade
pressmeddelandet starka reaktioner runt om i världen och
ledde bland annat till att Oksana Pkalchuk, chef för Amnesty
Ukraina, valde att avgå i protest. Medlemmar och aktivister
i Sverige har också reagerat på pressmeddelandet och har
vänt sig till sekretariatet med en rad frågor, kommentarer
och synpunkter. Drygt 2000 medlemmar har valt att lämna
Amnesty Sverige, inklusive Per Wästberg som var med
och grundade organisationen 1964. Samtidigt har många
medlemmar hört av sig och gett stöd, både via mejl och i
sociala medier.
Tillsammans är vi världens största människorättsorganisation.
Det innebär ett stort ansvar - och vi måste tåla både
granskning och kritik. Delar av kritiken har varit saklig, rimlig
och viktig för oss som organisation att ta på största allvar.
Det är därför som Amnesty Sverige har agerat för att få till
stånd en gedigen utvärdering av de händelser och beslut som
ledde till publiceringen av pressmeddelandet. Utvärderingen
kommer att påbörjas inom kort och leds av externa personer
som inte är anställda av, eller förtroendevalda för, Amnesty
International. När utvärderingen väl är klar, så får vi anledning

att återkomma med information om dess slutsatser och de
lärdomar vi kan dra.
Men andra delar av kritiken har byggt på missuppfattningar
eller begränsad förståelse för hur vi som världens största
människorättsorganisation arbetar. Oberoende och neutralitet
utgör kärnan för Amnestys verksamhet och har gjort det från
början. Vi utreder och avslöjar kränkningar mot mänskliga
rättigheter oberoende var de sker, vem de drabbar och vem
som gör sig skyldig till dem. Från denna princip går det inte att
backa - då ifrågasätter vi grunden till allt vårt arbete.
Med det sagt, förstår jag att många av er också har fått ta emot
frågor, kommentarer eller funderingar. Om du vill veta mer om
hur Amnesty International har resonerat, så har vi publicerat
frågor och svar på vår hemsida. Du hittar det här:
amnesty.se/aktuellt/amnestys-pressmeddelande-angaendeukraina/. Amnesty Sverige publicerade också en
debattartikel i Dagens Nyheter den 12 augusti, där vi gjorde
ett försök att bemöta kritiken som riktats mot organisationen.
Du kan läsa debattartikeln här:
dn.se/debatt/amnesty-maste-aven-beratta-nar-ukrainautsatter-sin-befolkning-for-fara/
Har du ytterligare tankar eller funderingar? Hör gärna av dig!
Du når mig på anna.johansson@amnesty.se

ANNA JOHANSSON
GENERALSEKRETERARE
ANNA.JOHANSSON@AMNESTY.SE
08 7290 274
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EN HELG I RÄTTVISANS NAMN!
I förra numret av Insats berättade vi att Aktivistseminariet 2022
gör comeback helgen den 12-13 november i Stockholm. Nu
kan vi äntligen avslöja helgens spännande upplägg! Anmälan
har dessutom öppnat, så glöm inte att anmäla dig själv och
tipsa dina gruppmedlemmar om att göra detsamma!

Aktivistseminariet riktar sig till alla aktivister,
nya som gamla, och är ett tillfälle att fördjupa
relationer med andra inom organisationen, öka
kunskapen om Amnestys arbete samt fylla på
med ny energi till den fortsatta kampen för
rättvisa och jämlikhet i och utanför Sverige.
Under helgen erbjuds bland annat seminarier,
workshops och panelsamtal som alla tar
avstamp i vår nya verksamhetsstrategi där
jämlikhetsarbete, rätten att protestera och
klimaträttvisa är stora fokusområden. Vi kommer
även titta närmare på olika påverkansmetoder
i syfte att förse oss med fler verktyg som kan
göra vårt arbete för ett mer rättvist och jämlikt
samhälle snäppet vassare.

Datum
12-13 november
Plats
Vi kommer att hålla till på Ersta konferens i Stockholm

Resa
I enlighet med gällande riktlinjer bekostar Amnesty inte
resekostnader. Undersök gärna med din grupp eller distrikt
om de kan stå för hela eller delar av kostnaden. Det är dock
viktigt att alla har möjlighet att delta. Kontakta oss vid behov
så hittar vi en lösning tillsammans.
Mat
Amnesty bjuder på vegetarisk lunch under lördag och söndag.
På lördagen anordnas även en middag på sekretariatet för de
som vill.

SCHEMA I KORTHET
Lördag kl 09.00-17.00:
• Inledningstal av Amnestys ordförande Parul Sharma
• Fördjupning i: rätten att protestera eller klimaträttvisa
• Amnestys jämlikhetsarbete
• Panelsamtal med jurister och aktivister om rätten att
protestera för klimaträttvisa.
• Panelsamtal med representanter från olika
rättighetsorganisationer
• Valbara fördjupningspass: jämlikhetsarbete i praktiken
• Gemensam middag på sekretariatet 18.00-21.00
Söndag 09.00-14.30:
• Skriv för frihet / Rätten att protestera
• Internationell gästföreläsare
• Gemensam aktion: Skriv för frihet
• Valbara workshops: Strategiskt kampanjande, lokalt
lobbyarbete eller mediaarbete
Vi ses i Stockholm för en oförglömlig helg tillsammans!
Frågor eller funderingar? Kontakta oss:

Anmälan
Anmäl dig här (eller via aktivism.amnesty.se/aktivistseminariet)
Anmälan stänger den 9 oktober.
OBS: Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller!
Tillgänglighet
På Ersta finns hiss, hörslinga samt tillgängliga toaletter.
Boende
Amnesty bekostar boende under helgen för de som behöver.
Boende bokas i dubbelrum, eget rum går att boka mot en
ersättning på 500 kr. För de med lång resväg bekostar vi
boende för två nätter, för de med kortare resväg boende för
en natt.

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE
KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE
070-197 44 77

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE
0707-44 57 93
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
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ÄR VI ETT AMNESTY
ELLER FLERA?
I år ägde Global Assembly Meeting rum den 30-31 juli och
hölls återigen digitalt. Från styrelsens sida deltog Parul Sharma
och Clara Wallin. Det var ett laddat, interaktivt och intensivt
GA-möte, med en rad svåra frågor och konstateranden som
lämnade fler funderingar än svar. De flesta frågorna handlar
om vilka och hur vi är som organisation och rörelse. Är vi
ett Amnesty eller flera Amnesty inom Amnestyrörelsen, och
är detta en styrka eller en svaghet? Använder sig Amnesty
av västerländska koncept i det globala syd? Finns det flera
globala syd och flera globala nord? Vilket ska vi prioritera, att
bygga rörelse, en ekonomisk tillväxt eller medlemstillväxt? Hur
mäter vi framgångar som rörelse och är det en skillnad när
vi mäter framgångar som organisation? Går ett antirasistiskt
ledarskap hand i hand med ett feministiskt ledarskap? Ska
vi bredda oss och ta oss an fler människorättsfrågor eller
hålla oss till några få? Tappar vi som rörelse och organisation
relevans i brådskande människorättsfrågor när vi inget tycker
och säger? Ja frågorna och diskussionerna var vida och många
och visar att vi ständigt strävar efter att ifrågasätta, förbättra
och förtydliga varför vi finns och vad vi verkligen bidrar med!
Vad gäller motioner och besluten som togs under mötet är
det viktigt att poängtera att alla GA-beslut är bindande för
hela rörelsen. Global Assembly fattade enhälligt beslut om att
revidera och förenkla det globala kvalitetsledningssystemet.
Vidare beslutades att arvodera styrelseledamöterna i den
internationella styrelsen och att Global Assembly framgent
kommer att hantera motioner vartannat år (istället för som
nu varje år). Den internationella styrelsen kommer också att
få möjlighet att föreslå Global Assembly att stänga tidigare
årsmötesbeslut, i de fall de inte längre är relevanta eller inte
går att uppnå. Den modellen har vi ju även i den svenska
sektionen.
Global Assembly fattade också beslut om en ny modell för
att förrätta val till internationella förtroendeposter, i syfta att
göra valen mer rättvisa och demokratiska. I enlighet med GAresolutionen 2021/05 fattades även beslut om att anta principer
som ska ligga till grund för Amnestys kommande policy om

beskattning, ojämlikhet och mänskliga rättigheter. Principerna
ska ses som ett första steg och ett diskussionsunderlag inom
rörelsen, inför arbetet med att ta fram den fullständiga policyn,
som står på agendan för GA-mötet 2023.
Global Assembly beslutade även enhälligt att anta en definition
av feministiskt ledarskap, som bygger på sex principer. Syftet
med principerna är att säkerställa att de beslut som fattas inom
rörelsen är transparenta, gemensamma, sker i bred samverkan
och främjar ett jämlikt deltagande, samt bidrar till diskussioner
om hur makt delas och utövas inom organisationen, att social
rättvisa uppnås och att genomgripande förändring, både inom
och utom organisationen, är möjlig.
Vår internationella generalsekreterare Agnés Callamard
inledde sitt tal med att säga att det som binder oss alla
samman är tron till de mänskliga rättigheterna, detta faktum
gör oss till ett Amnesty. Men vi behöver ett nytänkande,
menar Agnés Callamard, ett nytänkande som ska föra oss
in i framtiden. Hon fortsatte med att säga att det som har
fungerat i 60 år inte behöver fungera de kommande 60 åren.
Det som består är tron till de mänskliga rättigheterna och att
vi alltid sätter människan i centrum. Vi har en historisk roll att
spela, menar Agnés Callamard, där människans förluster i en
rådande klimatkris behöver belysas.

Vill du fortsätta att följa aktuella frågor inom
Amnesty utifrån ett styrelseperspektiv, delta på
nästa webbinarium “Fika med ordförande” som
hålls den 18 oktober kl. 18.00.
Anmäl dig här redan nu!

PARUL SHARMA
ORDFÖRANDE SVENSKA AMNESTY
PARUL.SHARMA@AMNESTY.SE
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ÄR DU INTRESSERAD AV
INTERNATIONELLA FRÅGOR?
Då har du möjlighet att anmäla ditt intresse att vara med i
AIK - Amnestys internationella kommitte. AIK stöttar styrelsen
och sekretariatet med analyser i viktiga vägvalsfrågor med
koppling till den internationella rörelsen. AIK deltar till exempel
i sektionens analysarbete av förslagen till den internationella
rörelsens årsmöte, Global Assembly Meeting.

KRITERIER:
• Erfarenhet och kunskap om mänskliga rättigheter, med
•
•
•
•

fördel i en internationell kontext.
Erfarenhet och kunskap om Amnesty, med fördel även
den internationella delen av rörelsen.
Förmåga att analysera komplexa frågor.
Förmåga att läsa och kritiskt granska omfattande material
på engelska.
Flytande i engelska och god svenska.

ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIG?
Skriv ett mejl till mig med dina kontaktuppgifter senast tisdag
den 4 oktober. Berätta kort om vad du har för bakgrund och
erfarenheter och motivera varför du är intresserad av att vara
med i AlK. Antalet platser är begränsat och ett urval bland
intresseanmälningarna kommer att göras. Det är styrelsen
som utser AIK.

LINA JAKOBSSON
PROCESSLEDARE STYRNING
08 -729 02 33
LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE

VAR MED OCH REKRYTERA PÅ ER ORT!
Behöver ni bli fler i er Amnestygrupp? Har distriktet ett behov
av att växa? Ju fler vi är desto större möjlighet har vi att
påverka. Med vår nya verksamhetsstrategi i ryggsäcken har vi
en tydlig riktning de kommande åren. Nu ser vi därför till att
bli fler som jobbar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla
alla, alltid!
Vill du, din grupp eller ditt distrikt vara med under höstens
rekryteringssatsning? Ta kontakt med Mohammed Ryback på
mohammed.ryback@amnesty.se. “Ge upp ge allt” material
finns i form av affischer och flygblad. Det finns även möjlighet
att få hjälp med marknadsföring för din lokala grupps
rekryteringsträff.
Nu ger vi inte upp, vi ger allt!

MOHAMMED RYBACK
VERKSAMHETSUTVECKLARE
070 9144681
MOHAMMED.RYBACK@AMNESTY.SE
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SOM JAG SER DET...
VALBEREDNINGENS UPPDRAG
Under årsmötet i maj valdes jag tillsammans med Isabell
Svensk, Zarathustra Acat, Mohima Mumin, Zandra Bergman
och Lars Gäfvert till sektionens nya valberedning. Vi tackar den
avgående valberedningen för en förtjänstfull insats och tackar
det ödmjukaste för förtroendet att få företräda alla hundratusen
medlemmar, världens största människorättsorganisation.
Valberedningen har beslutat att arbeta utifrån fyra utarbetade
faser och arbetet utgår ständigt från dom 26 direktiv som
årsmötets i maj har beslutat om.
1. Formatera gruppen och planera arbetet. Under valberedningens konstituerande junimöte valdes jag till valberedningens ordförande och kommer därför vara valberedningens
ansikte utåt samtidigt som jag leder valberedningens
interna arbete. Internt arbetar vi i olika arbetsgrupper och
valberedningens ledamöter har kontaktansvar till dom
organ som vi ska föreslå kandidater till: Sektionsstyrelsen,
fondstyrelsen, berednings- och granskningskommittén.
2. Analysera och kommunicera behov. Under hösten inleder
vi valberedningens externa kommunikation och vill med det
förtydliga att valberedningen arbetar under årets alla veckor
och önskar en nära kontakt med enskilda medlemmar,
grupper, distrikt och övriga organ. Vi förbereder även
intervjufrågor, gör nuläges- och framtidsanalys, får insyn i hur
våra förtroendevalda arbetar samt skapar i samråd med er alla
en behovsrapport som är grunden till urvalsprocessen. Som
med många processer finns störst utrymme att påverka i en
inledande fas och därför uppmuntrar vi dig att delge oss dina
tankar om nästa generations företrädare.
3. Urvalsprocess. I början av 2023 aktiveras nomineringstoppet vilket följs av urval och flertalet intervjudagar.
Målsättningen är att skapa ett komplett lag som tillsammans
kan frigöra Amnesty Sveriges fulla potential. Under våren
lägger valberedningen fram vårt förslag på förtroendevalda

LJUS
Fulladdad med en fjärde vaccinationsdos

TAGGTRÅD
Tre partier motsvarande halva väljarkåren står
inte bakom Amnestys namninsamling om att
respektera mänskliga rättigheter

till årsmötet och förslaget grundas i behovsrapporten och vår
övertygelse att förslaget har stöd under årsmötet och som
helhet är det bästa möjliga för organisationen.
4. Resultat och utvärdering. Valberedningen och kandidaterna
deltar på årsmötet i maj 2023 och därefter avslutas vårt
verksamhetsår med ett utvärderingsmöte med efterföljande
överlämning till nästa valberedning. Det är valberedningens
valberedning som lägger fram sitt förslag till ny valberedning
under samma årsmöte.
Enligt riktlinjerna för valberedningen är vårt uppdrag att
verka för föreningens utveckling och förnyelse genom att
förbereda val av förtroendevalda. För att ge oss bästa möjliga
förutsättning att lyckas önskar vi din hjälp att kontakta oss –
skriftligt, muntligt eller på annat sätt – och berätta om dina
tankar gällande framtidens Amnesty Sverige och gärna att
du själv vill tipsa om personer som vill vara med och leda
vår sagolika organisation med hundratusen medlemmar,
världens största människorättsorganisation.

MARCUS KARLÉN
ORDFÖRANDE VALBEREDNINGEN
0705732214
VALBEREDNINGEN@AMNESTY.SE
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LÄR KÄNNA AMNESTY UNDER HÖSTEN!
Nu är höstens alla utbildningstillfällen för våra digitala
grundutbildningar Amnesty A och B spikade. Anmäl dig på
en gång och glöm inte tipsa gruppmedlemmar, vänner och
bekanta att göra detsamma!
Amnesty A är en första introduktion till Amnesty International
och den svenska sektionen. Utbildningen 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 dig som precis tagit första
steget in i organisationen, t.ex. genom att gå med i en grupp
eller nätverk, och till dig som bara är nyfiken på att veta mer
om Amnesty och hur du kan engagera dig.
Amnesty B går djupare in på några av de ämnen
som kort tagits upp under A-delen. Vi tittar t.ex.
närmare på organisationens åtagande och oberoende,
arbetsmetoder, jämlikhetsarbete, den nationella och globala
verksamhetsstrategin samt hur du som medlem kan påverka
den lokala, nationella och internationella verksamheten.
Amnesty B riktar sig till dig som är aktiv i någon av våra
engagemangsformer och passar både den som precis gått
med och den som varit aktiv under många år.

INBOKADE TILLFÄLLEN
(ALLA SKER DIGITALT):
Amnesty A
12 oktober, kl 18-19.30
9 november, kl 18-19.30 (Engelska)
6 december, kl 18-19.30
Amnesty B
27 oktober, kl 18-19.30
14 december, kl 18-19.30
Mer information och anmälningsformulär till respektive
utbildning hittar ni på Amnesty A&Bs sida på aktivistportalen
(aktivism.amnesty.se/ab) och i kalendariet.

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE
KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE
070-197 44 77

DINA TANKAR OM INSATS?

Här har du möjlighet att lämna dina idéer och funderingar
kring innehållet i Insats!

MARY TECLE
REDAKTÖR
MARY.TECLE@AMNESTY.SE
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KONTAKTPERSONER PÅ SEKRETARIATET
STOCKHOLM

På Amnestys sekretariatet arbetar vi i enhet engagemang
med att stötta och utveckla medlemsorganisationen. Nedan
finner du vilken verksamhetsutvecklare som ansvarar för vilka
distrikt. Inom enheten finns också en verksamhetsutvecklare
med ansvar för alla ungdomsgrupper. Du är alltid välkommen
att kontakta oss!

I Stockholm arbetar Karin Danelius och Agneta Kahn
Karin är kontaktperson för Stockholm, Uppsala, Mälardalen,
Gotland och Östergötland/Södra Sörmland. Agneta arbetar
som verksamhetsutvecklare ungdom och är kontaktperson
för alla ungdomsgrupper.

MALMÖ

Kontakt:

I Malmö arbetar Fartun Andersson Ramnemo och Marianne
Gyllenpistol. Fartun är kontaktperson för Malmö, Blekinge och
övriga Skåne. Marianne är kontaktperson för Lund, Halland,
Jönköping o c h , - Kalmar-Kronoberg.
Kontakt:

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

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

GÖTEBORG
I Göteborg arbetar Mohammed Ryback och Karin
Ledin da Rosa. Mohammed är kontaktperson för
Göteborg, Värmland/Dalsland, Västerbotten, Södra Norrland
och Västerbotten. Karin är kontaktperson för Gästrikland/
Dalarna, Norra Älvsborg/Bohuslän, Skaraborg och Örebro.
Kontakt:

MOHAMMED RYBACK
VERKSAMHETSUTVECKLARE
070 9144681
MOHAMMED.RYBACK@AMNESTY.SE

KARIN LEDIN DA ROSA
VERKSAMHETSUTVECKLARE & PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET
070 987 04 65
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE
KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE
070-197 44 77

AGNETA KAHN
VERKSAMHETSUTVECKLARE
AGNETA.KAHN@AMNESTY.SE
072-971 26 17
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INSATS MAJ 2019

Bilder från Kvinnorättsgruppen i Stockholm
som anordnade en publik utfrågning
med regionpolitiker om stöd och vård till
våldtäktsöverlevare.
Kvinnorättsgruppen i Malmös
panelsamtal med fokus på
regionvalet i Skåne

Bilder från en A-day föreläsning på en av de
många gymnasieskolor vi kommer att besöka
under hösten i vår turné. Föreläsningen handlar
om hur människor utsätts för kränkningar i världen
och i Sverige, men också om människors mod.

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

