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2-3 OmdIskUtERAt FöRslAg
Förslaget från Amnestys internationella sekretar-
iat om en policy rörande sexarbete fick under 
slutet av januari stark kritik i svensk media, där 
många menade att förslaget borde förkastas 
utan diskussion. Men i Amnesty har vi som vana 
att låta våra medlemmar komma till tals innan vi 
tar beslut. Så blir det även den här gången.

4 s.O.s. EUROpA
Den 15-16 mars hålls en utbildning för alla som 
vill delta i kampanjen S.O.S. Europa. Kortsiktigt 
handlar kampanjen om att uppmärksamma 
frågan om pushbacks i EU-parlamentsvalet. 
Långsiktigt handlar den om att EU ska respektera 
rätten att söka asyl, och att flyktingar och mi-
granter inte ska drunkna i Medelhavet.

#2

3 AnnA hAR ORdEt    6 IngA våldtäktsäktEnskAp!     8 mOtIOnERA BättRE!

Zohra Filalis dotter, 16-åriga Amina Filali, begick självmord sedan hon tvingats gifta sig med mannen som våldtagit henne.
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Som många av er säkert har sett har det stormat i media den 
senaste tiden kring Amnesty och det policyförslag om “avkri-
minalisering av sexarbete” som tagits fram av vårt internatio-
nella sekretariat (IS) i London. Vi i styrelsen och de anställda 
på sekretariatet har fått många reaktioner från medlemmar 
och andra, och vi förstår att det finns en stor upprördhet inom 
organisationen och utanför. Vi vet också att många individuella 
medlemmar fått ta emot synpunkter och frågor från personer 
utanför Amnesty, och att det finns en oro över vad som ska 
hända härnäst. Som Amnestymedlemmar är vi i styrelsen 
stolta över och rädda om vår organisation eftersom vi vet att 
vårt arbete för mänskliga rättigheter är livsviktigt. Många av er  
känner säkert på samma sätt, och i den här texten till er vill vi 
därför försöka klargöra vad som har hänt, vad som kommer att 
hända, och hur styrelsen har agerat hittills.

Nuläget
IS kom den 4 februari med ett nytt och förtydligat underlag 
som kommer ligga till grund för den konsultationsprocess vi 
nu inleder. I media har många menat att svenska styrelsen 
direkt borde ta avstånd från det policyutkast som diskuterats 
i media. Det ville vi i styrelsen inte göra, framförallt eftersom 
det inte är styrelsen, och inte heller tjänstemän, som ska fatta 
beslut i sådana här viktiga policyfrågor, utan medlemmarna. 
Det är så en medlemsbaserad demokratisk organisation fung-
erar. Vi har försökt skapa en så gedigen demokratisk process 
som möjligt kring den här frågan och vill inte frångå den bara 
för att vi utsätts för påtryckningar utifrån. Det är också vad vi 
försökt förklara i sociala medier och i media. 

Dessutom ville vi få tydlighet från IS kring en del frågor som 
var mycket oklara i utkastet, och få ett slutgiltigt förslag att 
konsultera kring. Det har vi först nu fått. 

Många av de frågor som dykt upp i media har rört den 
svenska sexköpslagen. Sexköpslagen som Sverige har, och 
som den tillämpas i Sverige, står inte i strid med de mänskliga 
rättigheterna. Därför menar styrelsen att ett generellt globalt 
avståndstagande från sexköpslagar inte är relevant, och 
kommer därför arbeta på ett remissvar, för medlemmarna att 
ta ställning till, utifrån den linjen. Att därifrån sluta sig till att 
den svenska lagen fungerar överallt och i alla kontexter är en 

annan sak. I många länder är till exempel kontakt med polisen 
en stor riskfaktor för att utsättas för människorättskränkningar. 

I media har också angetts att Amnesty nu verkar för legalise-
ring av prostitution. Det stämmer inte, dels för att det är ett 
förslag och därför inte speglar Amnestys nuvarande stånd-
punkt, och dels för att det förslaget diskuterar är frågan om 
avkriminalisering. I länder där det är kriminaliserat att sälja sex 
- ungefär hälften av världens länder - är det vanligt att polisen 
begår övergrepp mot personer som säljer sex. Runt om i 
världen upplever människor som säljer sex att de inte kan gå 
till polisen när de har blivit utsatta för övergrepp och att de 
diskrimineras vad gäller tillgång till sjukvård. Kriminalisering 
av dem som säljer sex kan också leda till att de hålls utanför 
program för att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara 
sjukdomar. I det nya förslag som nu kommit framgår tydligt att 
Amnesty inte förespråkar prostitution, utan syftar till att skydda 
de mänskliga rättigheterna för personer som säljer sex. 

Vad Vi kommuNicerat till iS
Allt sedan vi fick del av policyförslaget om avkriminalisering av 
sexarbete har vi haft regelbunden kontakt med IS. Styrel-
sen har särskilt drivit främst två frågor gentemot IS och den 
internationella styrelsen. Den ena är att organisationens egna 
regler och beslut som anger att policyförslag av den här typen 
ska förankras i hela den globala rörelsen måste följas. Vi har 
tryckt på för att remisstiden ska förlängas så att det går att ge-
nomföra en gedigen, demokratisk process i sektionerna. Där 
har vi efterhand lyckats få mer och mer tid. Även om vi nu ska 
inkomma med ett första svar i slutet av mars, så är det endast 
våra första, preliminära synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om 
svenska sektionens ställningstaganden gällande policyförsla-
get, fattas först på årsmötet i maj. 

Den andra frågan vi har drivit är att policyförslaget borde vara 
mer öppet, med flera möjliga alternativ för Amnestys framtida 
inställning till sexarbete, som kan ligga till grund för en mera  
förutsättningslös diskussion, snarare än ett förslag där bara 
en möjlighet lyfts. Vi har efterlyst bättre och tydligare analys i 
policyförslaget - vilket vi alltså fick i början av februari - samt 
verktyg för att alla sektioner ska kunna göra en ordentlig 
riskbedömning, då frågan är känslig och ofta splittrar kvin-

PolicyförSlaget om Sexarbete
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AnnA Lindenfors
Nytillträdd geNeralsekreterare

LJUs
LJUsAre tider 
Planteringssäsongen för tomater är äntligen igång. Ett ljus i 

mörkret för en odlingsentusiast som mig.

tAGGtrÅd
Homofobisk LAGstiftninG i niGeriA 

Ny lagstiftning gör homosexualitet olaglig i Nigeria. Ett över-

grepp mot männsikor som vill vara öppna med sin kärlek.  

som JAG ser det...
Äntligen är det dags! Jag känner mig oerhört hedrad och 
ödmjuk inför uppdraget som generalsekreterare för Amnesty.

Amnesty International är för mig en väldigt gedigen, modig, 
envis och resultatinriktad människorättsorganisation. Mitt 
livs första engagemang var i en Amnestygrupp i Linköping. 
Den tiden gav mig lärdomar om mänskliga rättigheter och 
hur man tillsammans kan arbeta med att skapa förändringar. 
Den kom också att påverka mitt framtida yrkesval. Under mitt 
yrkesverksamma liv har jag haft förmånen att få jobba vidare 
med mänskliga rättigheter i olika former. Jag har arbetat med 
rättigheter för kvinnor och män med funktionsnedsättning 
och de senaste 18 åren med barns rättigheter. Jag har haft 
möjligheten att jobba i Indien, Kenya, Sydsudan och nu se-
nast i Filippinerna. Kulturer skiljer sig förstås åt på många sätt 
men samtidigt finns de globalt antagna mänskliga rättighe-
terna där som en gemensam nämnare att bygga på. Man kan 
alltid bedriva ett påverkansarbete, även om metoden skiljer 
sig åt. 

För mig är det är oerhört inspirerande när jag ser hur aktivis-
ter på såväl lokal som nationell nivå skapar positiva föränd-
ringar. Det gäller förstås också i Sverige! 
 
På många håll blir världen bättre. Men vi vet alla att mycket 
återstår tills dess att varje individ kan åtnjuta sina rättigheter 
hela tiden och överallt. Amnestys arbete är viktigt och gör 
skillnad! För mig är det en ynnest och jag känner mig oerhört 
inspirerad och taggad för att bidra. Den första tiden handlar 
förstås mycket om att lära mig mer om Amnesty, på djupet 
och på bredden, för att skapa insikter och en god bas att stå 
på i mitt arbete som generalsekreterare. Jag vill därför lyssna 
till många röster om var vi är idag, hur vi kom hit och var vi 
vill vara i framtiden. Därför kommer jag att prata med er med-
lemmar, personalen, styrelsen, den internationella rörelsen 
och externa aktörer som är viktiga för vårt arbete. 

Jag vill höra era åsikter om hur vi än bättre kan bedriva 
vår verksamhet och därmed förändra världen. Det kan låta 
storslaget men det är precis det vi gör tillsammans. Varje 
litet steg vi tar som organisation kan ha 
oerhört stor betydelse och leda till att 
människor får korrekt rättslig prövning, 
kan uttrycka sin röst eller leva med den 
de älskar.

norörelsen och andra organisationer som jobbar för kvinnors 
rättigheter internationellt. För detta hann vi tyvärr inte få gehör 
innan utkastet till policyförslag kom ut i media. 

delta i diSkuSSioNeN!
Som vi redan har berättat om i januarinumret av Insats så 
ska vi nu diskutera förslaget i den svenska sektionen. Detta 
var planerat redan innan förslaget kom ut i media. Nu har vi 
dessutom ett nytt och förtydligat underlag att utgå ifrån. Ni 
som är aktiva i grupp har redan fått en inbjudan att vara med 
i processen genom att ta del av policyförslaget, diskutera och 
komma in med skriftliga synpunkter och svar. Den 1 mars äger 
en Amnestyintern workshop rum. Till denna har distriktsombu-
den, personer ur vissa specialgrupper (ex kvinnorättsgrupper, 
HBTQ-grupper, juristgrupper) och andra personer som har 
mycket kunskaper om sexuella och reproduktiva rättigheter 
eller Amnestys policyfrågor blivit inbjuda. Amnestys Internatio-
nella kommitté och styrelsen kommer också att närvara. 

Precis som andra sektioner kommer vi också konsultera olika 
organisationer utanför Amnesty.

Den 31 mars ska vi skicka ett preliminärt remissvar från 
svenska sektionen till IS. Årsmötet kommer sedan att besluta 
om det slutgiltiga ställningstagandet för svenska sektionen i 

maj. Alla sektioners remissvar kommer sedan att diskuteras 
på ett möte i juni där alla ordförande och chefer i sektionerna 
möts. Därefter ska frågan upp i den internationella styrelsen 
och eventuellt på det internationella rådsmötet 2015. 

Vi förstår att det kan vara svårt för aktiva medlemmar att möta 
allmänhetens reaktioner, särskilt om man inte själv står bakom 
förslaget. För er som är ute och möter allmänheten så tänker 
vi så här: varje medlem har rätt till sin egen åsikt och rätt att 
uttrycka den. Det är dock viktigt att förmedla att policyförslaget 
är ett förslag, att det ännu inte fattats några beslut utan att vi 
diskuterar detta och att varje medlem därmed har möjlighet 
att påverka utgången. Om ni känner er osäkra kan ni hänvisa 
till vårt uttalande på hemsidan, eller kontakta någon från 
sekretariatet eller styrelsen för stöd och råd. Det går också 
självklart bra att säga att ni inte vet, och hänvisa till någon av 
ovanstående. 

Till sist vill vi säga att det är viktigt att vi hjälps åt att komma 
fram till en så bra ståndpunkt som möjligt i den här frågan. 
Alla röster - positiva och kritiska - behövs. Diskutera utkastet, 
skicka synpunkter till oss och kom gärna på årsmötet i Malmö!

Sofia HaltH
ORDFöRANDE, SEkTIONSSTyRElSEN
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Ett varmt tack till er alla som samlade in namnunderskrifter 
under kampanjen Skriv för frihet och också frågade efter 
kontaktuppgifter. Vi har nu registrerat alla e-postadresser 
och telefonnummer och kan konstatera att ungefär var sjätte 
person som agerat i kampanjen via era aktiviteter eller på 
webben också lämnat e-postadress och/eller telefonnummer 
till oss. Det är ett fantastiskt resultat! Sammanlagt har 6 656 
personer lämnat kontaktinformation och hitills har över 150 
personer av dem valt att bli medlemmar. De kommer nu få 
mer information om hur de kan engagera sig i Amnesty in-
kluderat att också engagera sig i en Amnestygrupp lokalt och 
fler än 6000 nya personer prenumererar nu på information 
från oss via e-post. De som valt att få information från oss via 

e-post väljer förhoppningsvis efter ett  tag att bli medlemmar, 
eller kanske till och med att gå med i en grupp.

Vi är också mycket tacksamma för alla kommentarer om 
vykortens utformning och förslag på förbättringar för hur vi 
kan samla in kontaktuppgifter framöver. Vi fortsätter utveckla 
framtida aktionsvykort och petitioner så de blir så tydliga som 
möjligt. Testet med att samla in kontaktuppgifter kommer 
sedan utvärderas i början av hösten.

ida WiStbacka
PROjEkTSAmORDNARE / 08-729 02 49 / IDA.wISTBAckA@AmNESTy.SE

kamPaNjutbildNiNg: S.o.S. euroPa
Varje år försöker tusentals människor att ta sig till Europa via 
Nord- och Västafrika. Vissa flyr på grund av konflikter eller 
förföljelse, andra på grund av fattigdom. Många tar sig aldrig 
till Europa utan trycks tillbaka till det land de reste ifrån. Alla 
överlever inte heller den farliga resan över Medelhavet i dåligt 
utrustade båtar. 

De senaste tio åren har de europeiska länderna allt mer aktivt 
arbetat med att hindra människor från att nå Europa med båt 
från Afrika. Varje land har rätt att kontrollera vem som reser 
ut och in från dess territorium samt bestämma vem som 
bosätter sig där. Däremot får inte en stat hindra människor 
att ta sig till säkerhet och resa in i ett land för att söka asyl. 
När flyktingar och migranter stoppas på sin resa och trycks 
tillbaka på detta sätt kallas det för pushbacks. Att söka asyl är 
en mänsklig rättighet och det finns ett absolut förbud att åter-

sända en person till ett land eller område där hon riskerar att 
utsättas för grava kränkningar av sina mänskliga rättigheter. 

Kampanjen S.O.S. Europa syftar till att stoppa pushbacks 
genom att uppmärksamma frågan hos den röstberättigade 
allmänheten och få svenska kandidater till EU-parlamentet 
att aktivt arbeta för att skydda asylsökande och migranters 
mänskliga rättigheter. Kampanjen drar igång den 1 maj och 
pågår fram till EU-parlamentsvalet 25 maj. Som ni kunde läsa 
om i januarinumret av Insats ingår kampanjen i den bredare 
kampanjen When you don’t exist: www.whenyoudontexist.eu

Den 15-16 mars arrangeras en utbildning inför kampan-
jen. Eftersom utbildningen kommer att klargöra komplexa 
begrepp kring asyl och migration, hur EU fungerar och även 
innehålla ett pass om säkerhet är det extra viktigt att de grup-
per som vill delta i kampanjen skickar en representant till 
utbildningen. Vi kan lova att helgen kommer bli både intres-
sant och lärorik, och att ni kommer få mycket uppslag inför 
kampanjen. Om ni har några frågor så hör av er till mig.

Till sist: Vet ni att ni kommer att arrangera en aktivitet på 
allmän plats under maj bör ni söka tillstånd hos polisen redan 
nu eftersom platserna försvinner snabbt under supervalåret! 

Tid: Lördagen 15 mars 9.30 - söndag 16 mars kl 15.00
Plats: Amnestys sekretariat, Stockholm
Kostnad: Nej, utbildningen inklusive mat och boende är 
gratis. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debite-
ras en avgift på 300 kronor. Vänd dig i första hand till din 
grupp eller distrikt för resebidrag. Resebidrag går också att 
söka från sektionen via anmälningsformuläret
Boende: Deltagare som behöver boende kommer att pla-
ceras i 3-bäddsrum på Park Inn i Hammarby sjöstad.
Anmälan: Anmäl er på www.amnesty.se/kampanjutbildning 
senast den 7 mars.

SuSaNNa WarHammar
kAmPANjSAmORDNARE

08-729 02 69

SUSANNA.wARhAmmAR@AmNESTy.SE

måNGA NyA mEDlEmmAR vIA SkRIv FöR FRIhET
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Anmälningarna till årets första aktivitetsdag 8 mars dräller 
in för fullt! Det planeras fester, informationsbord och utställ-
ningar på skolor, bibliotek och muséer runt om i landet. För 
er som ännu inte anmält er eller beställt material - nu är det 
hög tid! Allt material finns presenterat på kampanj.amnesty.
se, där ni också anmäler ert deltagande i kampanjen.

Det mesta av materialet är framtaget för hela kampanjperio-
den 2014-2015 och därför är det lämpligt att ni som planerar 
att vara med i kampanjen under hela kampanjperioden redan 
nu beställer mer material än det ni behöver till aktivitetsda-
gen den 8 mars. Till aktivitetsdagen den 8 mars har vi tagit 
fram en petition och en laminerad A4 med information om 
namninsamlingen.

material
Dekal till gatupratare
Text: “Mänskliga rättigheter gäller alla, alltid”. Om ni saknar 
gatupratare kan ni beställa dem från oss.

Affischutställning (A2 och A4)
Utställning med bilder på personer med koppling till kränk-
ningar av sexuella och reproduktiva rättigheter. Ni kan även 
skriva ut den själva i A4-format via kampanj.amnesty.se.

agera deN 8 marS!
Petitionsblock (A4)
20 blad med plats för 10 underskrifter/blad. Ni kan även 
skriva ut fler petitioner från kampanj.amnesty.se.

Fallbeskrivning (A4, laminerad)
Information om det aktuella vädjandet, varför det är viktigt att 
agera just nu, samt våra krav. Ni kan även skriva ut fallbe-
skrivningen från kampanj.amnesty.se.

Ni anmäler er till aktivitetsdagen genom att fylla i materialbe-
ställningsformuläret på kampanj.amnesty.se. Kom ihåg att 
sista anmälningsdag är 16 februari, så det börjar dra ihop sig! 
Det tar tid att hantera alla beställningar, men alla som beställt 
i tid kommer få sitt material senast den 28 februari.

Om ni har frågor om materialbeställningar eller om kampan-
jen, så hör av er till mig.

kariN da roSa jaNSSoN
kAmPANjPRAkTIkANT, GöTEBORG 

031-711 21 60

kAmPANj@AmNESTy.SE

Affischutställning och petition

IFAll NI FåR FRåGOR Om POlIcyFöRSlAGET Om SExARBETE...
Ni som genomför utåtriktade aktiviteter i anslutning till 8 mars 
bör vara förberedda på att få frågor kring förslaget till policy 
om ”avkriminalisering av sexarbete”, och det är viktigt att ni 
tar del av informationen från styrelsen på sida 2-3. Här är 
några punkter som kan vara bra att tänka på.
• Att Amnesty diskuterar ett förslag till policy är ingen hemlig-
het. Det är normalt i en stor internationell organisation som 
Amnesty att det ibland förekommer diskussion/debatt om 
våra ställningstaganden och arbetsmetoder. 
• Förslaget till policy är just ett förslag. Amnesty har inte i 
dagsläget någon existerande policy kring prostitution. Skälet 
till att en sådan policy tas fram är att människor som prosti-
tuerar sig utsätts för grova övergrepp i stora delar av världen. 
Amnesty vill bidra till att deras rättigheter ska respekteras. 

• Inget hindrar att grupper/medlemmar som har en tydlig 
åsikt i frågan redovisar den öppet - externt såväl som internt. 
Alla grupper/distrikt har också inbjudits att delta i den påbör-
jade konsultationsprocessen.

Vi förstår att det kan kännas oroligt att prata om sexuella och 
reproduktiva rättigheter i Amnestys namn när det har stormat 
i media, men tycker ändå det är viktigt att vi inte släpper det 
viktiga arbete vi gör för de flickor, kvinnor, pojkar, män och 
transpersoner som dagligen utsätts för kränkningar av sina 
mänskliga rättigheter.

katariNa bergeHed
kAmPANjSAmORDNARE / 031-701 81 81 / kATARINA.BERGEhED@AmNESTy.SE
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De senaste veckorna har vi utbildat på löpande band inför 
kampanjen Min kropp, mina rättigheter. Helgen 25-26 januari 
hölls såväl en nationell kampanjutbildning som en välbesökt 
ungdomsträff i Stockholm. Eftersom även en projektledarut-
bildning och ett möte för flykting och migrationssamordnare 
hölls samtidigt kallas helgen i folkmun för superhelgen. Sällan 
har så många aktivister gnott sina geniknölar samtidigt.

Vi har även genomfört lokala utbildningar för att förbereda oss 
inför en kampanj. Den 1-2 februari var vi i både Malmö och 
Göteborg och den 15 februari kommer vi till Umeå. Det finns 
fortfarande platser kvar till den utbildningen, anmäl er på 
amnesty.se/kampanjutbildning!

påfyllning av kunskap. Nedan ser ni några av de idéer som 
arbetades fram under utbildningarna inför 8 mars.

Iscensätta bröllop 
Aktivister i bröllopsklänning eller med en gravidmage med 
skylt runt halsen med texten: “Jag vill inte det här”. 

Bröllop på stan med präst, kvinna och vigselförrättare. Kvin-
nan har munkavel/silvertejp över munnen - musik spelas och 
inbjudningskorten delas ut under bröllopet. Inbjudningskort 
med vacker kursiv text t.ex. “Välkomna på tvångsbröllop”.

Sexualundervisning och kondomer
En idé som går att spinna vidare på är att illustrera censure-
rad sexualundervisning. Till exempel genom att ha informa-
tionsblad om sex och stryka över de viktigaste orden. Detta 
skulle kunna kombineras med att låtsas dela ut kondomer. 
När de öppnas ligger det en lapp som beskriver att preventiv-
medel är förbjudet.

Budskap på sociala medier 
Korta påståenden med hänvisning till fakta och statistik fung-
erar bra i sociala medier som t.ex. Facebook. Ett exempel:
Agnes 13, gift med Sven 47.
Agnes 13, gravid.
Agnes 14, dör under barnafödande. 
Sara 13, gift med Sven 48... 

Haka på andras evenemang!
För er som är sent ute kan det vara smart att kolla upp andra 
arrangemang under internationella kvinnodagen och göra en 
namninsamling eller någon annan aktivitet där.

Fler idèer från utbildingarna hittar ni i lathunden som vi läg-
ger upp på kampanj.amnesty.se och som kommer skickas till 
alla som anmält sig till aktivitetsdagen.

karoliNa PoNtéN
PROjEkTSAmORDNARE / 031-41 94 13 / kAROlINA.PONTEN@AmNESTy.SE

UTBIlDNING: mIN kROPP, mINA RäTTIGhETER

joHN HolmeS
kAmPANjGRUPPEN I mAlmö

Varför är du här?
För att orientera mig i vårens kampanjar-
bete och få tips på vad vi kan jobba med i 
gruppen.

Har du fått med dig några idéer inför aktivitetsdagen 8 mars?
Ja, jag blev sugen på att skriva insändare och göra en flash-
mob, sen får vi ju se vad gruppen vill göra.
Har ni några planer inför 8 mars?
JA! Men vad är inte riktigt bestämt än.

liNa jörgeNSeN
UNIvERSITETSGRUPPEN, växjö

Varför är du här?
Jag har precis blivit medlem i gruppen på 
Linnéuniversitetet och tänkte att en kam-
panjutbildning kunde vara en bra start.

Har du fått med dig några idéer inför 8 mars? 
Idén med flashmobs var kul! T-shirts med kampanjnamnet 
Min kropp, mina rättigheter skulle också vara bra.
Ska er grupp göra något på 8 mars?
Ja, planeringen är i full gång!

RöSTER FRåN kAmPANjUTBIlDNINGEN I mAlmö

Sök aktiVitetSbidrag! 
För er som planerar aktiviteter i anslutning till Amnestys 
kampanjer finns det bidragspengar att söka. Kontakta de 
ansvariga för respektive kampanj eller någon av aktivist-
samordnarna Mats Engman och Emma Brossner Skawo-
nius om ni vill få hjälp med er ansökan. 

Engagerad diskussion under 
utbildningen i Malmö.

Du som aldrig varit på en kampanjutbildning kanske undrar 
hur det går till och vad man gör där. Utbildningarna är som 
regel kostnadsfria (med undantag för aktivistseminariet som 
kostar 300 kronor). Vi brukar blanda pass om mänskliga 
rättigheter med övningar och hjärnstormar. Vi försöker att få 
input i form av besök eller berättelser från den internationella 
rörelsen och från utbildningens deltagare. Utbildningarna 
syftar alltid till att inspirera till aktivitet och därför ger vi resebi-
drag till grupper som planerar att engagera sig i kampanjen. 
Sällan uppstår sån kreativitet och energi som när engagerade 
personer träffar andra engagerade personer och får en dos 
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I mars 2012 tog 16-åriga Amina Filali livet av sig. Hon hade 
tvingats gifta sig med mannen hon anklagat för våldtäkt. Det 
skedde med stöd av lagen: den marockanska lagstiftningen 
möjliggjorde nämligen att våldtäktsmän kunde undå att åtalas 
om de gifte sig med sitt offer - förutsatt att hon var minder-
årig. Amina tvingades bo med maken och hans familj som 
enligt uppgift behandlade henne mycket illa. Till slut såg hon 
ingen annan utväg än att ta sitt liv genom att äta råttgift.

Fallet väckte ramaskri i Marocko och i omvärlden över hur 
flickor och kvinnor diskrimineras i lagstiftningen. Till slut 
tvingades myndigheterna att reagera. I januari 2013 medde-
lades att parlamentet skulle diskutera en lagändring. I fokus 
stod den lagparagraf (artikel 475) som möjliggör för våldtäkts-
män att slippa åtal om de gifter sig med sina offer.

Under 2013 har Amnesty tryckt på för att artikel 475 och 
andra diskriminerande lagar ska tas bort. Marockanska Am-
nesty har arbetat hårt och sektioner som den svenska har slu-
tit upp med internationella påtryckningar. Medan månaderna 
gick riskerade fler unga flickor att gå Amnias öde till mötes. 

För ett par veckor sedan fick vi vetskap om att parlamentet 
slutligen skulle rösta om ett förslag att ta bort den omdisku-
terade paragrafen i artikel 475. Amnestymedlemmar runt om 
i världen satte in en sista stöt riktad mot samtliga politiska 
partier i Marocko. Den 22 januari fattade parlamentet ett 
enhälligt beslut om lagändring. Det är en seger för landets 
flickor och kvinnor - och för de organisationer som kämpat för 
en förändring, däribland Amnesty. 

bara ett förSta Steg...
Den lagändring som nu beslutats är viktig, men långt ifrån 
tillräcklig. Det finns flera andra artiklar i strafflagen som är 
djupt problematiska och diskriminerande. Ett exempel är 
att våldtäktsoffer avskräcks att anmäla av rädsla att själva 
åtalas. I Marocko är det nämligen ett brott att ha sex utanför 
äktenskapet.

Möjligheten för förövare att undgå åtal och straff är fortsatt 
mycket stor eftersom lagens definition av våldtäkt är så snäv. 
Våldtäkt definieras som en handling där “en man har sexuellt 
umgänge med en kvinna mot hennes vilja” och avser endast 
penetration av kvinnans vagina med mannens penis. Våldtäkt  
är alltså ett brott som bara kan förövas mot flickor och kvinnor 
eftersom lagen inte är könsneutral.

iNga fler VåldtäktSgiftermål!

SkillNad På offer ocH offer 
Lagen gör åtskillnad mellan brottsoffer utifrån om de är 
oskuld/gifta/gravida eller ej, vilket är både diskriminerande 
och förnedrande. Straffet är exempelvis högre om offret är 
oskuld. Och medan våldtäkt inom äktenskapet inte ens om-
nämns så är sex mellan personer utanför äktenskapet alltså 
kriminaliserat och kan leda till fängelsestraff. Moral och civil-
stånd står i fokus i stället för varje människas rätt till kroppslig 
autonomi och integritet. Våldtäktslagarna återspeglar i många 
delar sociala normer om ”heder” och ”respektabla kvinnor” 
snarare än kvinnors och brottsoffers rättigheter. 

arbetet för föräNdriNg fortSätter
Vi fortsätter nu att arbeta för att få bort resten av de lagar som 
diskriminerar dem som utsätts för sexuellt våld. Marocko är 
ett av de länder vi jobbar med inom ramen för kampanjen 
Min kropp, mina rättigheter. Vi hoppas att du och din grupp 
engagerar er långsiktigt i detta arbete. Att ni behövs är up-
penbart, att det ger resultat har vi redan sett!

katariNa bergeHed
kAmPANjSAmORDNARE

031-701 81 81

kATARINA.BERGEhED@AmNESTy.SE

Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet! 
Alla grupper är välkomna att beställa tidningar utan kostnad. 
Nummer 1/2014 utkommer runt 7 mars. Beställningar av 
extra exemplar måste jag ha absolut senast onsdag den 19 
februari. Märk mejlet ”AP-extra tidningar”. Glöm inte att 
skriva postadressen!

Tips till kalendariet måste jag ha senast den 9 februari. 
Kalendariet omfattar perioden 7 mars–7 juni. Märk mejlet 
”Kalendariet”.

ulf b aNderSSoN
REDAkTöR, AmNESTy PRESS / AP@AmNESTy.SE

BESTäll AmNESTy PRESS NUmmER 1!

Zohra Filali, mamma till 16-åriga Amina Filali 
som begick självmord genom att äta råttgift.
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PåvERkA AmNESTy -  mAxA DIN mOTION!
Precis som kroppen är uppbyggd av miljontals celler är 
Amnesty uppbyggt av sina medlemmar, och precis som krop-
pen mår bättre av rörelse, mår vår rörelse bättre av motionering. 

Alla har möjlighet att påverka Amnesty, du lika mycket som 
någon annan. Gör din röst hörd - kom till årsmötet i Malmö 
9-11 maj för att diskutera, välja och besluta om Amnestys väg 
framåt. Du kan dessutom vara med och bestämma vad som 
ska diskuteras under årsmötet genom att skriva en motion. 
Tydliga motioner är bra för att bygga en stark och uthållig 
organisation. Om du har en hjärtefråga där du ser potential 
för Amnesty att verka, följ dessa tips för att maxa din 
påverkansmöjlighet:

1) Börja med en bakgrundstext där du beskriver vad du vill 
förändra och varför. Var så tydlig som möjligt för att övertyga 
så många andra som möjligt. 

2) Efter bakgrunden skriver du: “Jag/vi föreslår årsmötet 
besluta:” följt av en eller flera så kallade “att-satser” som du 
vill att årsmötet ska ta ställning till. 

3) Era “att-satser” ska inkludera VEM/VILKA som ska göra 
VAD och NÄR, samt HUR åtgärderna ska redovisas. Att-
satserna är rena beslutsformuleringar och ska inte innehålla 
någon argumentation.

4) Förankra din idé bland andra medlemmar. Ju fler namn, 
grupper och distrikt som står som avsändare på motionen, 
desto mer tyngd får den.

5) Skicka din motion till arsmote2014@amnesty.se eller via 
post till Amnesty International, Viktor Rasch, Box 4719, 116 
92 Stockholm senast den 28 februari. Alla motioner besvaras 
sedan av styrelsen och skickas till alla årsmötesdeltagare 
ungefär en månad innan årsmötet. De läggs även upp på 
medlemsforum.amnesty.se och medlem.amnesty.se. 
 
6) Fortsätt sedan att lobba för din idé och kom till årsmötet 
och tala för motionen!

Till sist: håll utkik efter årsmöteskallelsen! Den dyker upp den 
14 februari på amnesty.se/arsmotet (den skickas även till alla 
medlemmar via Amnesty Press). Där hittar ni all praktisk in-
formation om mötet, samt hur ni går tillväga för att anmäla er.

Viktor raScH
STyRElSESEkRETERARE / 08-729 02 75 / vIkTOR.RASch@AmNESTy.SE

Sofia bergStröm
åRSmöTESSAmORDNARE / 08-729 02 06 / SOFIA.BERGSTROm@AmNESTy.SE

Glöm inte heller att nominera någon du känner - eller 
varför inte dig själv? - till valberedningen för en plats i 
sektionsstyrelsen, Fondstyrelsen eller granskningskom-
mittén. Samma datum gäller där, 28 februari. Maila din 
nominering till valberedningen@amnesty.se.

Som vi tidigare skrivit om i Insats utskicken för december 
och januari är 15 februari sista dag att lämna in rapporter 
för 2013. Det har inkommit en del verksamhetsberättelser, 
medlemsförteckningar och ekonomiska rapporter (Stort tack 
till er som redan har rapporterat!) men det kvarstår för många 
grupper att skicka in sina rapporter. Så med risk för att tjata 
påminner jag igen om att dessa rapporter ska skickas in:
• Verksamhetsberättelse för 2013 (senast den 15 februari)
• Ekonomisk årsrapport för 2013 (senast den 15 februari, 
gäller endast redovisningsgrupper)

• Ansökan om verksamhetsbidrag för 2014 (sektionsgrupper)
• Vi vill även gärna att ni skickar en uppdaterad medlemsför-
teckning.
Rapporter och medlemsförteckningar skickas via e-post till: 
emma.brossner-skawonius@amnesty.se eller
Amnesty International, Emma Brossner Skawonius
Box 4719, 116 92 Stockholm

emma broSSNer SkaWoNiuS
AkTIvISTSAmORDNARE / 08-729 02 43 / EmmA.BROSSNER.SkAwONIUS@AmNESTy.SE

15 FEBRUARI: SENASTE RAPPORTERINGSDAG!


