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4-5 MIN kRopp, MINA RättIgheteR
Världen över utsätts människor för gränkningar 
av sina sexuella och reproduktiva rättigheter. 
Kvinnor nekas rätt till abort även när de blivit 
gravida till följd av sexuella övergrepp, våldtäkt-
soffer tvingas gifta sig med sina förövare och 
människor fängslas för sin sexuella läggning. 
Delta i kampanjen Min kropp mina rättigheter!

10-11 tAck föR sJU fINA åR!
Den 31 januari avslutar Lise Berg sitt arbete som 
generalsekreterare för svenska Amnesty efter sju 
år som präglats av “krig mot terrorism”, kamp mot 
mödradödlighet, arabisk vår och medlemstillväxt. 
Nu väntar en stillsammare tillvaro som pensionär 
och som medlem i Amnestygrupp 65. 
Tack för allt! 
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“Beatriz” i El Salvador blev under 2013 en symbol för kampen mot det absoluta abortförbudet. 

Bilagor 
• Mall för verksamhetsplan
• Medlemsförteckning
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150 000 UNDERSKRIFTER
Årets Skriv för frihet nådde fantastiska resultat då vi innan 
jul kunde konstatera att över 150 000 namnunderskrifter 
samlats in. Av dessa är är över 40 000 insamlade genom våra 
gruppers aktiviteter - ett stort tack till er! Innan jul skickades 
vädjanden iväg till Kambodja, Honduras och Vitryssland. Det 
blev två stora lådor per fall och land. Nu återstår ambassads-
besök på Etiopiens ambassad samt på Bahrains ambassad 
den kommande månaden.

Internationellt har fler än 2 100 000 aktioner utförts (detta 
inkluderar både namnunderskrifter och solidaritetshälsningar) 
och summan stiger fortfarande. Vi återkommer i marsnumret 
av Insats med information om hur det gick med insamlandet 
av kontaktuppgifter samt lärdomar från årets kampanj. Vi 
håller nu tummarna för att vi då också kan rapportera om 
positiva nyheter från de olika länderna. Redan nu kan vi dela 
med oss av två hälsningar:

I’m really impressed by the impact that the campaign is 
already having.This is great as it shows that the campaign has 
reached a certain stage of impact. People have learnt of the 
campaign from the media and they’re calling me to send me 
their wishes. I even had people contacting me from Ireland, 
as part of your campaign, asking me for an interview to talk 
about Amnesty’s action.
Bertha Oliva, COFADEH, 10 December 2013

I am very grateful to all people who have not been indifferent 
to the problems of gays and the Belarusian LGBTI commu-
nity! I thank everyone for their support and solidarity letters.

It is very important for us [LGBTI community] and for me 
personally. When I will be left with no hope to fight, I’ll get a 
letter and it will inspire me and light of hope will appear again. 
The confidence in myself and ability to change something will 
return! Thank you all!
Ihar Tsikhanyuk, i samband med att han besökte Amnesty i 
Ukraina och Frankrike i december 2013

ida WistBacka
PRoJEKTSAmoRDNARE

08-729 02 49

IDA.wISTbAcKA@AmNESTy.SE

Våra gruppers aktiviteter har varierat i form och storlek under 
Skriv för frihet, men engagemanget har varit lika högt! Under 
kampanjen har 136 aktiviteter genomförts runt om i Sverige. 
Sammanlagt har våra lokala aktiviteter samlat in över 40 000 
namnunderskrifter till de fem fallen, vilket är ett helt fantas-
tiskt resultat! 

I Göteborg genomfördes en stor aktion med namninsamling 
och luciatåg på Frölunda torg. Kampanjen avslutades med 
musikkvällen “Skål för frihet” på en av Göteborgs attraktivaste 
klubbar. I Malmö och Lund anordnades under kampanjperio-
den ett stort antal aktiviteter, allt från fackeltåg och namn-
insamling på stan till bokloppis, filmvisning och konserter. I 
Stockholm trotsade ungdomsgrupperna snö och kyla för en 
manifestation vid Medborgarplatsen.

ImPoNERANDE LoKAL AKTIVITET
I hela landet har det ordnats aktiviteter ute på gator och torg 
och många av ungdomsgrupperna genomförde aktiviteter på 
sina skolor. Många grupper, till exempel i Växjö och Bor-
länge, har också anordnat utställningar och namninsamling 
på ortens bibliotek. Andra grupper, till exempel i Sundsvall, 
Strömsund och Nora, uppmärksammade kampanjen genom 
deltagande i julmarknader. 

Jag vill tacka alla som deltog i kampanjen för ert stora enga-
gemang och ett extra tack till er som fyllde i utvärderingen. 
Era åsikter betyder mycket när vi nu går vidare med att 
planera inför hur nästa års kampanj kan bli ännu bättre.

Victoria Blomén
KAmPANJPRAKTIKANT

Vädjandebrev och kort på väg till Honduras

Rådhustorget i Umeå Luciaaktion i Västra Frölunda
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SOFIA HALTH
Ordförande, sektiOnsstyrelsen

LJUS
AnTIrASISmen OcH demOnSTrATIOnernA I KärrTOrp 
 Hoppas att detta håller i sig över hela supervalåret 2014.

TAGGTrÅd
SITUATIOnen För de mänSKLIGA räTTIGHeTernA I rYSSLAnd 

Nu vill kyrkan folkomrösta om ett förbud för samkönande 

relationer. Mänskliga rättigheter kan inte röstas bort!.

SOm JAG Ser deT...
Man ska sluta när man är på topp, brukar det heta. Efter att 
under sju år ha lett svenska Amnesty mot medlemsrekord, 
ett trendbrott vad gäller antalet grupper, och en rekordstark 
ekonomi, har det blivit dags för vår generalsekreterare Lise 
Bergh att gå i pension. 

Att svenska Amnesty går in i 2014 starkare än någonsin är 
inget som har skett av en slump. För att lyckas krävs ett med-
vetet och klokt ledarskap, som kan få anställda och aktivister 
att känna arbetsglädje, tillhörighet och stolthet. Det är ett 
sådant ledarskap som Lise har bidragit med under sin tid hos 
Amnesty, och det tackar vi för. Inte bara i Sverige, utan också 
i internationella Amnesty, där svenska sektionen nu är en av 
de största bidragsgivarna till vårt arbete.

Jag och Lise är nästan lika gamla i våra ledarskapsroller i 
organisationen – 2007 började Lise som generalsekreterare, 
och 2008 började jag i styrelsen. Under dessa sex år har vi 
klurat på strategier och framtidsvisioner på soldränkta bryg-

gor i Turkiet och i snömodd på Arlanda. Vi har diskuterat med 
varandra och med andra, och tillsammans drivit våra med-
lemmars frågor i den internationella rörelsen. Det har varit en 
rolig och utvecklande resa. Jag har lärt mig mycket av Lise 
och hennes ledarskap, men vill framförallt framhålla några 
saker: Använd gruppen och lita på andra. Släpp prestigen. 
Lyssna på vad som sägs – du har mycket att lära dig. 

Nu inleds ett nytt spännande år, då Anna Lindenfors tar över 
rodret som generalsekreterare. Anna kommer närmast från 
Rädda Barnens regionkontor på Filippinerna – ett land som 
under hösten drabbades oerhört hårt av den fruktansvärda 
stormen Haiyan. Nu har dock Anna fått vila ut och fira jul 
hemma i Sverige och hon kommer till Amnesty den 1 februa-
ri. Anna har varit en mycket uppskattad ledare i sina tidigare 
chefsroller och har stor erfarenhet av att leda organisationer 
som utvecklas och är i ekonomisk tillväxt. 

Som tonåring var Anna aktiv i en Amnestygrupp i Linköping. 
Hon brinner för kampen för de mänskliga rättigheterna och 
det ideella engagemanget i Amnesty lig-
ger henne varmt om hjärtat. Vi är glada 
och stolta över att hon valt att komma 
till oss!

Gissa om vi blev överraskade när internationella sekretariatet 
skickade framsidan av Cambodia Daily från 22 november till 
oss!? Det blev vi. För där publicerades några av alla fotografier 
som tagits till stöd för Yorm Bopha och som skickats till henne 
i hopp om en snar frigivning. Bland dessa tio bilder kommer 
två från svenska sektionen. Ett från aktivistseminariet (det på 
den stora gruppen) och ett från ungdomsträffen i Göteborg 
(fjärde bilden från vänster i översta raden) .

känd från camBodia daily...?
Våra bilder har använts av nationell media som verktyg för att 
beskriva ett av de fall vi arbetat för och det, tänker jag, ökar 
vår möjlighet att påverka drastiskt! Framför allt då tidningen 
publicerades samma dag som Yorm Bophas fall diskuterades 
i Högsta Domstolen och hon blev frisläppt i väntan på ny 
rättegång. Det är fantastiskt och värt att torka både en och två 
glädjetårar för. 

I början av det här året fick vi tyvärr den 
tråkiga nyheten att Yorm Bopha den 6 januari 
fängslats igen efter att hon och fyra andra 
aktivister försökte lämna över ett protestbrev 
till den franska ambassaden i Phnom Penh. 

De blev frisläppta samma dag. Vi fortsätter följa Yorm Bophas 
arbete och återkommer när vi har fler nyheter.

karolina Pontén
PRoJEKTSAmoRDNARE / 031-41 94 13 / KARoLINA.PoNTEN@AmNESTy.SE

oBs: nytt lösenord till medlemssidorna!
medlem.amnesty.se
Användarnamn: amnesty2014
Lösenord: solidaritet
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Vi gör hela tiden val som påverkar våra liv. Vi väljer om och 
med vem vi har sex, vem vi älskar, om och i så fall vem vi vill 
gifta oss eller skaffa barn med. Förhoppningsvis är du fri att 
själv fatta dina val  - utan att regeringen, polisen, dina föräld-
rar eller någon annan hindrar eller hotar dig.

Så borde det vara för alla. Men runt om i världen förföljs 
människor av det enkla skälet att de fattat beslut om sin 
sexualitet eller reproduktion. Det kan handla om flickor och 
kvinnor som inte får preventivmedel utan makens eller famil-
jens godkännande. Eller människor som riskerar att kastas i 
fängelse på grund av att de älskar en person av samma kön. 
Eller för att de haft sex utan att vara gifta. I vissa länder kan 
våldtäktsoffer tvingas att gifta sig med förövaren. Och i andra 
länder är abort straffbart och totalförbjudet - utan undantag.  

Rätten att bestämma över sin egen kropp hotas i takt med att 
motståndet mot sexuella och reproduktiva rättigheter växer. 
Motståndarna avvisar idén om att det alls finns några sådana 
rättigheter - eller hänvisar till att de strider mot “våra traditio-
ner”, “vår religion”, eller mot “värderingarna i vårt samhälle”. 
I grund och botten handlar det om  attityder och normer 
som anger vad som är lämpligt och önskvärt för kvinnor, 
ungdomar - eller för dem som ses som  “annorlunda” (pga 
ålder, social eller etnisk bakgrund, sexuell läggning, könsut-
tryck osv). De som avviker från eller överskrider accepterade 
normer för kön och sexualitet betraktas ofta som hot mot den 
rådande samhällsordningen. Därför tvingas många människor 
in i normen - eller så riskerar de att straffas: av familjen, det 
omgivande samhället, religiösa institutioner eller staten.

Samkönade sexuella relationer, sex mellan samtyckande 
vuxna utanför äktenskapet eller sexuella relationer i tonåren 
och abort är några exempel på val och beteenden som 
regleras och till och med kriminaliseras i många länders lag-
stiftning. Stater reglerar och kontrollerar också tillgången till 
preventivmedel och förbjuder specifika metoder utan hänsyn 
till individers behov. Lagar och policys som reglerar sexualitet 
och reproduktion riktar sig ofta mot kvinnor och marginalise-
rade individer, som drabbas oproportionerligt.

Staters agerande kränker individers sexuella och reproduktiva 
rättigheter, personliga och kroppsliga autonomi. På samma 
sätt bär stater ett ansvar när de inte agerar mot att  andra 
personer och institutioner (icke-statliga aktörer) inskränker på 
och kränker individers sexuella och reproduktiva rättigheter.

kamPanjens syfte, mål och BudskaP
Kampanjen Min kropp, mina rättigheter pågår under två år, 
från mars 2014 till december 2015. 

Amnestys långsiktiga vison är att varje individ har egenmakt 
att göra fria och informerade val gällande sin sexualitet och 
reproduktion, utan att utsättas för diskriminering, tvång eller 
våld. Det övergripande målet för kampanjen Min kropp, mina 

rättigheter är därför att få ett slut på staters och icke-statliga 
aktörers kontroll över, och kriminalisering av, individers sexu-
alitet och reproduktion. 

Huvudbudskapet är att vi måste försvara alla människors rätt 
att bestämma över sina kroppar och sina liv.

kamPanjen i sVenska sektionen
I svenska sektionen kommer kampanjen fokusera på fem 
kampanjområden:

1. År 2014 är det 20 år sedan sexuella och reproduktiva rät-
tigheter blev erkända som mänskliga rättigheter av FN. Detta 
skedde i samband med Kairokonferensen 1994, som resulte-
rade i ett handlingsprogram (Kairoprogrammet) för hur dessa 
rättigheter skulle garanteras och implementeras. Nu pågår en 
översyn kring hur det gått och i april samlas världens ledare 
på nytt. Amnesty vill se ett slutresultat som är robust och pro-
gressivt och bekräftar de sexuella och reproduktiva rättighe-
terna samt staternas åtaganden. Därför inleder vi kampanjen 
i mars med en sista push för aktionen Ställ världens ledare till 
svars! (det arbete vi inledde vid förra årets 8 mars-aktion). 

2. Under sommaren och hösten riktar vi fokus på El Salva-
dor, där könsbaserat våld mot flickor och kvinnor, inklusive 
våldtäkt och sexuellt våld, är mycket utbrett. Landets nya 
regering måste engagera sig och agera i frågan så att den lag 
mot våld mot kvinnor som antogs 2012 verkligen implemen-
teras. Det krävs konkreta åtgärder för att skydda kvinnor från 
våld samt att se till att brottsoffer får tillgång till rättvisa och 
psykosocialt stöd.

Situationen för flickor och kvinnor förvärras av att abort är 
totalförbjudet - även då graviditet och förlossning hotar kvin-
nans liv eller hälsa, och även då graviditeten är ett resultat 
av våldtäkt eller incest. Vi hoppas kunna agera för enskilda 

kamPanj: min kroPP, mina rättigheter
Abort är inte ett brott, ändå straffas flickor och kvinnor 
med fängelse.
Ingen ska behöva dö till följd av en osäker abort, ändå 
dör tonåriga flickor och unga kvinnor efter att de genom-
gått osäkra aborter.
Ingen ska straffas på grund av vem de älskar, ändå är 
homosexualitet eller sex utanför äktenskapet förbjudet i 
många länder.
Ingen ska tvingas gifta sig med sin våldtäktsman, ändå 
finns det länder med lagar som gör att våldtäktsmän und-
går åtal och straff om de gifter sig med sina offer.
Alla ska ha rätt att få sexualundervisning, ändå saknar 
många människor grundläggande information om hur de 
kan skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar eller 
oönskade graviditeter.
Var och en har rätt att bestämma över sin kropp och sitt liv!  
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flickor och kvinnor som fängslats eller på andra sätt drab-
bats av totalförbudet mot abort. Vårt arbete ska bidra till de 
långsiktiga målen om att utmana det absoluta abortförbudet 
och verka för att flickor och kvinnor får tillgång till abort om 
deras liv eller hälsa är i fara, eller om de blivit gravida till följd 
av våldtäkt eller incest.

3. Våldtäktslagarna i Mahgreb-länderna (Algeriet, Tunisien 
och Marocko) återspeglar i många delar sociala normer om 
”heder” och ”respektabla kvinnor” snarare än kvinnors och 
brottsoffers rättigheter. Moral och civilstånd står i fokus. Den 
marockanska lagstiftning gör åtskillnad mellan brottsoffer 
utifrån om de är oskuld eller ej, gifta eller ej. Dessutom möjlig-
gör lagen för våldtäktsmän att slippa åtal om de gifter sig med 
sina offer. Våldtäkt definieras som ett brott som bara kan förö-
vas mot kvinnor eftersom lagen inte är könsneutral. Sexuella 
relationer utanför äktenskapet är kriminaliserade - även om 
det handlar om sex mellan samtyckande vuxna.  

4. Under hösten 2015 kommer vi att fokusera på Irland och 
dess restriktiva abortlagstiftning. Sommaren 2013 ändrades 
abortlagen i Irland och numera tillåts abort då det finns en 
“verklig och substantiell fara” för flickans eller kvinnans liv 
och som även innefattar risken för självmord. Möjligheten att 
få abort under sådana omständigheter slogs fast av av Högsta 
domstolen redan 1992, men först nu har de konkreta lagänd-
ringarna genomförts. I alla andra fall är dock abort förbjudet, 
inklusive när kvinnans hälsa är i fara eller då graviditeten är 
ett resultat av våldtäkt eller incest.

5. Slutligen planerar vi att följa upp arbetet med våldtäkt 
i Sverige. Vi kommer att följa upp vad som hänt sedan vi 
publicerade rapporten Fallet nedlagt - våldtäkt och mänskliga 
rättigheter i Norden. 

engagemang som förändrar
Det tar tid att förändra. Därför söker vi i första hand grupper 
som tillsammans med oss vill arbeta uthålligt och kontinuer-
ligt under de kommande två åren. Det betyder att ni deltar i 
ett arbete som pågår även mellan aktivitetsdagar. Vi erbjuder 
er som deltar i kampanjen: 
• stöd och kontakt med vårt kampanjteam bestående av 
Karolina Pontén, Malin Österberg och Katarina Bergehed.
• kontinuerliga uppdateringar.
• aktionscirkulär med instruktioner för brevskrivning och 
andra metoder för påverkan.
• tips på utåtriktade aktiviteter.
• kontakt med andra grupper som arbetar inom kampanjen, 
till exempel via en gemensam Facebookgrupp.
• tips på samarbeten utanför Amnesty.

Om ni vill vara en av de grupper som arbetar med kampanjen  
under de kommande två åren, anmäl er till Karolina Pontén, 
mkmr@amnesty.se eller 031-41 94 13.

Det går naturligtvis bra att göra något under aktivitetsdagen 8 
mars utan att delta i kampanjen långsiktigt. För information 
om detta, se nedan!

aktiVitetsdag 8 mars
Sedan instiftandet av den internationella kvinnodagen har 
detta varit ett tillfälle att lyfta orättvisor och diskriminering som 
främst drabbar kvinnor. Amnesty har de senaste åren använt 
dagen för att lyfta lämpliga kampanjer eller aktionsfall. Allde-
les oavsett vad sektionen påbjuder så är det alltid en mängd 
grupper som ger sig ut på gator, torg, bibliotek och skolor för 
att lyfta våra frågor den dagen - det är helt enkelt en strålande 
dag för aktion.

Precis som förra året kommer vi att använda 8 mars för att 
samla in underskrifter till stöd för sexuella och reproduktiva 
rättigheter. Vi uppmanar världens ledare att säkerställa att 
FN:s översyn utmynnar i en övergripande internationell plan 
för sexuella och reproduktiva rättigheter för alla i framtiden. 
Vi vet att många av er arbetade hårt med denna fråga redan 
förra året och hoppas att ni är lika dedikerade i år.

utBildningar och nationell ungdomsträff
För dig som vill veta mer om arbetet inför aktivitetsdagen eller 
som vill vara med i kampanjen är antagligen en kampanjut-
bildning på sin plats. Inför kampanjstart ges både en nationell 
utbildning i Stockholm den 25-26 januari och lokala utbild-
ningar i Malmö den 1 februari, Göteborg den 2 februari och 
Umeå den 15 februari). Även den nationella ungdomsträffen 
24-26 januari har fokus på Min kropp, mina rättigheter och 
delar av träffen är gemensam med kampanjutbildningen. 
Information om utbildningarna och anmälningsformulär hittar 
ni på amnesty.se/kampanjutbildning.

anmäl er och Beställ material till aktiVitetsdagen
Vi kommer att ta fram ett material till aktivitetsdagen 8 mars 
som går att använda under hela kampanjperioden (med un-
dantag för vykorten). Det kommer att finnas affischer, vykort, 
informationskort och dekaler till gatupratare. 

Både beställning av material och anmälan till aktivitetsdagen 
görs via kampanj.amnesty.se. Här hittar ni också uppdaterat 
och relevant material inför både aktivitetsdagen och kampan-
jen i stort. Vi uppskattar om ni beställer material senast den 
16 februari, så vi hinner hantera alla beställningar i god tid 
innan aktivitetsdagen.

malin österBerg
031-711 21 03 / mALIN.oSTERbERG@AmNESTy.SE

karolina Pontén
031-41 94 13 / KARoLINA.PoNTEN@AmNESTy.SE

katarina Bergehed
031-701 81 81 / KATARINA.bERGEHED@AmNESTy.SE
GEmENSAm E-PoSTADRESS FÖR KAmPANJEN: mKmR@AmNESTy.SE
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2014 kallas för ett supervalår eftersom det blir både riksdags-
val och EU-parlamentsval. Vi vill ta tillfället i akt och lyfta en 
mycket angelägen fråga inför EU-parlamentsvalet som äger 
rum 25 maj.

De senaste åren har medlemsländerna i EU intensifierat den 
yttre gränskontrollen i syfte att stävja så kallad irreguljär migra-
tion. En del av metoderna som används har resulterat i, eller 
bidragit till, allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheter-

na där människor som försöker att ta sig in i EU trycks tillbaka 
till länder eller platser där de riskerar tortyr och grym och 
omänsklig behandling. När flyktingar och migranter på detta 
sätt stoppas på sin resa kallas det pushbacks. Pushbacks 
strider mot folkrätten på flera sätt. Att söka asyl är en mänsklig 
rättighet och det finns ett absolut förbud mot att återsända en 
person till ett land eller område där hon riskerar att utsättas för 
grava kränkningar av sina mänskliga rättigheter.

Det finns många frågor som rör asyl och migration på euro-
peisk nivå som Amnesty arbetar med innan, under och efter 
kampanjen som exempelvis förvarstagandet av flyktingar och 
migranter och kriminalisering av irreguljära migranter, men 
den utåtriktade kampanjen inför EU-valet kommer enbart att 
fokusera på att få ett slut på pushbacks.

Vi kommer att skriva ett manifest och skicka en enkät till 
toppkandidaterna från de svenska partierna och sedan offent-
liggöra resultaten. Genom att föra en dialog med de svenska 
kandidaterna till EU-parlamentet och öka medvetenheten 

kamPanjarBetet under 2014-2015
De kommande två åren har vi mycket spännande och viktigt 
människorättsarbete framför oss. Det är förstås inget nytt, det 
är vad vi hållit på med sedan vi startade. Nytt är däremot vårt 
sätt att arbeta med kampanjer från sekretariatets sida. Vi vill 
att Amnesty ska vara en effektiv organisation där vi samord-
nar oss, satsar våra resurser där de bäst behövs, håller fokus 
och är uthålliga. Därför genomför vi några viktiga förändringar.
 
långsiktighet
Från sekretariatets sida kommer vi under 2014-2015 intensi-
fiera arbetet med våra prioriterade kampanjer och arbetsom-
råden, och sträva efter att göra vårt arbete mer strategiskt och 
långsiktigt. Vi ska bli bättre på att kontinuerligt ge er aktiva 
medlemmar stöd så att vi inte bara syns under kampanjda-
gar, utan ger vår påverkan och våra budskap chans att verka 
under en längre tid. Med längre kampanjperioder ökar också 
era möjligheter att fördjupa er kunskap och ert engagemang 
för våra kampanjfrågor. Förhoppningsvis ska det ge vårt 
arbete större tyngd och genomslag, och öka förutsättningarna 
att våra kampanjer leder till förändring. 

förändring aV Vår kamPanjorganisation
För att öka våra kampanjers genomslag lokalt kommer vi göra 
vissa förändringar av vår organisation på sekretariatet. Kam-
panjplanering och stöd till aktivism kommer knytas närmare 
varandra. Varje kampanj kommer skötas av ett kampanjteam 
som både ansvarar för central planering och för stödet till de 
grupper/distrikt som deltar i kampanjen lokalt. Vi vill bli mer 
närvarande i det lokala arbetet och bättre på att förse er med-
lemmar med information, tips på aktiviteter och återkoppling. 
Vi tror mycket på den här förändringen, och hoppas att vår 
inspiration ska smitta av sig på er.

Våra kamPanjer under 2014-2015
De kampanjer som kommer dominera vårt arbete under de 
kommande två åren är:
• Min kropp, mina rättigheter
• Kampanjen för migranter och asylsökandes rättigheter i 
Europa (kampanjnamnet är inte klart)
• Kampanjen mot tortyr (kampanjnamnet är inte klart)
• Skriv för frihet 

Som ni kan se i det här utskicket har vi kommit olika långt i 
vår planering av kampanjerna. De två förstnämnda kampan-
jerna inleds under våren, kampanjen mot tortyr först under 
hösten. Skriv för frihet kommer liksom tidigare fokusera på 
enskilda fall och ha en kort kampanjperiod i slutet av året. 
Ni väljer själva vilka av kampanjerna ni vill prioritera. Notera 
även att ni självklart kan delta i aktivitetsdagar och enskilda 
aktioner utan att anmäla er till de långsiktiga kampanjerna.

insats och kamPanj.amnesty.se
Som vanligt är det via Insats vi håller er uppdaterade om våra 
kampanjer, aktiviteter och utbildningar. Material, handled-
ningar, beställningsformulär, bakgrundsinformation och 
underlag för aktioner hittar ni på kampanj.amnesty.se. Har 
ni frågor eller vill diskutera kampanjidéer vänder ni er till 
kampanjteamen. Därmed hoppas jag att ni har det stöd ni be-
höver för ett storartat kampanjarbete de kommande åren!

elisaBeth lundgren
AVDELNINGScHEF, oPINIoN ocH PåVERKAN

08-729 02 16

ELISAbETH.LUNDGREN@AmNESTy.SE

KAmPANJ FÖR FLyKTINGAR ocH mIGRANTER I EU

Amnestyaktivister skickade i juli förra året ett 
S.O.S till Europa från den grekiska ön Lesbos. 
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hos väljarna vill vi få ett politiskt åtagande från de invalda 
parlamentarikerna.

mål
Kampanjens långsiktiga mål är att migranters, flyktingars och 
asylsökandes rättigheter respekteras och skyddas i Europa 
och längs dess gränser. Det innebär att människor behandlas 
med respekt vid gränskontroller och vid återsändanden, och 
att rätten att söka asyl aldrig kränks.

Våra ambitioner i den svenska sektionen är att uppmärksam-
ma frågan under den svenska valrörelsen via media och via 
samtal med allmänhet/väljare, och att våra EU-parlamentari-
ker ska driva frågan inom EU. Vårt mål är att utföra minst 10 
000 samtal och samla 30 000 undeskrifter på vårt manifest.  

kamPanjPeriod
Den 15-16 mars håller vi en kampanjutbildning i Stockholm. 
Inbjudan får ni via Insats i februari. Kampanjen kommer pågå 
under hela valrörelsen fram till valdagen den 25 maj.

eVa strömBerg
08-729 02 46 / EVA.STRombERG@AmNESTy.SE

susanna Warhammar
08-729 02 69 / SUSANNA.wARHAmmAR@AmNESTy.SE

KAmPANJ moT ToRTyR
Varje minut, varje dag utsätts någon någonstans för tortyr och 
annan grym, omänsklig och förnedrande behandling. Tortyr 
används för att få fram information, tvinga fram bekännelser, 
förnedra, förödmjuka och kuva. Den 10 december 1984 
antog FN Konventionen mot tortyr. Det finns också flera regio-
nala konventioner som förbjuder tortyr, men trots det absoluta 
förbudet fortsätter regeringar världen över att utöva och tole-
rera tortyr. Syftet med kampanjen, som inleds under hösten, 
är bland annat att stater ska respektera de konventioner som 
finns och inrätta effektiva övervakningsmekanismer. I Sverige  
kommer vi att fokusera arbetet på Uzbekistan och Nigeria. 

Myndigheterna i Uzbekistan har vidtagit en rad positiva 
åtgärder för att stärka skyddet mot tortyr, till exempel juridiska 
reformer och en lag om oberoende övervakning av be-
handlingen av fångar i häkten. Trots det kommer ständiga 
rapporter om tortyr och misshandel. Under senare år har 
inga oberoende organisationer getts tillträde för att övervaka 
situationen. 

Nigeria, Afrikas mest befolkade land, spelar en viktig roll i 
regionala fredsövervakande uppdrag och har visat intresse att 
ta en ledande roll i olika konflikter i världen. Denna vilja att 
upprätthålla mänskliga rättigheter återstår att visa på hem-
maplan. Tortyr och misshandel av kriminella i häkten är van-
ligt förekommande, och även de nationella säkersstyrkorna 
använder grymma och omänskliga förhörsmetoder. Konsti-
tutionen förbjuder tortyr, men det finns inga mekanismer för 
utredning och åtal vid tortyranklagelser, och bekännelser som 
tvingats fram under tortyr används som bevis i rättegångar.

Den 10 december är det 30 år sedan Konventionen mot tortyr 
antogs och det kommer vi att uppmärksamma. Under våren 
kommer vi att att ta fram en kampanjstrategi. I majnumret 
av Insats och under aktivistseminariet kommer ni att få mer 
information om kampanjen.

marianne gyllenPistol
031-96 66 30 / mARIANNE.GyLLENPISToL@AmNESTy.SE

andrea Bodekull
08-729 02 26 / ANDREA.boDEKULL@AmNESTy.SE

Skriv för frihet är en globalt prioriterad kampanj också 2014-
2015. Det tycker vi är roligt då våra ansträngningar runt om 
i världen lett till många positiva resultat de senaste åren. I 
år hoppas vi att fallen i kampanjen i högre utsträckning ska 
återspegla vårt övriga kampanjarbete under året.

I dagsläget tror vi att kampanjen kommer genomföras under 
samma period som 2013, alltså november-december. En 
aktionsdag är planerad till den 6 december. 

SKRIV FÖR FRIHET
Mer information kommer i Insats och under aktivistsemina-
riet. I oktobernumret av Insats kommer individerna vi agerar 
för i årets kampanj presenteras. Jag 
ser förväntansfullt fram emot årets 
upplaga av kampanjen  - hoppas att 
ni också gör det.

ida WistBacka
08-729 02 49 7 IDA.wISTbAcKA@AmNESTy.SE
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Trots att den gregorianska kalendern är så inpräntad gick 
det fort att som årsmötessamordnare byta ut den inlärda års-
klockan mot en ny baserad på Amnestys årsmöten. Exempel-
vis efter årsmötet i Sunne 2013 blev just det årsmötet “förra 
året” och det kommande årsmötet blev “i år”. Kalenderårets 
kvarvarande månader blev ett limbo, 2013 var förbi och jag 
var redan i framtidens 2014. 

Men nu är ordningen återställd. Världen är ikapp mig och 
2014 gäller för oss alla, vilket betyder att ett nytt årsmöte står 
för dörren! Där ska sektionens väg framåt bestämmas. Missa 
inte den chansen! Detaljerad information om årsmötet, bland 
annat hur ni anmäler er, kommer i kallelsen den 14 februari, 
mitt i prick på Alla Hjärtans Dag.

Jag vill påminna om er möjlighet att sätta agendan för års-
mötet. Visst, seminarier och liknande kommer att vara klart 

sedan innan (jag tar gärna emot tips via e-post) men årsmö-
tets kärna, dess motioner, kan just du vara med och påverka. 
Fundera på vad du tycker svenska Amnesty bör göra mer 
eller mindre av, utifrån vad du brinner extra mycket för. 

Sista dag för att skicka in motioner till årsmötet är den 
28 februari. De ska skickas till arsmote2014@amnesty.se. 
Ni hittar tips på hur ni bör tänka och hur ni bäst skriver en 
motion på amnesty.se/arsmotet (men tveka inte att  höra av 
er om ni har funderingar). Ta chansen att påverka rörelsen! 
Motionera på och så ses vi i Malmö, 9-11 maj!

nytt år - nytt årsmöte

Viktor rasch
åRSmÖTESSAmoRDNARE

08-729 02 75

VIKToR.RAScH@AmNESTy.SE

Vi i svenska Amnestys valberedning söker kandidater inför 
förtroendevalen under årsmötet i maj 2014. Amnesty behöver 
kloka och erfarna ledare som vill investera sin tid och sina 
kunskaper i ett uppdrag som bidrar till positiv utveckling och 
förändring. Känner ni någon som har vad som krävs och 
som är redo att ta sitt engagemang för mänskliga rättigheter 
till nästa nivå? Då ska ni föreslå dem till sektionens styrelse, 
Amnestyfondens styrelse eller granskningskommittén. 
Sista dag för nomineringar är den 28 februari.

Vi söker medlemmar i Amnesty som har
• intresse för omvärlden och engagemang för mänskliga rät-
tigheter.
• god strategisk och analytisk förmåga.
• stark integritet och god argumentationsförmåga.
• läsvana och förmåga att tillgodogöra dig längre texter.

VILKA SKA LEDA AmNESTy moT FRAmTIDEN?
Inför valen 2014 letar vi särskilt efter medlemmar som har
• erfarenhet från strategisk ekonomistyrning.
• strategisk IT-kompetens.
• erfarenhet av att implementera mångfaldsstrategier.
• förmåga att verbalt kommunicera på spanska och franska.
• erfarenhet av att leda organisationer genom omfattande 
förändringsprocesser.
Vi prioriterar aktivt ökad mångfald.

Vem vill du nominera? Hör av dig till oss på 
valberedningen@amnesty.se

ValBeredningen

Våra stadgar är ju det som styr hur svenska sektionen är 
uppbyggd och med jämna mellanrum ses stadgarna över för 
att se att verklighet och teori stämmer överens. Just nu håller 
styrelsen som bäst på att utforma ett förslag på stadgeänd-
ringar som kommer att tas upp på årsmötet i Malmö. Men 
redan nu vill styrelsen ha era synpunkter på dessa ändringar 
så att förslaget som läggs till årsmötet blir så bra och välför-
ankrat som möjligt.   

På medlemsforumet, som ni såklart är medlemmar på, finns 
information om de ändringar styrelsen diskuterar just nu och 

där har ni möjlighet att lämna era synpunkter. Era kommen-
tarer tas sedan upp på styrelsemötena i februari och mars. 
Styrelsens färdiga förslag presenteras i årsmöteshandlingarna 
som kommer i början av april. 

Våra nuvarande stadgar hittar ni på medlemssidorna, 
medlem.amnesty.se, och medlemsforumet hittar ni på 
medlemsforum.amnesty.se.

Viktor rasch
åRSmÖTESSAmoRDNARE / 08-729 02 75 / VIKToR.RAScH@AmNESTy.SE

TycK TILL om AmNESTyS STADGAR!
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Inför årets internationella rådsmöte (ICM) kom styrelsen för 
första gången i kontakt med det policyförslag om sexarbete 
och sexarbetares villkor som det internationella sekretariatet 
(IS) har tagit fram i samband med kampanjen ”My body my 
rights”. Förslaget är kontroversiellt och styrelsen arbetar för 
att få till en så bred konsultation som möjligt i hela den inter-
nationella rörelsen.

Att kortfattat förklara alla element i policyförslaget låter sig inte 
göras på detta utrymme, men ett förslag är att Amnesty borde 
arbeta för att avkriminalisera såväl sexarbete/prostitution som 
sexköp. Ett av huvudargumenten är att kriminalisering gör att 
de som arbetar med detta tvingas in i en illegal marknad och 
utsätts för våld och trakasserier även av polis och myndighe-
ter. De fråntas möjlighet till tillgång till samhällsservice såsom 
hälso- och sjukvård och annan social service.

Styrelsen har idag inte tagit ställning till policyn i sig eller till 
sakinnehållet. Dock har vi från första början arbetat för att 
möjliggöra en bredare konsultationsprocess i rörelsen, samt 
för att få tillräckligt med tid för att kunna ha en bred diskus-
sion inom svenska Amnesty. Vi vet att många av de frågor 
som policyn berör är kontroversiella i en svensk kontext och 
kan få konsekvenser till exempel i fråga om vår svenska 
sexköpslagstiftning.

PoLIcy KRING SExARbETE
Inför ICM var beslut kring policyn tänkt redan i oktober. Efter 
protester från ett stort antal sektioner, bland annat svenska 
sektionen, om att detta inte gav tillräckligt med tid för att kon-
sultera våra medlemmar, så förlängdes konsultationstiden. I 
november kom ett nytt utkast av policyn och IS vill ha in vårt 
konsultationssvar senast 31 mars 2014.

Vi arbetar nu på två fronter samtidigt: dels vill vi få till en 
förlängd internationell process, så att frågan kan diskuteras 
bredare och hanteras mer formellt på vårt årsmöte i maj. Dels 
drar vi i gång en mindre konsultationsprocess utifrån scena-
riot att vårt svar måste vara inne i mars, och i denna kommer 
vi också att involvera er medlemmar i den utsträckning tiden 
tillåter. Detta kommer främst ske genom en workshop på 
sekretariatet som planeras att hållas i februari/mars

Vi planerar dock att, oavsett IS svarstid, ta upp frågan på 
årsmötet i maj och de medskick som ni i rörelsen då ger 
kommer ordförande att ta med sig till Chairs Assembly i juni 
där policyförslaget (och sektionernas konsultationssvar) ska 
diskuteras. Vi kommer att fortsätta kommunicera med er 
om frågan, och om ni vill läsa utkastet till policy i sin helhet, 
kontakta Viktor Rasch på sekretariatet.

sektionsstyrelsen

Nu har vi äntligen skapat en plats där alla grupper, distrikt 
och samordningar kan ha egna hemsidor. Välkommen in till 
kontakt.amnesty.se! Hemsidorna skapas av mig och uppda-
teras sedan av respektive grupp/distrikt/samordning. Redige-
ringen sker i en Markdown-miljö som är enkelt att lära sig. 

På en egen sida kan ni informera om ert arbete, efterlysa nya 
medlemmar, presentera ert kampanjarbete eller varför inte 
berätta om hur man kan bli aktiv i er grupp. Vill din grupp 
eller samordning ha en egen sida? Släng iväg ett mail till mig 
så ordnar jag det inom kort!

caroline selander
AKTIVISm ocH DIGITALA mEDIER / 08-729 02 32 / cARoLINE.SELANDER@AmNESTy.SE

SKAPA EGNA HEmSIDoR!

a som i amnesty
Som distrikt eller grupp kan ni beställa grundkursen A som i 
Amnesty. Kursen ger deltagarna en gedigen genomgång av 
Amnestys historia, arbete och ståndpunkter. Den innehåller 
också en introduktion till mänskliga rättigheter, och de inter-
nationella dokument som Amnestys arbete vilar på. 

Kursen är lämplig för de som är nya medlemmar i en grupp 
eller om man behöver fräscha upp sina Amnestykunskaper. 

Den är perfekt att arrangera efter ett rekryteringstillfälle eller 
om ni har en nystartad grupp i distriktet. Kursen kan beställas 
kostnadsfritt, minst en månad i förväg innan ni har tänkt att 
kursen ska hållas. För mer information, hör av er till mig.

emma Brossner skWonius
AKTIVISTSAmoRDNARE / 08-729 02 43 / EmmA.bRoSNER.SKAwoNIUS@AmNESTy.SE
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Insats skickas normalt den första onsdagen i varje månad till 
kontaktpersoner för alla våra grupper och distrikt via e-post 
(pdf-format). De grupper/distrikt som vill kan även få Insats i 
pappersform om så önskas. Meddela mig i så fall. 

Mot en portoavgift kan ni även få extra exemplar av Insats:
Fem extra ex: 150 kr/år
Tio extra ex: 250 kr/år
Sätt in avgiften på sektionens plusgiro 90 00 72-0 och glöm 
inte att ange gruppnummer och “extra ex av Insats”.

HUR VILL NI HA INSATS UNDER 2014?

Bifogat i det här utskicket hittar ni en mall för att upprätta en 
verksamhetsplan för 2014. Vi vet att de flesta av våra grupper 
arbetar med väldigt kort framförhållning - oftast bara någon 
eller några veckor. Men det finns flera goda skäl att ändra på 
den vanan:
• Först och viktigast: grupper med tydliga och långsiktiga mål 
åstadkommer mer än grupper utan planering.
• Det blir lättare för oss på sekretariatet att ge er ett bra stöd 
om vi vet vilka era ambitioner är, och vi får större möjligheter 
att fokusera våra mobiliseringsinsatser om vi vet vilka arbets-
områden ni själva har valt att prioritera. 
• Upprättandet av verksamhetsplanen blir ett naturligt tillfälle 
att årligen diskutera och revidera gruppens åtaganden. Ar-
betar ni med de frågor och de arbetsformer som känns mest 
relevanta? Hur ser arbetsfördelningen i gruppen ut? Ligger er 
ambitionsnivå på en lämplig nivå? 

En verksamhetsplan blir mest värdefull om den används som 
ett levande dokument, som kontinuerligt revideras och omfor-
muleras under året. Den bifogade mallen kan förhoppningsvis 
vara ett stöd för er, men ni är helt fria att formulera era planer 
precis som ni vill. Det viktiga är att ni tydliggör era planer och 
ambitioner - inte att ni följer en särskild mall.

För grupper/ungdomsgrupper är det inte obligatoriskt att 
upprätta verksamhetsplaner, men med tanke på de stora 
fördelarna hoppas jag att ni gör det ändå. Era planer ska 
skickas till mig. Jag ser till att de vidarebefordras till annan 
relevant personal (t.ex. kampanj- och aktivistsamordnarna för 
Stockholm, Göteborg och Malmö eller ungdomsansvarig). Vi 
har ingen deadline, men det är vettigt att göra den så tidigt 
som möjligt på året - för många grupper är det en god idé att 
upprätta en ny plan för varje termin.

För distrikten kommer vi fortsättningsvis betrakta det som ett 
krav att inkomma med en verksamhetsplan i början av varje 
år. Allra senast den 3 mars vill vi ha era planer för 2014, men 
gärna tidigare än så.

Om ni har frågor eller behöver hjälp får ni gärna höra av er till 
mig eller till Emma Brossner Skawonius.

gör en VerksamhetsPlan för 2014!

mats engman
AKTIVISTSAmoRDNARE

08-729 02 66

mATS.ENGmAN@AmNESTy.SE

Här är en liten påminnelse om de rapporter som som ska 
skickas in med anledning av årsskiftet. Detaljerad information 
och formulär fick ni i decembernumret av Insats.
• 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 att ni skickar en uppdaterad medlemsförteckning 
till oss. Använd gärna den bifogade mallen.
 

RAPPoRT RAPPoRT RAPPoRT
Rapporter och medlemsförteckningar skickas via e-post till: 
emma.brossner-skawonius@amnesty
...eller med papperspost till:
Amnesty International
Emma Brossner Skawonius
Box 4719
116 92 Stockholm

emma Brossner skaWonius
AKTIVISTSAmoRDNARE / 08-729 02 43 / EmmA.bRoSSNER.SKAwoNIUS@AmNESTy.SE

Av administrativa skäl går våra utskick 
endast till en mottagare per grupp, men 
jag vill påminna om att Insats dessutom 
finns tillgängligt för alla medlemmar via 
våra medlemssidor: 
medlem.amnesty.se
Användarnamn: amnesty2014
Lösenord: solidaritet

mats engman
AKTIVISTSAmoRDNARE / 08-729 02 66 / mATS.ENGmAN@AmNESTy.SE

INSATS    
JANUARI 2014

4-5 MIN KROPP, MINA RÄTTIGHETER
Världen över utsätts människor för gränkningar 
av sina sexuella och reproduktiva rättigheter. 
Kvinnor nekas rätt till abort även när de blivit 
gravida till följd av sexuella övergrepp, våldtäkt-
soffer tvingas gifta sig med sina förövare och 
människor fängslas för sin sexuella läggning. 
Delta i kampanjen Min kropp mina rättigheter!

10-11 TACK FÖR SJU FINA ÅR!
Den 31 januari avslutar Lise Berg sitt arbete som 
generalsekreterare för svenska Amnesty efter sju 
år som präglats av “krig mot terrorism”, kamp mot 
mödradödlighet, arabisk vår och medlemstillväxt. 
Nu väntar en stillsammare tillvaro som pensionär 
och som medlem i Amnestygrupp 65. 
Tack för allt! 

#1

6-7 KAMPANJER 2014-2015     8 ÅRSMÖTE 9-11 MAJ      11 UNGDOMSRÅDET

“Beatriz” i El Salvador blev under 2013 en symbol för kampen mot det absoluta abortförbudet. 

BILAGOR 
• Mall för verksamhetsplan
• Medlemsförteckning
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Det här blir sista gången som jag 
skriver till er som den svenska 
sektionens generalsekreterare. 
Jag slutar den sista januari för att 
gå i pension.

Först vill jag säga att det har varit 
en fantastisk tid och jag har lärt 

mig oerhört mycket om mänskliga rättigheter och om världen. 
För att citera en medlem i Malmö som under ett möte jag 
var på i början av min tid som generalsekreterare sa ”Det är 
så spännande att läsa tidningen nu, för jag vet så mycket 
om världen som jag inte visste tidigare.” Och det stämmer 
verkligen. Det har också varit en förmån att få träffa er med-
lemmar på olika möten, både i mindre sammanhang; som 
gruppmöten, distriktsmöten och på årsmöten. Och förstås på 
seminarier och aktioner.

Jag skulle vilja göra några nedslag från de snart sju år jag va-
rit på Amnesty. Nedslag som satt spår i mig personligen och 
i världen och som både visar att vi har mycket att göra men 
också att det arbete vi gör ger resultat.

En mycket allvarlig situation som negativt har påverkat stora 
delar av världens syn på och respekt för internationell rätt och 
mänskliga rättigheter är USA.s “krig mot terrorismen” och 
som en särskild del av detta, det som händer på Guantá-
namo. Det är en fråga som följt mig hela tiden. Häromdagen 
talade jag på ett seminarium i Stockholm med anledning 
av att det gått tolv år sedan den första fången fördes till 
Guantánamo. Jag kunde då konstatera att jag i stort kunde 
återanvända ett tal jag höll 2007, vilket var mycket depri-

merande. USA fortsätter att strunta i internationell rätt och 
mänskliga rättigheter. Guantánamo finns kvar, antalet fångar 
har visserligen minskat till 150 och tortyr har förbjudits. Men 
de allra flesta av dem som släppts och de som finns kvar har 
fortfarande inte åtalats eller fått en rättvis rättegång, ingen har 
ställts till svars för de brott som begåtts under dessa tolv år 
och ingen av alla de fångar som suttit och sitter där har fått 
någon som helst kompensation.

Det som däremot är positivt är att antalet länder som tillämpar 
dödsstraff minskar i världen. Det går upp och ned när det 
gäller antalet avrättningar men det går ner i stort. Till exempel 
antar FN:s generalförsamling vartannat år sedan 2007 en 
resolution där länder med dödsstraff uppmanas införa ett mo-
ratorium mot avrättningar. Här växer antalet stater som röstar 
för resolutionen och antalet stater som röstar mot eller lägger 
ned sin röst minskar. Detta är en kärnfråga för Amnesty som 
vi inte släpper förrän alla stater avskaffat dödsstraffet.

2011 gick folk ut på gatorna i Tunisien, Egypten, Libyen, 
Syrien och många andra länder i Nordafrika och Mellanös-
tern och krävde stopp för tyranni och övergrepp och den ene 
diktatorn efter den andre föll. Men demonstranterna möttes 
också av ett extremt övervåld och många dog. Idag har den 
positiva utvecklingen som förväntades i de flesta länder kom-
mit på skam. Ser vi på utvecklingen i Syrien och Egypten kan 
man misströsta. Jag hävdar ändå att grunden har lagts till att 
människor ser att de kan förändra om de går samman och att 
man inte kan gå tillbaka till det som varit.

Här skulle jag kunna fortsätta sida upp och sida ner men 
några personliga minnen får avsluta denna återblick.

tack för mig!

Det är dags att tillsätta ett nytt ungdomsråd inom den svenska 
sektionen, kanske är det dig vi letar efter?  

Vi söker medlemmar som vill vara med och bidra till att ung-
domsverksamheten inom Amnesty utvecklas. Ungdomsrådets 
åtagande inom svenska sektionen är att: 
• verka för att Amnesty är en aktuell, attraktiv och intressant 
organisation för ungdomar. 
• verka för att ungdomar ska känna sig delaktiga inom orga-
nisationens alla nivåer och aktivt uppmuntra dem att ta plats 
i rörelsen.
• få alla ungdomar att känna sig välkomna genom ett aktivt 
arbete för tillgänglighet, mångfald och social samvaro. 

Vidare åligger det även ungdomsrådet att operativt arbeta 
med att: 
• hålla kontakt och ge stöd till sektionens ungdomsgrupper.
• arrangera och leda nationella ungdomsträffar.
• bidra till mobilisering inför kampanjer och aktionsdagar. 

SÖK TILL UNGDomSRåDET 2014-2015
Ungdomsrådet kommer bestå av cirka tio personer och 
åtagandet bör ses som långsiktigt. Vid tillsättandet av rådet 
strävar vi efter att uppnå geografisk spridning i landet samt att 
rådet ska präglas av mångfald gällande erfarenhet, ålder, kön 
och bakgrund. 

Tycker du att detta låter intressant, skicka då in en ansökan 
där du beskriver vilken erfarenhet du har av Amnestys arbete, 
varför du vill ingå i rådet och vad just du skulle bidra med. 
Det är jag i egenskap av nationell ungdomssamordnare som 
tillsätter ungdomsrådet, och ansökan ska skickas till mig 
senast den 31 januari. En första träff med ungdomsrådet 
kommer att ske den 1-2 mars på sekretariatet i Stockholm. 
Tveka inte att höra av er om ni har frågor.

malin österBerg
UNGDomSANSVARIG

031-711 21 03, 070-744 16 70

mALIN.oSTERbERG@AmNESTy.SE

Lise lämnar Amnesty.
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Det ena är när jag var med på Prideparaden i Riga 2008. 
Jag minns hur vi fick gå fyra och fyra från hotellet med 15 
minuters mellanrum, snirkla oss genom staden för att komma 
till ett avspärrat område där paraden skulle få äga rum 
under stark polisbevakning. Hur motdemonstranter ropade 
vedervärdiga slagord. Hur vi bussades från paradplatsen 
och släpptes långt utanför stan för att ta oss tillbaka bäst vi 
ville. Då fick jag en inblick i hur HBTQ-personer har det. Jag 
fick höra hur vardagen kantades av diskriminering, hot och 
rädsla. Då kändes det bra att tillhöra Amnesty och att på 
detta sätt solidarisera sig och arbeta för en förändring.

Ett annat minne är lanseringen av vår kampanj mot mödra-
dödlighet i Sierra Leone. Jag var med och det var smärtsamt 
att möta kvinnor och höra deras berättelser om hur systrar, 
mödrar och väninnor dött för att det inte fanns sjukvård till-
gänglig, och om den fanns hur det var omöjligt att komma till 
sjukhuset på grund av obefintliga vägar eller om man kom dit 
inte hade pengar att betala för vården. Och framför allt att de 
inte själva kunde bestämma över sina liv och sin kropp. Men 
det var fantastiskt att lyssna på starka kvinnor som nu hade 
bestämt sig för att göra något åt denna situation. De ville ställa 
krav på regeringen och myndigheterna. De tänkte inte ac-
ceptera att kvinnor skadades eller miste barn eller att kvinnor 
dog. Då kändes det bra att tillhöra Amnesty och kunna arbeta 
tillsammans med dessa kvinnor och för den delen män för att 
förändra denna situation.

Det är sådana minnen, som vi alla har på olika sätt som gör 
att vi kan arbeta vidare och inte ge upp.

Det har också hänt otroligt mycket i vår organisation under 
dessa år. Den största händelsen var förstås vårt 50-årsjubi-
leum. Det uppmärksammades runt om i Sverige och i övriga 
världen. Vi kunde då konstatera att vi har uträttat oerhört 
mycket under våra 50 år, men att vi också har många stora 
utmaningar framför oss. En höjdpunkt som jag inte glömmer 
var En värld att leva i, vår pjäs som är en hyllning till alla våra 
medlemmar och aktivister. Den spelas fortfarande i samar-
bete med Riksteatern. Bakom handlingen fanns Rose-Marie 
Asker, Bo Lindblom, Lars-Åke Augustsson och Rona Morän, 
fyra medlemmar som verkligen har en Amnestyhistoria att 
berätta.

Svenska sektionen har växt så det knakar. Vi är nu 100 000 
medlemmar och vi samlar in pengar så att vi varje år kan 
bidra med frivilliga bidrag med många miljoner utöver vår 
avgift. Vi har utvecklat vårt arbete och vi är många som runt 
om i landet är med på nationella aktioner men som också 
mellan dessa utför fantastiskt arbete på olika områden, Själv 
är jag med i en Amnestygrupp, grupp 65. Vi arbetar för två 
samvetsfångar, en i Vitryssland och en i Kirgizistan och vi 
deltar i de nationella kampanjerna, Det är oerhört roligt och 
givande och det tänker jag fortsätta med.

I vår internationella organisation har det hänt oerhört mycket. 
Vi arbetar för att bli Ett Amnesty med allt vad det innebär av 
gemensam ekonomi, gemensamma kampanjer, gemensam 
identitet, logga och färg. Vi har påbörjat ett stort och omfat-
tande arbete med att flytta närmare människorättskränkning-
arna. Det innebär att delar av IS, vårt internationella sekreta-
riat flyttar ut i världen. Idag finns det IS-kontor i Hongkong, 
Johannesburg, Nairobi och Dakar. Snart öppnar vi kontor i 
andra regioner. En spännande förändring som jag verkligen 
tror på. Men vi får inte underskatta riskerna. Exempelvis 
risken att vi blir tio eller flera Amnesty. Vi måste hålla ihop 
arbete och budskap. Vi får inte tappa solidariteten och bara 
arbeta med regionens människorättskränkningar. Men jag 
är övertygad om att bara vi är uppmärksamma på dessa och 
andra risker kommer denna utveckling att stärka vårt arbete 
för mänskliga rättigheter.

Nu ska jag lämna över till Anna Lindenfors, Amnestys nya 
generalsekreterare i Sverige. Det blir spännande och bra. Det 
är alltid bra att få in nya tankar och idéer i en organisation.

lise Bergh
AVGåENDE GENERALSEKRETERARE

Pride i Riga 2008.

Sierra Leone 2009. 


