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VAD OCH VEM ÄR BRAVE?
Den 25 oktober inleddes rättegången mot 11
människorättsförsvarare i Turkiet. Bland dem finns Amnesty
Turkiets ordförande och generalsekreterare samt personer
från flera andra människorättsorganisationer. Samtliga är
anklagade för terroristbrott. Fabricerade anklagelser som
helt saknar grund. Ett skrämmande försök från de turkiska
myndigheternas sida att på det här sättet tysta kritiska
röster i landet. Det enda rimliga är att samtliga friges och
åtalen mot dem läggs ner.
Sent på kvällen meddelades att domstolen i Istanbul villkorligt
frigivit 10 av dem i väntan på att rättegången återupptas den
22 november. Amnestys generalsekretererare Idil Eser och
den svenske IT-konsulten Ali Gharavi fanns bland de frigivna.

organisationsfrihet, mötesfrihet och privatliv blir då viktigare än
någonsin.
Människorättsförsvararna (MR-försvararna) går i frontlinjen.
Det arbete som de gör är helt nödvändigt för att allas våra
rättigheter ska respekteras och skyddas. Men de betalar
ett högt pris. Runt om i världen ser vi hur MR-försvarare
utsätts för smutskastningskampanjer, hot, attacker, rättsliga
trakasserier och i vissa fall även mord. Det sker i en tid då
kampen för mänskliga rättigheter behövs som mest.

MR-FÖRSVARARE HOTAS RUNT
OM I VÄRLDEN

Vi ser hur respekten för de mänskliga rättigheterna
undermineras i många olika situationer. Ibland sker det i
samband med krig och väpnade konflikter. Ibland är det
ett resultat av hotet om terrorism som gjort att nationell
säkerhet är en prioriterad fråga för många stater - ofta med
allvarliga inskränkningar av mänskliga rättigheter som följd.
I en del länder leder religiös fundamentalism till förföljelse
av minoriteter, och i vår egen del av världen viftas mänskliga
rättigheter bort av högerextrema och populistiska partier
som tar plats i parlament och regeringar runt om i Europa.
De folkliga resningarna under arabiska våren har förstärkt
makthavares oro för att folkets protester ska dra undan mattan
under deras fötter.

I skrivande stund vet vi inte hur det slutar. Men vi vet att det
som händer nu i Turkiet inte är ett isolerat fall.

BRAVE

Dagen efter, den 26 oktober, inleddes en separat rättegång
mot Amnestys ordförande, Taner Kılıç, i staden Izmir.
Domaren beslutade att kvarhålla Taner i häktet samt att hans
fall ska läggas till de övriga 10 människorättsförsvararnas.

Vi lever i en orolig tid där många samhällen präglas av social,
ekonomisk och politisk ojämlikhet och polarisering. Samtidigt
ägnar sig matkhavare åt att skildra verkligheten på ett sätt som
snarast undergräver respekten för mänskliga rättigheter. Att
försvara alla människors lika värde, rätten till yttrandefrihet,

Idil Eser som precis efter rättegången
får träffa sina nära och kära igen.

Med kampanjen BRAVE vill Amnesty uppmärksamma vilka
MR-försvararna är, vad de gör och varför deras arbete är
så viktigt. BRAVE kastar ljus över den förföljelse som alltför
många MR-försvarare utsätts för. Den kan ta sig olika uttryck.
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Många utsätts ofta för förtalskampanjer i syfte att
underminera deras legitimitet och det arbete de gör. De
utmålas som terrorister, statsfiender och förrädare. Den
nationella säkerheten eller allmänhetens väl och ve används
ofta som svepskäl för att inskränka rätten att protestera.
Förtalskampanjer mot kvinnorättsförsvarare riktar ofta in sig
på deras status som kvinnor. De framställs som ett hot mot
traditionen/religionen/familjen och ordningen i samhället.
Myndigheter runt om i världen missbrukar i allt större
utsträckning sin lagstiftning för att trakassera MR-försvarare.
Godtyckliga gripanden, frihetsberövanden och bristfälliga
rättegångar används som ett sätt att hindra MR-försvarare i
deras arbete. Massövervakning och riktad övervakning - både
online och offline - av MR-försvarare ökar också.
När en MR-försvarare attackeras eller dödas är det sällan en
isolerad händelse utan snarare kulmen på en rad av hot och
varningar. I många länder görs inga utredningar kring sådana
hot. I de allra flesta fall leder brotten mot MR-försvarare
varken till åtal eller dom. Det skapar ett klimat av straffrihet
och signalerar till förövarna att de kan fortsätta hota och
attackera MR-försvarare utan efterräkning.

FÖRSVARA MR-FÖRSVARARNA
Under två års tid kommer den svenska sektionen att arbeta
med kampanjen BRAVE. Vi kommer att fokusera på olika
tematiska områden och individfall. Några av de teman som
kommer lyftas är mord och försvinnanden, övervakning,
missbruk av lagar och förtalskampanjer.
För att enklast hålla er uppdaterade kring kampanjen och
dess innehåll samt få tips på hur ni kan agera även mellan
våra kampanjtoppar är det bästa att anmäla sig till vårt
långsiktiga arbete. Det gör ni via brave@amnesty.se. För att
veta mer vad detta betyder, läs mer under rubriken “BRAVE är
en långsiktig kampanj”.

INSATS OKT 2017

VAD HÄNDER HÄRNÄST?
I mitten av november 2017 lanseras kampanjen i Sverige. Dels
kommer vi finnas på MR-dagarna i Jönköping, dels kommer
kampanjen då börja spridas i olika digitala kanaler. Vi tar fram
en kampanjfilm, gör annonser på Facebook och Instagram
och tar fram ett “test”. Testet kommer finnas online och syftar
till att visa på den utbredda problematiken MR-försvarare
verkar och lever under. Låter det som ett test du skulle vilja
göra och dela vidare? Håll utkik på sociala medier från mitten
av november och hjälp oss få spridning. Efter att vi lanserat
kampanjen går vi vidare till att lyfta individer, läs mer nedan.

ÄNTLIGEN DAGS ATT AGERA!
Mellan den 29/11 och 17/12 är det dags att agera för
första gången under BRAVE-kampanjen. Som vi alla väntat
på detta. Materialet kommer bestå av namninsamling,
affischer, informationsblad och en kreativ enhet. Den
kreativa enheten är skalbar och ger stora möjligheter att
ta ut svängarna på gator, torg och skolor. Visst låter det
spännande men svårt att helt föreställa sig hur den kommer
att se ut? Ingen fara, mer information om materialet och
hur ni kan använda det under kampanjperioden hittar ni på
http://aktivism.amnesty.se/brave/. Beställningsformuläret
finns redo att fyllas i från 1/11 och för att säkra upp att
ni har materialet till den 29/11 behöver ni beställa innan
19/11.

...OCH VÅREN DÅ?
BRAVE kommer fortsätta även nästa år med fokus på nytt
tematiskt område samt med nya metoder. Näst på tur som
kampanjtopp blir 8:e mars, ett tillfälle för oss att lyfta kvinnliga
människorättsförsvarare och deras viktiga arbete. Där kommer
vi i vanlig ordning ge grupper och aktivister möjligheter att
agera och aktivera sig inom kampanjen.

INDIVIDFALLEN INOM BRAVE
Mellan den 29/11 och 17/12 kommer vi inom kampanjen
BRAVE jobba med utvalda individfall. Till er som deltog under
aktivistseminariet har vissa förändringar skett och därför
presenterar vi här på nytt vilka fall som kommer lyftas under
kampanjperioden i november och december. Viktigt att tänka
på är att kampanjen under de kommande två åren kommer
arbeta med fler människorättsförsvarare än de som vi väljer

att lyfta nu till starten av kampanjen. Det betyder att när vi
fortsätter att utveckla BRAVE och dess innehåll står fortsatt
MR-försvarare i fokus. För mer information om individfallen vi
arbetar med nu i november-december samt hur ni som grupp
kan jobba under aktionsdagarna klicka in er på aktivism.
amnesty.se/brave
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gripits flera gånger. Senast det skedde var i december
2016 - då som ett led i myndigheternas ökande tillslag mot
människorättsförsvarare och civilsamhällesorganisationer.

AZZA SOLIMAN, EGYPTEN
Azza Soliman är advokat och har kämpat för kvinnors
rättigheter i Egypten i årtionden. Hon har varit med och
grundat ett center som ger rättshjälp och psykosocialt stöd till
kvinnor som utsatts för våldtäkt och våld i hemmet.
På grund av sitt arbete som kvinnorättsförsvarare
övervakas Azza av säkerhetspolisen och utsätts konstant
för förtalskampanjer i regeringsvänliga medier. Hon har

Ett omfattande, politiskt motiverat rättsfall, “Case 173”, drivs
mot en rad människorättsförsvarare och organisationer för
att tysta människorättsrörelsen och oliktänkande. Flera av
dem, inklusive Azza, har belagts med reseförbud och fått
sina tillgångar frysta. Azza står nu anklagad för att ha drivit en
organisation utan ordentlig registrering, för att ha undanhållit
skatt samt för att ha smutsat landets image genom att hävda
att kvinnor i Egypten utsätts för våldtäkt. Hon riskerar att
dömas till fängelse i upp till 25 år för sitt fredliga arbete för
kvinnors rättigheter.

AMNESTYS KRAV:
•
•
•

Att åtalet mot Azza och andra egyptiska
människorättsförsvarare läggs ner.
Att Azzas reseförbud och frysning av hennes tillgångar
omedelbart hävs.
Att Case 173 läggs ned.

HBTQI-tidskrift, Roopbann. En grupp män beväpnade med
machetes tog sig in i lägenheten där Xulhaz 75-åriga mamma
blev vittne till hur hennes son och hans kollega hackades ihjäl.
Några dagar senare tog Ansar al-Islam, en väpnad islamistisk
grupp på sig attacken.
Mordet på Xulhaz och hans kollega sände en våg av rädsla
och skräck genom landets HBTQI-personer. Många flydde
utomlands och andra vågar inte längre fortsätta organisera sig
eller bedriva några aktiviteter.

XULHAZ MANNAN, BANGLADESH
Samkönat sex är förbjudet i Bangladesh och kan straffas med
10 års fängelse. Homofobin är mycket utbredd i samhället
men till följd av olika kampanjer och aktiviteter tycktes
acceptansen för HBTQI-personer under en period öka.

Trots att över ett år har gått, och trots vittnen och omfattande
bevisning i fallet, har ingen formellt åtalats för morden.

AMNESTYS KRAV:
•
•

Situationen förändrades dock helt i april 2016 då Xulhaz
Mannan och en annan HBTQI-aktivist mördades brutalt
i Xulhaz hem. Xulhaz var grundare av Bangladesh enda

Att mordet på Xulhaz Mannan och hans kollega utreds
och att förövarna grips.
Att sektion 377 i strafflagen, som kriminaliserar samkönat
sex, upphävs då den strider mot internationella
människorättsnormer.
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Fram till år 2014 dödades över 2 000 personer årligen av
polisen. Därefter har antalet halverats, men fortfarande dödas
i genomsnitt 2 personer i veckan av polisen. Det är sällsynt
att någon ställs till svars för dessa utomrättsliga avrättningar
och olagliga dödanden. Merparten av offren är tonåringar och
unga män från eftersatta innerstadsområden

SHACKELIA JACKSON, JAMAICA

När Shackelias bror sköts ihjäl av polisen 2014 var det hon
som säkerställde att ett team av oberoende utredare samlade
bevis från mordplatsen. Enligt utredningen hade polisen
förföljt en man med dreadlocks som misstänktes för ett rån,
och Shackelias bror Nakiea passade in på den beskrivningen.
När polisen hittade honom i hans restaurang där han jobbade,
sköt de ihjäl honom.

Shackelia har kämpat mot ett dåligt och underfinansierat,
trögt domstolssystem för att få rättvisa. Hon har samlat
dussintals familjer, som befinner sig i liknande situation, och
vars anhöriga dödats av polisen. Polisen har besvarat deras
kamp med att bland annat hota och skrämma Shackelia och
hennes familj.

AMNESTYS KRAV:
•
•

Att de jamaicanska myndigheterna skyddar Shackelia och
andra familjer från polisens trakasserier.
Att premiärministern snabbt reformerar rättssystemet för
att säkerställa rättvisa för Shackelia och andra anhöriga
till personer som påstås ha dödats av polisen.

palestiniernas rörelsefrihet skulle upphöra, samt att de
israeliska bosättarna skulle flyttas från Hebron. Rättegångarna
mot dem båda inleddes i november 2016 och pågår än.
Amnesty menar att anklagelserna mot dem är grundlösa och
syftar till att straffa dem för deras fredliga arbete.

FARID AL-ATRASH OCH ISSA AMRO, ISRAEL/
OCKUPERADE OMRÅDENA/PALESTINA
I februari 2016 deltog de palestinska människorättsförsvararna
Farid al-Atrash och Issa Amro i en demonstration i staden
Hebron, på ockuperat palestinskt område. Demonstrationen
hölls på den tjugoandra årsdagen av att Shuhada Street
stängdes. Det skedde 1994 efter att en israelisk bosättare
skjutit ihjäl 29 palestinier under bön i en moské i Hebron.
Shuhada Street är idag öppen för judiska bosättare och
utländska besökare men stängd för palestinier.
Det som nu händer Issa Amro och Farid al-Atrash är typiskt
för Israels 50 år gamla restriktioner kring palestiniernas rätt till
yttrandefrihet och mötesfrihet på de ockuperade områdena.
Båda riskerar att åtalas i en israelisk militärdomstol, bland
annat för att de deltog i demonstrationen i Hebron år 2016,
då man krävde att Shuhada Street åter skulle öppnas för
palestinier, att de diskriminerande inskränkningarna av

Israelisk militär styr Västbanken, inklusive områden under
den Palestinska administrationen. Det sker bland annat
genom att de utfärdar militärorder. En av dem, militärorder
101 om “Förbud mot uppviglande handlingar och fientlig
propaganda”, har varit i kraft sedan 1967 och reglerar
palestiniernas rätt att demonstrera och fritt uttrycka sig på
Västbanken.
Bosättningarna där de israeliska bosättarna lever och arbetar
runt om på Västbanken, inklusive i östra Jerusalem, är olagliga
enligt internationell rätt och utgör krigsbrott.

AMNESTYS KRAV:
•

•

•

Att de israeliska myndigheterna omedelbart lägger ner
alla åtal mot Issa Amro och Farid al-Atrash och slutar
trakassera dem och andra människorättsförsvarare på de
ockuperade områdena.
Att de israeliska myndigheterna upphäver militärorder
101, som strider mot Israels internationella förpliktelser
att respektera och säkerställa rätten till mötes- och
yttrandefrihet.
Att de israeliska myndigheterna monterar ned alla
bosättningar och omlokaliserar bosättarna utanför de
ockuperade områdena.
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BRAVE ÄR EN LÅNGSIKTIG KAMPANJ…
...och med det menas att alla som vill, enskilda aktivister så
väl som grupper, kan engagera sig inom kampanjen under
heeeeeeela kampanjperioden. BRAVE sträcker sig från hösten
2017 fram till slutet av 2019!
De som väljer att engagera sig långsiktigt i kampanjen får
varje månad ett nyhetsbrev som berättar vad som är aktuellt
inom BRAVE, återkopplar på vad som har hänt i kampanjen
och alltid ger er något att agera på! Utöver det så hoppas vi i
kampanjteamet också få en närmare kontakt med er aktivister
som arbetar långsiktigt med BRAVE! Vi har därför skapat en
Facebookgrupp där ni kommer närmare oss i teamet, lätt kan

möta andra som arbetar för människorättsförsvarare, och vara
först med få information om vad som händer i kampanjen!
Anmälan till att engagera sig långsiktigt i BRAVE hittar ni på
aktivism.amnesty.se/brave

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE
0709-87 04 65
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

SOM JAG SER DET...

TURKIET OKTOBER 2017
Den 25 oktober satt jag i en rättssal i Istanbul och hörde
människorättsförsvarare i detalj förklara varför de arrangerat
eller deltagit i en workshop som handlade om digital säkerhet
och stresshantering. Det kändes helt absurt. Ett aktuellt
ämne som många organisationer hade kunnat diskutera i en
workshop var som helst i världen, t.ex i Sverige. Men det var
inte ett skämt, det var blodigt allvar. Alla anklagade bedyrade
sin oskuld och såg inga som helst bevis för kriminalitet eller
kopplingar till terroristorganisationer. Den dagen avgjorde rätten
om de som stod anklagade skulle bli frisläppta eller ej. Om de
skulle få vara tillsammans med sina nära och kära efter 113
dagars separation eller ej.
Det var en lång, spänd och känslosam dag. När beskedet
att de blev frisläppta kom strax innan midnatt kändes det
fantastiskt. Att svenske Ali skulle få åka hem med sin fru
till Rockneby, norr om Kalmar. Att Veli får vara med när
hans barn föds i början av november. Att Idils (Amnestys
generalsekreterare i Turkiet) katter får hoppa upp i hennes knä
och vännerna komma över på middag.

LJUS
Den viktiga diskussionen om kvinnors rättigheter
som följer kring kampanjen ”Me too”

TAGGTRÅD
Cancer är en riktig skitsjukdom

Att vi nådde hit är ingen slump. Det är förstås fler än Amnesty
som bidragit, men jag vill verkligen säga att jag är sååå stolt
över vår insats. En av advokaterna sa efteråt att det aldrig
hade skett utan Amnesty. Nu vet vi ju inte om det är korrekt
men efter många års arbete vet vi att vår metod fungerar att, baserat på kunskap om mänskliga rättigheter, skapa ett
stort tryck på beslutsfattare genom lobbyverksamhet och
opinionsbildning. Det visar hur mycket engagemanget hos den
enskilde individen betyder för att lägga kraft bakom Amnestys
arbete för mänskliga rättigheter.
Att veta att vi kan påverka så att människor får sina rättigheter
tillgodosedda är starkt. Den styrkan behöver vi för att orka
kämpa när det tar tid. “Istanbul 10” blev frisläppta men
anklagelserna kvarstår. Dagen efter blev dock Amnestys
ordförande Taner inte frisläppt utan sitter fortfarande fängslad
på ogrundade anklagelser. Precis som runt 50 000 andra
personer i Turkiet. Och många andra runt om i världen. Det är
en tuff kamp, men vi i Amnesty ger aldrig upp.

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE SVENSKA AMNESTY
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BRAVE-TEAMET <3
Joanna Backman

Karin Ledin da Rosa

På sekretariatet är vi ett team som längtar efter att få jobba
tillsammans med er i denna viktiga kampanj. Vi kommer
att stötta er i arbetet och löpande förse er med aktioner,
information och återkoppling under de kommande två åren
som kampanjen rullar. Teamet består av Karin Ledin da
Rosa (kampanjledare), Katarina Bergehed (sakkunnig),
Joanna Backman (kommunikatör) och Malin Österberg
(projektledare). Till oss kan ni alltid vända er med frågor,
idéer och synpunkter. Ni når oss lättast genom att mejla till:
brave@amnesty.se

Katarina Bergehed

Malin Österberg

CHATTA MED OSS I BRAVE-TEAMET!
Den 15 november kl. 18:00 kommer ni få möjligheten att
ställa frågor till oss i Brave-teamet om kampanjens innehåll
och materialet i ett chattforum! Mer info kommer dyka upp
på aktivism-amnesty.se/brave Vi hörs då!

ONLINEKURS OM MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE
Vill du lära dig ännu mer om människorättsförsvarare? Från
den 1 november finns det möjlighet för alla intresserade
att läsa en så kallad MOOC om människorättsförsvarare.
En MOOC (Massive open online course) är en avgiftsfri
distanskurs som du kan läsa när du själv tycker att det
passar. Allt du behöver är tillgång till internet.
Kursen finns tillgänglig på engelska, spanska, franska och
arabiska!
Detta går kursen igenom:
• De olika situationerna för människorättsförsvarare
• Olika hot som människorättsförsvarare, deras vänner och
familjer ställs inför
• Strategier för att mildra risker och sätt att agera på

Detta kommer du att lära dig:
• Förklara vad en människorättsförsvarare är
• Riskerna med att försvara mänskliga rättigheter
• Hur du kan använda din röst för att försvara dina och
andras rättigheter
• Hur en ansluter sig till andra i kampen för att försvara
mänskliga rättigheter
• Regeringarnas roll i att skydda människorättsförsvarares
rättigheter.
Anmälan
Gå in på www.edx.org och sök på Human Rights Defenders
så kommer kursen upp!

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE
0709-87 04 65
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
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VILKET ENGAGEMANG UNDER AKTIVISTSEMINARIET!
Att sammanfatta aktivistseminariet 2017 är inte det
lättaste då helgen bestod av många minnesvärda
stunder. Förutom olika BRAVE-pass där kunskapen om
människorättsförsvarare (MR-försvarare) stärktes fick
deltagarna lära sig mer om allt från diskriminering och
hur arbetet med aktionsfall kan se ut, till aktivism och
hur vi kan maxa Amnesty i media. Amnestykören delade
med sig av fina stämmor och bjöd på en härlig start
av aktivistseminariet. Helgen innehöll även ett flertal

via Skype
an deltog
Azza Solim

känslofyllda stunder där talarna väckte oerhörd medkänsla
från alla deltagare för de MR-försvarare som drabbats av
kränkningar genom den oroväckande utvecklingen av ett
minskat utrymme för civilsamhället. Nedan följer några bilder
för att sammanfatta en fantastisk helg, tillsammans med
aktivisters egna ord från helgen.
Tillsammans gjorde alla deltagare helgen till en upplevelse
värd att minnas! Tack!

Milena Buyum och Katarina Berge
hed
som tolkade till svenska

från
Sandra Kacavendic
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terare
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John Peder Egen
om
t
era
gag
en
,
rge
för Amnesty No
rbete
utåtriktat kampanja

Solidaritetsaktion med budskapet:
“Ni är inte bortglömda”
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ANDRÉA HÖRNFELDT
KAMPANJPRAKTIKANT GÖTEBORG
031-711 21 60
ANDREA.HORNFELDT@AMNESTY.SE
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RÖSTER FRÅN AKTIVISTSEMINARIET
Text: Andréa Hörnfeldt
Under helgen passade vi även på att fånga några deltagare
för en kort intervju om deras tankar kring aktivistseminariet
och BRAVE. Ett extra tack vill vi ge till er för att ni delar med
er av era åsikter!

Josephine Andersson och Christoffer Wisberg, Göteborg

Vad tyckte du var bäst med aktivistseminariet?
C: Man känner sig peppad att göra något. Det som varit
särskilt intressant är att höra hur andra tänker, det har varit
mycket inspirerande.
J: Tycker man blir mer insatt än tidigare. En djupdykning,
med fler detaljer.
Thomas Qvist, grupp 179, Hässleholm

Vad tyckte du var bäst med aktivistseminariet?
Allt har varit väldigt bra men starkast intryck gjorde nog ändå
talarna (Azza Soliman och Milena Buyum).
Finns det något inom BRAVE som berör dig mer? Vad tar
du med dig och vill jobba med? (Har du någon idé om hur
du ska göra detta?)
Jag deltog på det grundläggande passet och är inte så
jätteinsatt än men tycker det är bra med en långsiktig
kampanj och kommer att agera för något av skriv för frihet
fallen som ingår i kampanjen.
Hur skulle du beskriva helgen med ett ord?
Inspirerande (och engagerande).

Finns det något inom BRAVE som berör dig mer? Vad tar
du med dig och vill jobba med? (Har du någon idé om hur
du ska göra detta?)
J: Alla fall är intressanta, Tep och Azza.
C: Har fått känslan av en mer personlig koppling
under helgen. Man skulle kunna kalla det en
”självförsvarskampanj”, på så sätt att man står upp för någon
annan människorättsförsvarare.
Det är väldigt kontextanknutet, kampanjen belyser varför det
är så viktigt. Individ-struktur-förhållandet blir tydligt.
Har du någon idé om hur du ska göra detta?
J: Först och främst, hitta en grupp att utföra aktioner med.
(Josephine går på Chalmers) och tänker sätta upp affischer
för att uppmärksamma att hon vill ha med sig fler.
C: Letar också grupp att genomföra kampanjer med.

göra!
E: Jag håller med. Det var spännande att skypea och lära sig
mer om MR-försvarare. Då känns det som man får en ökad
förståelse och kommer närmare händelserna.

Ellen Sjöö, Spykens ungdomsgrupp, U52, årskurs 2
Carolina Forsberg, Spykens ungdomsgrupp, U52, årskurs 2

Vad tyckte du var bäst med aktivistseminariet?
E: Det roligaste var att man fick träffa nya människor som
också är intresserade av mänskliga rättigheter. Spännande
föreläsningar - nu är man taggad på att komma hem och
köra!
C: Jag gillade hela upplägget, att det alltid fanns kul saker att

Finns det något inom BRAVE som berör dig mer? Vad tar
du med dig och vill jobba med? (Har du någon idé om hur
du ska göra detta?)
C: BRAVE är bra för att det är tydligt, det är ofta svårt att få
folk att förstå vad Amnesty International egentligen gör men
BRAVE är tydligare och upplägget är mycket bra och enkelt
att förklara för dom som inte är så insatta. Det är tydligt och
bra för att få folk mer engagerade!
E: Under kampanjseminariet fick vi massa bra tips på hur
man nu kan agera hemma. Skrivarkvällar, bokbord, gå ut på
stan. Vi är nu taggade på att göra mera utåtgående aktioner!
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TURKIET - HUR GICK DET?
Det är härligt att se så många grupper engagera sig för de
åtalade människorättsförsvararna i Turkiet! Ni var mer än
45 grupper som agerade i över 25 städer. Allt från Umeå
och Luleå i norr till Kristianstad och Lund i söder. I Kalmar
ordnade grupp 119 en manifestation tillsammans med Ali
Gharavis vänner. Förutom alla de petitionslistor som skrevs
under, så uppmärksammades kampanjen även i insändare
och artiklar runt om i landet. En del av er ordnade kalas för
Idil där det bjöds på tårta och bakelser och många av er
skrev solidaritetshälsningar till någon av de fängslade. Allt
som allt, en lyckad aktionsdag!

För er som deltog är vi tacksamma om ni fyller i
rapportformuläret som ni har fått skickat till er på mejl. Ni får
också mer än gärna mejla bilderna från era aktioner till mig.
Petitionslistorna postas till Andrea Bodekull.

NICOLE DELAY
KAMPANJPRAKTIKANT MALMÖ
040-611 71 88
NICOLE.DELAY@AMNESTY.SE

På manifestationen i Malmö deltog
kampanjgruppen, studentgruppen
och den nystartade Turkietgruppen
i Lund.

Även i Stockholm manifesterades det

Grupp 127 i Säffle bjöd på kaffe
och te utanför ICA Kvantum och
samlade namnunderskrifter.
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NÄRA 10 000 PROTESTRÖSTER
LÄMNADE TILL KENYAS AMBASSAD

Anna Lindenfors och H.E. Dr. Joseph K. Sang, Kenyas Ambassadör i Sverige

Den 5 oktober besökte jag och Anna Lindenfors Kenyas
ambassad i Stockholm för att lämna över de 9385
underskrifter vi samlat in till vår petition om stängningen
av flyktinglägret Dadaab i Kenya. Underskrifterna hade
framför allt samlats in i samband med Amnestygruppernas
utåtriktade aktiviteter som drog igång i maj.
I samband med överlämningen av underskrifterna hade
vi också ett möte med ambassadören där vi framförde vår
syn på situationen i Dadaab och våra rekommendationer
gentemot den kenyanska regeringen och andra inblandade
aktörer.
Vad gäller situationen i Dadaab är lägret fortfarande i drift,
men hotet om stängning finns kvar. Sedan 2014 har
70 000 människor återvänt till Somalia från Dadaab genom
ett återvändandeprojekt som stöttas av UNHCR. Men det är
många som inte vill återvända. Bland dem råder nu stor oro

eftersom det är oklart hur länge lägret kommer finnas kvar
och resurserna för att driva lägret har minskat kraftigt.
Amnesty fortsätter kräva att Dadaab inte ska stängas, att
människor som nu flyr till Kenya ska registreras där och att
människor som riskerar människorättskränkningar i Somalia
inte ska tvingas tillbaka dit. Vi kräver även att Kenya ska
överväga andra, mer långsiktiga strategier för flyktingarna
i landet, vilket innefattar att de ska få möjlighet att lämna
lägren och integreras i samhället.
Tack alla för att ni engagerat er i denna fråga. Er röst och
ert engagemang är avgörande för oss!

IDA LUNDBORG
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION
08 -729 02 97
IDA.LUNDBORG@AMNESTY.SE
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FLYKTINGKAMPANJEN: AGERA MOT
AUSTRALIENS INHUMANA ASYLPOLITIK!
samla underskrifter att lämna över till Australiens ambassad.
Aktionen pågår till den 20 november och materialet går att
beställa fram till onsdagen den 8 november. Du hittar mer
info om aktionen på aktivistportalen under ”kampanjer och
aktioner” --> ”flyktingkampanjen”.
Vill du ha mer info om flyktingkampanjen? Anmäl dig i så fall
till vårt kampanjnätverk genom att mejla mig!

SANNA BLOMGREN

I flyktingkampanjen belyser vi just nu Australiens asylpolitik
och de människorättskränkningar som den resulterar i.
Beställ vårt Agera på egen hand-material som består av en
affisch, ett info-blad samt en petitionslista, och hjälp oss

KAMPANJLEDARE NORDVÄST
0709-870463
SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

VAD VILL MEDLEMMARNA PÅVERKA?
Har du gått och undrat över vad som kom fram i demokratiöversynens medlemsenkät? Här kommer en snabb sammanfattning
av vad 122 aktiva och 882 medlemmar svarade:

Viktigast för medlemmarnas och de aktivas
engagemang är att Amnesty International påverkar
mänskliga rättigheter och att de själva kan arbeta aktivt
för mänskliga rättigheter.

Medlemmarna tycker att det är viktigare att svenska sektionens
medlemmar har inflytande över Amnestys Internationals
ståndpunkter och inriktningsbeslut samt svenska sektionens
verksamhetsplan och strategier, än till exempel ekonomiska
prioriteringar eller vem som väljs till förtroendeuppdrag.

Aktiva vill ha inflytande över svenska sektionens
verksamhetsplan och strategier, och innehåll i och
genomförande av kampanjer.

Aktiva upplever att de
generellt har mindre
inflytande än de skulle vilja
ha.

Ungefär två tredjedelar av de
aktiva är intresserade av att
delta i sektionens demokratiska
processer, medan medlemmarna i
stort inte är det.

Arbetsgruppen för demokratiöversynen säger tack och bock
för värdefull hjälp och jobbar vidare med att formulera förslag
på hur svenska sektionen kan nå ett reellt, effektivt och
meningsfullt medlemsinflytande!

Aktiva diskuterar hellre
organisationens utveckling i fysiska
möten på lokal och nationell nivå, än
i webbforum.

Få aktiva vet hur Amnesty International är
organiserat hela vägen från lokal till global nivå,
och de flesta tycker att distriktens roll i den
svenska sektionen är otydlig.

ULRICA LYSÉN
PROJEKTLEDARE MEDLEMSDEMOKRATI
070-9870467
ULRICA.LYSEN@AMNESTY.SE
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BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 4!
Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från
tryckeriet! Nummer 4/2017 utkommer 1 december
Kanske perfekt att dela ut under era decemberaktiviteter?
Beställningar av extra exemplar av AP måste jag ha absolut
senast tisdag 14 november kl 18. Märk mejlet ”AP-extra
tidningar”. Alla grupper är välkomna att beställa tidningar

AMNESTY INTERNATIONAL

ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11)
TELEFON: 0771-266 37 89, FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

utan kostnad. Glöm inte att skriva postadressen och gärna
ett mobilnummer då försändelserna troligen aviseras som
paket och då skickar posten ett sms när det finns att hämta.

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS / AP@AMNESTY.SE

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats

AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner
och riktlinjer för Amnestyaktivister
aktivism.amnesty.se

