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Årets Skriv för frihet lyfter rätten att delta i och dokumentera fredliga
protester och demonstrationer.

3 FOKUS PÅ DISKRIMINERING

Mer fokus framåt på diskriminering och
jämlikhet i de nya strategiska målen. Läs
mer i Generalsekreterarens hörna!

9-10 FLER VIKTIGHETER

Insamlingskampanj för medlemmar, ny aktionsform
för den som vill engagera sig på egna villkor och
missa inte gruppsekreterarutbildningen 2020!

4-8 SKRIV FÖR FRIHET!

Årets Skriv för frihet sätter fokus på rätten
att fredligt protestera och lyfter sex fall.
Läs, engageras och agera!
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AMNESTYKALENDERN
11 NOVEMBER
Digital utbildning: Facebook och Instagram - hur får vi bäst spridning?

15 NOVEMBER
Fängslade författares dag - kampanj för Gui Minhai

13-15 NOVEMBER
Studentträff

18 OCH 21 NOVEMBER
Utbildning i asylrätt

25 NOVEMBER
Asylum, human rights and international law

28 NOVEMBER
Digital gruppsekreterarutbildning

3 DECEMBER
Digital utbildning: Maxa Amnestys medverkan i lokalmedia

10 DECEMBER
Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Kalendern innehåller information om aktiviteter
som berör aktivister i svenska sektionen. Den
uppdateras inför varje nummer och kan därför
fyllas på eller revideras mellan de olika numren.

Om du har frågor om kalendern kontakta
redaktören - karolina.ponten@amnesty.se.
Information om utbildningar hittar ni på
aktivism.amnesty.se/utbildningar.
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GENERALSEKRETERARENS HÖRNA
Runt om i världen står människor upp för sina rättigheter.
Vi är en del av den rörelsen. Sedan 2019 har Amnesty på
global basis diskuterat vilken strategi vi ska ha framöver.
Det har varit omfattande konsultationer, där vi i Amnesty
Sverige har bidragit med hur vi tänker efter att ha konsulterat medlemmar och personal. I augusti skickade 49 av 69
sektioner in sina synpunkter igen. Sammanfattningen visar
att det finns ett tydligt stöd för två prioriterade områden: 1)
yttrande- och organisationsfrihet och 2) ojämlikheter och
diskriminering. Jag tycker att de förstärker varandra. Det
första är ganska väldefinierat medan område två kräver mer
diskussion. Därför tar den frågan upp mer utrymme just nu
inom organisationen.
Vi vet att de vars rättigheter kränks ofta är från diskriminerade grupper. Det kan vara kvinnors rätt att bestämma över
sin egen kropp som i abortdebatten i Polen och Slovakien.
Eller polisbrutaliteten mot svarta i USA. Vi förändras också
internt inom Amnesty. Vi har idag en pågående diskussion globalt om hur vi ska fördela resurser för att vara en
finansiellt mer jämlik och hållbar organisation med än bättre
genomslag för mänskliga rättigheter i framtiden. I Amnesty
Sverige har vi sedan ett par år tillbaka arbetat med ett antidiskrimininerings- och inkluderingsarbete på sekretariatet. Vi
är medvetna om att vi som organisation, både globalt och i
Sverige, reflekterar existerande strukturer och arbetar aktivt
för antidiskriminering både internt och i våra sakfrågor. Till
exempel pratar vi inte längre om dödsdömda som en homogen grupp i USA, eftersom det är fler svarta som döms till
döden och avrättas där. I arbetet mot covid-19 har det med
tydlighet blivit uppenbart var ojämlikheterna i våra samhällen
finns, även i Sverige.
Arbetet mot ojämlikheter och diskriminering är viktigt världen
över och för att proaktivt arbeta mot detta så behöver vi

titta på makt och inflytande. Jag vet att det finns en risk att
vi uppfattas som partipolitiska i vårt arbete. Det är vi inte.
Däremot så landar frågor vi lyfter ur ett rättighetsperspektiv
i ett politiskt sammanhang. En kan också ha med sig att
vi arbetar med dessa frågor världen över, oavsett regering.
Och frågan om ojämlikheter lyfts även av andra, exempelvis
UNDPs Human Development Report 2019.
Det är viktigt att fundera över, vilka personer analyserar
vilka konsekvenser ett beslut kan få? Vilka personer är med
när det fattas beslut och vilka är det inte? Här är rätten till
delaktighet grundläggande. Där har vi i Amnesty en viktig roll
att fylla (och utveckla än mer) - att modigt och envist påvisa
kränkningar och hålla makten till svars. För att på så sätt
skapa förändringar. Tillsammans.
Jag vill avsluta med ett exempel på vad vi, aktivister och
personal, tillsammans har åstadkommit. Justitieombudsmannen tillkännagav nyligen sitt beslut i fallet om en kvinna som
tiggde i Stockholm och blev bortförd en mängd gånger på
vaga grunder. Det var svidande kritik mot polisen, för NEJ
det är inte ett brott mot ordningslagen att sitt och tigga och
NEJ det är heller inte en ordningsstörning, såvida en faktiskt
inte stör ordningen. CRD och Föreningen HEM lämnade in
anmälan men vi var i högsta grad med bakom kulisserna,
så det här är en seger inte bara för människor som tigger
och som har rätt att inte trakasseras utan också för Amnesty
Sverige. Vi kan skapa den värld vi vill se.

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE AMNESTY SVERIGE
ANNA.LINDENFORS@AMNESTY.SE

AMNESTY FÖLJER SKÄRPTA ALLMÄNNA RÅD
FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Då smittspridningen av covid-19 nu ökar på flera håll i landet är det viktigt att följa
vilka råd FHM går ut med i respektive region och anpassa vår verksamhet utifrån
dessa. Detta innebär nu i början av november att vi inte genomför fysiska möten
och utbildningar samt inte deltar eller anordnar utåtriktade aktiviteter i de fem
regioner som just nu berörs. Kontakta ditt regionala team om du har frågor om vad
som gäller på din ort.
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SKRIV FÖR FRIHET OCH
RÄTTEN TILL ATT FREDLIGT
PROTESTERA!
Nu är det dags för Skriv för Frihet igen! Världens
största, bästa och roligaste kampanj för mänskliga
rättigheter! I år kampanjar vi för inte mindre än sex
personer. Alla har på något sätt deltagit i, eller bevakat,
fredliga demonstrationer och i samband med det fått
sina mänskliga rättigheter kränkta. Att detta sker på så
många olika platser runt om i världen just nu är något
som vi som världens största människorättsorganisation

MÅSTE lyfta. Det handlar om alla människors rätt att
yttra sig och rätten att samlas för att manifestera och
demonstrera. Och det handlar om journalisters rätt att
rapportera om demonstrationerna. I år kampanjar vi
mellan 10 november och 13 december. Har ni inte
anmält er än gör ni det i ett huj på Aktivistportalen
(aktivism.amnesty.se/skriv)!

FÖR VILKA KAMPANJAR VI?
upp i miljontal och den första mars 2019 uppskattas hela tre
miljoner algerier ha deltagit i de fredliga protesterna.
Khaled Drareni var en av de första oberoende journalisterna
som följde den framväxande proteströrelsen och såg till att
dokumentera polisvåld när det inträffade. Khaled avslöjade
det övervåld som den algeriska polisen använde mot
demonstrationerna för omvärlden. För att försöka tysta hans
journalistik har den algeriska staten och polisen hotat, förföljt
och försökt muta Khaled flertalet gånger innan han blev
frihetsberövad i mars i år.
Efter det senaste gripandet åtalades Khaled och ställdes inför
rätta den 10 augusti i år där han dömdes till tre års fängelse för
“uppvigling till obeväpnad sammankomst” och att ha skadat
“det nationella territoriets integritet”. Khaled överklagade
domen men den 15 september i år fastställde den högre
domstolen straffet till två års fängelse.

KHALED DRARENI
JOURNALIST, ALGERIET

I februari 2019 tog proteströrelsen Hirak - arabiska för
folkrörelse - fart när den dåvarande presidenten Abdelaziz
Bouteflika efter 20 år på posten meddelade han sin avsikt att
kandidera för ytterligare en mandatperiod. Demonstranter slöt

Amnesty kräver att:
• Khaled omedelbart och ovillkorligen släpps
• Journalister ska få arbeta fritt och utan restriktioner
Vi tror att vi påverkar bäst genom att:
• Samla namnunderskrifter
• Skriva påverkansbrev
• Skriva insändare eller på andra sätt uppmärksamma media
och journalister på att deras kollega sitter fängslad
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En av dem som förlorade synen permanent på båda ögonen
var den 22-åriga psykologstudenten Gustavo. Han uttrycker
själv: “Jag fick offra mina ögon för att andra ska öppna
sina”. I augusti väcktes åtal mot en polis kallad ”G-3” som
Amnestys videomaterial har kunnat knyta till händelsen. Åtalets
beskrivningar och argument ligger i linje med Amnestys krav,
vilket är ett stort steg i rätt riktning! Men kampen för Gustavo
fortsätter ännu.

GUSTAVO GATICA,

STUDENTDEMONSTRANT, CHILE
I oktober 2019 höjdes priserna kraftigt i kollektivtrafiken i Chile,
vilket ledde till massiva protester där människor uttryckte
sin ilska över ekonomiska ojämlikheter, privatiseringar och
korruption. Demonstrationerna bemöttes våldsamt och särskilt
oroväckande var att Carabineros, Chiles nationella polis,
systematiskt sköt med gummikulor mot människors huvuden.
Många fick permanenta synskador.

Amnesty kräver att:
• Ansvarsförhållanden och mandat hos chefer och andra
som varit involverade i omständigheterna som kringgärdat
Gustavos skador utreds
• Polisen fastställer det formella ansvaret hos polischefer
som varit involverade i kränkningar av de mänskliga
rättigheterna under protesterna 2019, inte minst dem som
Gustavo utsatts för, samt att dessa chefer samarbetar fullt
ut i eventuella brottsutredningar
Vi tror vi påverkar bäst genom att:
• Samla namnunderskrifter
• Skriva påverkansbrev
• Skicka brev och underskrifter i en strid ström till åklagaren
i Gustavos fall. Detta betyder alltså att det allra bästa är att
ni själva skickar iväg det ni skrivit och samlat in.

Den 7 augusti 2020 gjorde New York-polisen ett försök att gripa
aktivisten Derrick Ingram. Han är ledande i gruppen Warriors
in the Garden - ett aktivistkollektiv som arbetar mot rasism
och polisbrutalitet i New York. Efter sommarens Black Lives
Matter-protester där Derrick var drivande, har han åtalats på två
punkter; han misstänks för misshandel mot en polis efter att ha
pratat högt i en megafon nära en polis, och för att ha försvårat
en myndighets arbete.

DERRICK INGRAM
BLM-AKTIVIST, USA

Sedan det brutala mordet på George Floyd i maj i år har USA
skakats av protester. Med dessa kräver man ett slut på den
strukturella rasismen och det dödliga våldet som polisen i USA
framförallt riktar mot svarta amerikaner. Black Lives Matterprotesterna mot polisens våld har dock ironiskt nog mötts av
än mer polisövervåld.

Ett dussintals kravallpoliser försökte ta sig in i Derricks lägenhet
i en enorm polisinsats med stöd av helikopter och hundar. De
hotade bland annat med att slå in hans dörr, försökte vilseleda
honom om hans rättigheter och inleda förhör utan juridiskt
ombud. Dessutom användes teknik för ansiktsigenkänning, i
strid med gällande regler. Allt detta utan en arresteringsorder.
Polisen avlägsnade sig först när Derrick började livestreama
händelserna, då en stor skara demonstranter samlades och
media började ställa frågor.
Polisens agerande verkar ha utgjort ett försök att tysta en
framträdande demonstrant och tycks ha brutit mot deras egna
riktlinjer. New Yorks distriktsåklagare har inlett en utredning
av händelsen och kritiserat polisens ingripande. Polisen ska
skydda rätten att fredligt protestera, inte motarbeta den.
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Amnesty kräver att:
• Utredningen om insatsen mot Derrick sker utan dröjsmål
och att den är oberoende och transparent och att ansvariga
ställs till svars
• Och att om så inte sker, att åtalet mot Derrick läggs ned

Vi tror vi påverkar bäst genom att:
• Samla namnunderskrifter
• Skriva påverkansbrev
• Skicka brev och underskrifter i en strid ström till åklagaren i
Derricks fall. Detta betyder alltså att det allra bästa är att ni
själva skickar iväg det ni skrivit och samlat in.

tårgasen. Andrea greps då av polisen och blev pepparsprayad
på nära håll, trots att hon upprepade gånger identifierade sig
som journalist till polisen. Hon släpptes samma kväll men har
åtalats för att ha stört polisens ingripande och för att inte ha lytt
polisens begäran till demonstranter att skingras.
Journalistisk närvaro vid demonstrationer är central för att
allmänheten ska förstå vad som pågår, men också för att
garantera rättigheten att fredligt demonstrera. Journalister, som
Andrea, har rätt att bevaka protester. Andrea gjorde sitt jobb,
och en viktig insats för mänskliga rättigheter i USA.
Hon står nu åtalad för sitt arbete. Rättegången väntas den 17
december. Amnesty kräver att åtalet mot Andrea omedelbart
läggs ner.

ANDREA SAHOURI,
JOURNALIST, USA

Journalisten Andrea Sahouri jobbar som reporter på den lokala
tidningen Des Moines Register där hon framförallt rapporterar
om rättsväsendet, brottslighet och polis. Den 31 maj i år fanns
hon på plats för att bevaka BLM-protesterna i Des Moines, Iowa.
Under demonstrationerna uppmanade polis demonstranter att
skingra sig, samtidigt som de sköt tårgas in i folksamlingen.
Liksom många andra på plats, sprang Andrea bort från

Amnesty kräver att:
• Åtalet mot Andrea läggs ner omedelbart
• Polisen respekterar journalisters och medias rätt att bevaka
protester
Vi tror vi påverkar bäst genom att:
• Samla namnunderskrifter
• Skriva påverkansbrev
• Skicka brev och underskrifter i en strid ström till åklagaren i
Andreas fall. Detta betyder alltså att det allra bästa är att ni
själva skickar iväg det ni skrivit och samlat in.

METU PRIDE DEFENDERS,
HBTQI-AKTIVISTER, TURKIET

I Turkiet ökar homofobin och begränsningar av yttrandefriheten.
Inskränkningarna av grundläggande fri- och rättigheter blir allt
mer långtgående. Särskilt utsatta är hbtqi-personer. Sedan
2017 har flera repressiva lagar införts i Turkiet som bland annat
förbjuder offentliga sammankomster med hbtqi-fokus.
Studenterna Melike Balkan och Özgür Gür är hbtqi-aktivister
som med gruppen METU LGBTQI+ Solidarity group har
anordnat årliga Prideparader på sitt universitet i Ankara. Våren
2019 stoppade dock universitetsledningen den planerade
prideparaden och aktivisterna anordnade istället en fredlig
sittdemonstration.
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Rektorn tillkallade polis, som på plats skingrade
sittdemonstrationen med överdrivet våld. Polisen använde sig
av pepparspray, gummikulor och tårgas mot demonstranterna.
Totalt greps 23 personer.
I oktober 2019 väcktes åtal mot 19 personer — som nu
riskerar upp till tre års fängelse. De 19 personerna åtalas för
att ha deltagit i “olovlig folksamling” och för att ha “underlåtit
att skingras trots varningar”, enligt den turkiska mötes- och
demonstrationslagen. Lagen har ofta använts för att förhindra
att människor fredligt utövar rätten till mötesfrihet i Turkiet och
tillämpas på ett godtyckligt och repressivt sätt.
Amnesty kräver att:
• Samtliga åtalade släpps fria
• Övervåldet från polisen undersöks av en oberoende
utredning

OBSOBSOBS!

Rättegången mot Melike, Özgür
och de andra åtalade studenterna har inletts och
planeras att återupptas den 10 december på den
internationella dagen för mänskliga rättigheter. Vi
kommer skicka alla underskrifter från kontoret så att
de hinner fram innan 10 december. Skicka därför allt
ni samlat in till oss senast 4 december! (Adress hittar
ni på aktivistportalen och i lathunden)

Vi tror vi påverkar bäst genom att:
• Samla namnunderskrifter innan rättegången
• Informera, engagera och mobilisera på de svenska
universitet som har samarbeten med METU. Detta arbete
har delar av vår studentrörelse redan påbörjat. HEJA ER!

som inledningsvis varit helt fredliga demonstranter. Minst 304
personer dödades.
En av demonstranterna är Fatemeh Davand, som tillhör Irans
kurdiska minoritet. Hon greps den 17 november 2019 när hon
deltog i fredliga protester i staden Bukan. Sedan dess har hon
utsatts för tortyr, tvingats sitta i isoleringscell och tvingats till
erkännanden som sänts på statlig tv som sedan använts mot
henne.
Fatemeh har dömts till flera års fängelse och 30 piskrapp.
Fatemeh har hittills avtjänat ett första fängelsestraff på 5
månader, och har dömts till ytterligare 3 år och 9 månaders
fängelse för “brott mot rikets säkerhet” i en annan rättsprocess.
De piskrapp hon dömts till har ännu inte utdelats.

FATEMEH DAVAND

DEMONSTRANT, IRAN

I november 2019 utbröt omfattande protester i många städer
runt om i Iran. Demonstrationerna triggades av kraftiga
höjningar av bensinpriset, och snart väcktes även krav om
förändring av landets hela politiska system. Protesterna slogs
ned hårt, och dagarna efter skakades världen av bilder och
filmmaterial som visade säkerhetsstyrkornas brutalitet mot vad

Fatemeh är en av många demonstranter som straffats för att
fredligt ha uttryckt sin kritik mot den iranska regeringen.
Amnesty kräver att:
• Fatemeh och alla andra demonstranter omedelbart släpps
Vi tror vi påverkar bäst genom att:
• Samla namnunderskrifter
• Skriva påverkansbrev
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OBS! För Andrea, Derrick och Gustavo gäller “nya” regler när det
kommer till hur och när ni skickar brev och underskrifter. Vi vill att
ni samlar in och skickar det ni skriver själva. Och i METU-fallet är
det skarp deadline den 4 december för att skicka in underskrifter!
Ni hittar all info i fallbeskrivningarna ovan, på aktivistportalen (aktivism.amnesty.se/skriv)
och i lathunden som ni får när ni beställer material. Det går också toppen att ansöka om
aktivitetsbidrag för porto om det behövs.
Och, i och med pandemin måste vi fortsatt följa rekommendationerna från
Folkhälsomyndiheten. I skrivande stund innebär det att vi inte kan samlas
för kampanjaktiviteter. MEN, det fina med Skriv för Frihet är ju att det är en
brevskrivarkampanj. Så uppmana alla ni känner att skriva brev!

NU KÖR VI!

SOM JAG SER DET...
Den 18 oktober 2019. Ett datum som går till historieböckerna
för Chile, det vet vi nu. För många av oss som fötts och växt
upp i Sverige blev det början till ett nytt slags engagemang
som var oberoende av våra rötter.
De första nyheterna kom mitt i natten. Bilderna och
inspelningarna från manifestationerna, pansarvagnarna,
våldet, var fruktansvärda. Vad är det som händer? Dagarna
efteråt fylldes med bävan men också mycket hopp. Vi stod
inte själva i detta. I Stockholm anordnades en manifestation
där drygt 4000 personer deltog. Helgen innan hade vi gått
på en demonstration till försvar av Rojava, då var vi nästan
10 000 på Stockholms gator. Då gick vi med urfolksflagga
men också med Chiles flagga. Kurdiska manifestanterna
kom fram till oss, vi fick kramar, tårar och ord om solidaritet.
Vi svarade: ni är inte ensamma. När det blev Chiles tur,
såg vi den kurdiska flaggan vaja stolt tillsammans med alla
chilenska flaggor. När vi anlände till Sergels torg mottog våra
kurdiska vänner oss med sång på spanska och mitt i myllret

LJUS
Folkomröstningen i Chile.

TAGGTRÅD
Politiska fångar och speciellt de som
tillför urfolken såsom Mapuche.

förstod jag att vi aldrig står ensamma. Vi delade på torget
därför att delar på viljan att skipa rättvisa.
Under året som gått har mycket hänt i Chile, allt från
konkreta resultat, såsom folkomröstningen för en ny
konstitution till nyheter om övergrepp. Gustavo Gaticas fall är
ett sånt. Han blev skjuten i ansiktet av militärpolisen under
en manifestation och det har lett till att han har förlorat
synen på båda ögonen. Han är inte ensam om att ha blivit
permanent synskadad av militärpolisen men hans fall har fått
både internationell uppmärksamhet och juridisk grund som
kan leda till åtal. Och precis som flaggorna blev symboler
för att vi aldrig står ensamma, blir Gustavo en symbol för
att rättvisa ska skipas. I förlängningen betyder det att det
chilenska folket gör upp med sin historia av statskupp, tortyr
och våld därför att det är militärpolisens organisation som
ska ställas till svars för detta.
Ibland är det detaljerna som gör att vårt engagemang går
från att vara passivt till att bli aktivt. Vi kan stå på ett torg
och manifestera eller skriva så tangenterna ryker, det spelar
ingen roll hur vi aktiverar oss, det viktiga är ATT vi gör det.
För när vi gör det, så står det någon, någonstans, mitt myllret
av människor och tänker: Jag är inte ensam.

NINEL BARRIOS PIZARRO
LATINAMERIKAGRUPPEN, STOCKHOLM

Bo LIndblom tar emot “Stora
engagmangspriset” på
årsmötet 2016
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ETT LÅNGT LIV I KAMPEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR TILL ÄNDA
BO LINDBLOM - familjefadern, läraren, författaren och
Amnestyaktivisten har avlidit i en ålder av 91 år.
Bo´s engagemang för mänskliga rättigheter var stort och
hans medlemskap i Amnesty International följde honom livet
ut. Amnesty International startade i Sverige 1964 och Bo
blev tidigt medlem.
1969 startade Bo grupp 168 i Laholm och samma år
bildades grupp 169 i Halmstad. Åren 1974-1978 var Bo
ordförande i Svenska Sektionen av Amnesty International.
Bo deltog i en mängd möten internationellt och centralt
genom åren. 2018 blev Bo diplomerad för deltagende i
sektionens årsmöten i inte mindre än 50 år.
Bo var särskilt engagerad i MR frågorna i Burma (Myanmar)
samt även i flera länder i Latinamerika där flyktingfrågorna
var centrala. Bo var spansktalande och skaffade sig flera
vänner i dessa länder.

Författaren Bo har genom åren givet ut stort antal böcker
inom olika intresseområden då inte minst med koppling till
Mänskliga Rättigheter och Amnestys arbete.
Vi som haft förmånen att få känna och samarbeta med
Bo genom åren konstaterar att en renässansmänniska
har lämnat oss. Dessutom präglades han av omfattande
kunskaper, skarpsinne, kreativitet och prestationsförmåga
och inte minst av enorm minneskapacitet och empati.
Den 2 september 2020 skrev Bo på Facebook: På spanska
finns sedan 1930-talet ett namn för den demokratiska
rörelsen som leder motståndet mot alla auktoritära
opinioner, rörelser och partier – la resistencia, motståndet,
motståndsrörelsen. Det är där vi hör hemma. Glöm inte det!

JAN NYGREN
ORDFÖRANDE
AMNESTY DISTRIKT HALLAND

HAR DU MISSAT ATT ANMÄLA DIG TILL
GRUPPSEKRETERARUTBILDNINGEN 2020?
Än finns chansen att anmälda dig till utbildningen som
riktar sig både till dig som ny i rollen samt till dig som har
några års erfarenhet men suktar efter vidareutbildning. Som
gruppsekreterare är du en viktig kugge i Amnestys maskineri
och på många sätt en avgörande länk i den förändring vi
tillsammans försöker uppnå.
Syftet med utbildningen är att stärka dig som organisatör
och säkerställa att du har de färdigheter som krävs för rollen,
oavsett om det handlar om svar på specifika praktiska frågor
eller kunskap om olika gruppdynamiska verktyg.
I år sker utbildningen digitalt.

NÄR: 28 november 2020 Kl 9:00 - 16:00
VAR: Digital utbildning - Länk skickas ut till anmälda
HUR: Gå in på aktivism.amnesty.se/
gruppsekreterarutbildning för att komma till
anmälningsformuläret Sista anmälan 22 november
För frågor eller funderingar, kontakta mig!

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST
070 914 46 81
DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE

INSATS NOVEMBER 2020				

SIDA 10

SPRID DIN LÅGA VIDARE
- EN MEDLEMSINSAMLING

Onsdag den 4 november är det premiär för vår nya
satsning Sprid din låga vidare - en insamlingskampanj där
våra medlemmar står i fokus. Genom att uppmana nära,
kära, vänner och bekanta att skänka en gåva på 100 kr
till organisationen kan vi lysa upp höstmörkret och hålla
Amnestylågan vid liv!
Kampanjen kommer att vara igång fram till den 25
november. För att läsa mer och starta din egen insamling går
du in på www.Amnesty.se/egeninsamling

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

NY AKTIONSFORM: NÄTVERK
Som aktivister i Amnesty ser vi hur människors rättigheter
kränks varje dag, vecka, månad och år. En del i vårt jobb
är att inte stoppa huvudet i sanden och låta det gå oss
obemärkt förbi. Men alla har inte samma tur att kunna
engagera sig långsiktigt i Amnesty. Det kan vara både
tidsmässiga,
geografiska och
Det finns tre nätverk:
andra avgörande
Nätverket för kvinnors rättigheter
hinder som
Nätverket för hbtqi-personers rättigheter och
omöjliggör ett
Nätverket för blixtaktioner
medlemskap i en
Amnestygrupp.
Det kan till och med vara så illa att en del inte vill gå med i
en grupp (!). Därför har vi utvecklat en engagemangsform
som vi kallar för nätverk.
Medlemmar i ett nätverk “prenumererar” på uppdrag att
utföra. Dessa påminner om vad ni som är organiserade
aktivister gör, uppmaningarna är med andra ord lite mer
tidskrävande än att skriva under ett vädjande på webben.
Det kan handla om att skicka ett mejl till en makthavare för
att stoppa ett diskriminerande lagförslag, att kontakta en
myndighet eller ambassad med uppmaningen att frige en
person som fängslats på absurda grunder eller något helt

annat. Medlemmar i nätverk kommer också bjudas in till
lokala evenemang eller digitala föreläsningar.
Utskicken kommer via mejl 6-12 gånger per år.
För er som aktivister kan medlemskap i ett nätverk vara
ett komplement till er ordinarie verksamhet så ni får gärna
skriva upp er om ni vill göra mer. Och inte minst - perfekt
att uppmana personer som av olika anledningar inte kan gå
med i gruppen!
I och med att vi startar ett nätverk för blixtaktioner så slutar
vi publicera “Snabba puckar” i Insats. För er som vill komma
över blixtaktioner går det alltså bra att skriva upp er på
Nätverket för blixtaktioner.
Mer info och anmälan till våra nätverk på amnesty.se/nätverk

KAROLINA PONTÉN
SAMORDNARE MOBILISERING
KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE
073 310 15 21

VILKA SKA STYRA AMNESTY NÄSTA ÅR?
Valberedningen tar varje år fram en behovsrapport för de
förtroendeuppdrag årsmötet ska tillsätta och vi vill därför veta
din åsikt. Vart ser du att Amnesty är påväg? Vad tycker du är
viktigt att vi prioriterar? Vilka egenskaper borde vi särskilt leta
efter i år? Svara på enkäten senast 11 november genom att
fylla i formuläret på aktivism.amnesty.se/valberedningen.

ANTON LIDSTRÖM
ORDFÖRANDE AMNESTYS VALBEREDNING
VALBEREDNINGEN@AMNESTY.SE
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BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 4!
Mycket är annorlunda i dessa tider men Amnesty Press nummer
4 ska komma ut 4 december. Kanske lämplig att ha med sig på
eventuella aktiviteter utanför det digitala kring 10 december!
Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet!
Beställningar av extra exemplar av AP måste jag ha absolut senast
torsdag 19 november kl 18. Märk mejlet ”AP-extra tidningar”. Alla
grupper är välkomna att beställa tidningar utan kostnad. Glöm
inte att skriva postadressen och skriv gärna ett mobilnummer då
försändelserna troligen aviseras som paket och då skickar posten
ett sms när det finns att hämta.
OBS! Försändelsen skickas direkt från tryckeriet V-tab, som alltså
står som avsändare.

ULF B ANDERSSON

REDAKTÖR AMNESTY PRESS
AP@AMNESTY.SE
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ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11)
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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

