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FEBRUARI 2020

8 mars 2019 - nu är det dags igen!

3 SNART 8 MARS! 7 NY STRATEGISK RIKTNING
Nu är det hög tid att
beställa material.

Välkommen på workshop i Stockholm
eller delta på andra sätt.

8 NATIONELL UNGDOMSTRÄFF

Årets bästa ungdomhäng i närheten av
Stockholm 20-22 mars.

10 VI JOBBAR MED AKTIVISM
Nya och gamla ansikten på Amnesty
vill ha kontakt.
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AMNESTYKALENDERN
8 FEBRUARI
Nomineringsstopp förtroendevalda

14 FEBRUARI
Motionsstopp till årsmötet

15 FEBRUARI
Sista dagen att rapportera 2019

1 MARS
Workshop om våra nya strategiska mål

8 MARS
Aktionsdag internationella kvinnodagen

14-15 MARS
Lobby-utbildning

20-22 MARS
Nationell ungdomsträff

28-29 MARS
Grundutbildning asylrätt, Malmö

25-26 APRIL
Aktionshelg mot dödsstraffet

25-26 APRIL
Grundutbildning i asylrätt, Göteborg

9-10 MAJ
Årsmöte i Stockholm

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.
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EN MÅNAD TILL 8 MARS!
Vi fortsätter hålla våldtäktsfrågan högt på agendan - hjälp
till att samla in pengar, fler medlemmar och nya aktivister
till Amnesty på 8 mars!

Som ni ju vet vid det här laget är en av de frågor som vi jobbar
lite extra med just nu våldtäkt i Sverige och rapporten Time for
Change - Justice for Rape Victims in the Nordic Countries.
Som ni också säkert vet har vårt kampanjande hittills lett till att
polisen faktiskt anställt 350 nya våldtäktsutredare och lagt 300
miljoner extra på arbetet mot våldtäkt. Det är bra! Men vi är
inte färdiga för det.
Under 8 mars behöver vi därför er hjälp att informera om
frågan, samla in pengar och uppmana folk att bli medlemmar
eller aktivister i Amnesty. Genom att lyfta frågan om våldtäkt,
som vi vet att många tycker är jätteviktig, är blir vi en relevant
röst på 8 mars. Vi hoppas genom detta att fler ska få upp
ögonen för oss som organisation och vilja vara med i kampen
för kvinnors rättigheter!
Vad är de viktigaste budskapen vi vill förmedla på 8 mars?
1. I 9 fall av 10 går förövaren fri efter en våldtäkt!
2. Av alla anmälda våldtäkter leder bara ungefär 7 % till en
fällande dom!
3. Detta TROTS att Sverige är ett av världens mest jämställda
länder!
4. SÅHÄR KAN VI INTE HA DET - TIME FOR CHANGE!
Vad kan ni uppmana folk ni möter att göra på 8 mars?
1. Swisha pengar till numret på vår infoflyer, så att vi kan
fortsätta kampen!
2. Lära sig mer om samtyckeslagstiftning och våldtäkt genom
att göra vår quiz!
3. Lämna sina kontaktuppgifter på quizet, så att vi kan
kontakta människor som vill engagera sig mer i Amnesty.
skriva upp dem på vårt mejlutskick om kvinnors
rättigheter och på sikt få dem att engagera sig ännu mer
i Amnesty!
4. Gå med i er grupp - såklart!

Vilket material finns att beställa?
• Affischer med kvinnosymbolen och Amnesty-loggan i
A3-storlek
• En infoflyer om kraven i rapporten samt uppmaning att
swisha pengar till oss
• En quiz med frågor om samtyckeslagstiftning och våldtäkt
samt möjlighet att anmäla sig till vårt kvinnorättsnätverk
• Pins med texten “Time for Change” (att dela ut som pris
när folk har alla rätt på quizen kanske?)
Är ni en ungdomsgrupp eller studentgrupp? Då har vi ett
specialtips på vad ni kan göra (utöver allt som står ovan).
• Gör en post-it-vägg om samtycke i korridoren! Fråga folk
som passerar vad samtycke betyder för dem. Be dem
sedan skriva ned det på en post-it-lapp. Samla alla lappar
på en vägg eller en anslagstavla. Ni behöver alltså postits, pennor och en vägg. När ni samlat många lappar kan
ni ta en bild och skicka till oss!

WEBBUTBILDNING 11 FEBRUARI
Har ni nu en känsla av att “vaaa, vad var det här med
rapporten om våldtäkt igen?” Då har ni möjlighet att delta på
en webbutbildning med Katarina Bergehed, som ju skrivit
rapporten och kan berätta allt. Utbildningen kommer ske
tisdagen den 11 februari kl 18-19.
För att beställa material och anmäla er till webbutbildningen,
surfa in på aktivism.amnesty.se/timeforchange. Där hittar ni
också en lathund på PDF med mer tips och inspiration kring
aktiviteter ni kan göra!
För frågor och funderingar, släng iväg ett mejl!

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST
070 - 987 04 63
SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE
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SOM JAG SER DET...
Kvinnorättsgruppen i Göteborg funderar inför 8 mars kring frågan VARFÖR det är
viktigt att agera på internationella kvinnodagen.

“Den största människorättsskandalen i vår tid”. Det
är den första underrubriken på sidan med information
om Amnestys arbete om och för kvinnors rättigheter på
amnesty.se.
Svaret på frågan varför vi anser att det är viktigt för aktivister
att engagera sig inför den Internationella Kvinnodagen skulle
kunna sammanfattas i ett enda ord: Därför!
Det är viktigt att engagera sig i kampen om jämställdhet och
allas lika värde...
…därför att var tredje kvinna i världen kommer under sin
livstid ha blivit utsatts för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld
enligt UN Women.
...därför att det fortfarande tycks vara acceptabelt att
se kvinnors och icke-binäras kroppar som en politisk
debattfråga och något man överlag har rätt att, öppet och
högljutt, ha åsikter om.

LJUS
Vi ser ett större engagemang och ett ökat intresse av
att engagera sig i sakfrågan.

TAGGTRÅD
Att allas lika värde fortfarande ens är en
diskussionsfråga år 2020!

...därför att människor som blir utsatta för sexuellt våld
fortfarande inte får det stöd de borde ha rätt till från
samhället och rättssystemen.
...därför att “varför?” fortfarande är en vanlig fråga när
det kommer till jämlikhet och icke-mäns grundläggande
mänskliga rättigheter och värdighet.
Därför! Just därför anser vi att alla måste engagera sig.
Som Amnesty-aktivister tror vi att vi alla känner till vikten av
att arbeta tillsammans - att organisera och mobilisera våra
styrkor. Vi vet att vi är starkare tillsammans. Vi vet att två
röster hörs bättre än en och att ju fler röster som hörs, desto
svårare blir vi att ignorera!
Vi vet också om att allmän medvetenhet krävs för att skapa
påtryckning och bidra till en samhällsförändring. Vi vet att
kunskap är makt och att ju mer medvetenhet vi har om vår
omvärld och andra människor, desto svårare blir vi att luras
till att tro att bara för att inte vi har drabbats direkt betyder
inte det att ingen drabbas alls. Vi är nu i år 2020 och vi är
redo för förändring! Vi är redo för sann jämställdhet, i Sverige
liksom i resten av världen.
Vi som har skrivit detta finns att hitta på Instagram
@amnestykvinnogruppen och det går även mejla oss.

KVINNORÄTTSGRUPPEN I GÖTEBORG
KVINNORÄTTSGRUPPEN.GBG@AMNESTY.SE
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För att ni ska kunna planera ert arbete kommer här en preliminär överblick över vårens större aktiviteter. Upplägget kan
komma att förändras men kontakta gärna den person som anges som kontaktperson om ni vill veta mer. Utförligare
information ges löpande i Insats när det närmar sig.

VAD?		

FOKUSOMRÅDE:

HUR?			

NÄR?		

KONTAKTPERSON

Kvinnors
rättigheter

Time for change - våldtäkt i
Norden.

Opinionsbildning och
lobbysamtal med politiker.

8 mars
Senare delen
av våren

Sanna Blomgren

Amnesty ABC:
En grundkurs
om Amnesty

Innehåller 3 moduler à 1-1,5
timmar. Innehållet kan
anpassas efter behov.

Grupper/distrikt bokar
själva genom aktivistportalen eller kontakta utbildningssamordnare Emma
Ley/Fartun Andersson
Ramnemo. Genomförs
av aktivister som är
utbildare.

När det passar

Emma Ley
Fartun Andersson
Ramnemo

Företag och MR

Kampanj för en svensk lag
som kräver att företag tar
ansvar för mänskliga
rättigheter.

Lobbysamtal och
namninsamling
Insändare

Startar i mars

Olivia Linander

Dödsstraffet

Frige Ahmadreza Djalali och
släpp av den årliga dödsstraffsrapporten.

Utåtriktat kampanjarbete,
brevskrivning.

21-26 april

Olivia Linander

Också människa

Rätten till vård för utsatta EUmedborgare

Lobbysamtal

Ej klart

Marianne Gyllenpistol

Också människa

Mot ett tiggeriförbud

Kampanjer och aktioner

Ej klart

Marianne Gyllenpistol

Flykting och
migration

Flyktingars rättigheter

Föreläsning på ca 1-1,5 h
“10 saker du bör veta om
flyktingar” erbjuds varje
distrikt

Distrikten bokar
själva

Ellinor Hagman

Flykting och
migration

Grundutbildning i asylrätt och
Amnestys arbete med flyktingar och migranter

Helgutbildningar

Malmö 28-29
mars GBG 2526 april, Sthlm
november

Ellinor Hagman
Madelaine Seidlitz

Flykting och
migration

Nationella möten med flykting
och migraitonsgruppen

Möte för fördjupning och
erfarenhetsutbyte

7-8 mars

Ellinor Hagman

Starka distrikt

Styrelseutvecklingsdagar

Fortbildning för nya och
gamla styrelseledamöter

april

Regionala verksamhetsutvecklare

HBTQI
Pride

OS i Japan med fokus att
få igenom en nationell antidiskrimineringslag som även
omfattar HBTQI-personer

Utåtriktat kampanjarbete

Sen vår
-sommar

Marianne Gyllenpistol

Kontaktperson nås på förnamn.efternamn@amnesty.se
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SNABBA PUCKAR - BLIXTAKTION: UPPHÄV
DÖDSDOMEN MOT HOUSHMAND ALIPOUR
Två kurdiska iranier dömdes hårt efter en orättvis rättegång
den 29 december - och vi måste markera! Houshmand
Alipour dömdes till döden och riskerar att bli avrättad,
medan Mohammad Ostadghader dömdes till 11 års fängelse
i samma rättegång. De fick inte välja sina egna försvarare
och säger att de tvingades ge ”bekännelser” under tortyr och
annan misshandel.

Mer info om hur ni agerar för deras fall finns här:
http://aktivism.amnesty.se/dodsstraff

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE INDIVIDUALS AT RISK
BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE
070 860 86 28

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
NYA BUDGETRAMAR
Svenska Amnesty har under flera år bedrivit ett
utvecklingsarbete för att säkerställa att vi är en stark
organisation som kan möta de utmaningar och möjligheter
som finns för mänskliga rättigheter och jag kan konstatera att
vi alltid kommer behöva vara en organisation i förändring.
Tack vare arv till oss har vi haft extra resurser att tillgå
för en del av vår verksamhet. Vi har till exempel använt
pengar till att förstärka vårt arbete för mänskliga rättigheter i
Sverige, vi vidareutvecklar medlemsdemokratin, vi har en ny
aktivismstrategi och en ny jämlikhetsstrategi.
Det finansiella tillskottet kommer nu att fasas ut vilket
innebär att vi ska tillbaka till ett ‘normalläge’ budgetmässigt.
Detta innebär att vi gemensamt kommer att behöva ta ansvar
för våra resurser framöver och se till att vi använder dem på
rätt sätt.

NY STRATEGISK RIKTNING
De utmaningar som världen står inför utmanar våra
mänskliga rättigheter. De utmaningar som diskuteras på en
internationell nivå är främst ojämlikheter, klimatkrisen och
den negativa effekten av den tekniska utvecklingen. Det
reflekteras också i det utkast för nästa strategiska period
som diskuteras inom vår internationella organisation. I det
förslaget finns det två ben: Yttrande-, åsikts och

föreningsfrihet och ojämlikheter/diskriminering. Och
på tvärsen över benen går tre frågor: klimatkrisen,
företagsansvar och teknologi. Eftersom förslaget baserar
sig på en omfattande konsultation är det sannolikt att den
slutgiltiga strategin kommer att landa i dessa ben även
om innehållet i benen kan komma att förändras under
diskussionens gång. Alla beslut om nästa strategiska period
ska förstås konsulteras och beslutas om på demokratisk väg.
I vår svenska sektion kommer vi att ha en konsultation om
den internationella strategin med medlemmar/aktivister den
1 mars (se information nedan). Självklart kommer vi även att
diskutera dessa frågor på årsmötet.
Den nya globala strategin kommer att gälla från och
med 2021 och den svenska från 2022. Jag som
generalsekreterare ser att vi har ett ypperligt tillfälle att redan
nu driva på så att vi startar nästa strategiska period flygande.
Har ni några funderingar kring budgetfrågor så säg gärna till
mig eller andra på sekretariatet så kan vi se till att ni får svar
på era frågor.

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE AMNESTY SVERIGE
ANNA.LINDENFORS@AMNESTY.SE
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KOSTNAD FÖR RESOR OCH BOENDEN - NYA BUD
Under hösten 2019 har styrelsen diskuterat hur vi som
organisation gemensamt kan ta ett större ansvar för Amnesty
Sveriges resurser. Diskussionen har tagit sin utgångspunkt
i Amnesty Sveriges ekonomiska situation (som Anna
Lindenfors också nämner i sin text ovan) men också i en
motion till årsmötet 2019, där studentrådet lyfte frågan om
onödigt mycket pengar går till att bekosta boende när vi
samlas på olika aktivist- och medlemsevenemang.

Det finns dock ett viktigt undantag! Om du inte har
ekonomiska förutsättningar att betala för boende, mat och
resa (exempelvis för att du är arbetslös eller studerar) så
kommer Amnesty att fortsätta att betala för att du ska kunna
delta.

Sedan några år tillbaka har Amnesty Sverige betalat för alla
deltagares boende, mat och resor. Det är ganska ovanligt om
man jämför med andra liknande organisationer. Styrelsen
har därför fattat beslut om nya regler för resor och boende.
Från och med i år betalar Amnesty en del av kostnaderna
för boende och mat, men du kommer att behöva betala en
mindre summa själva. Dessutom får du betala för dina egna
resor.

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till din regionala
verksamhetsutvecklare!

Riktlinjerna finns tillgängliga på aktivistportalen aktivism.amnesty.se/policy.

ANNA JOHANSSON
AVDELNINGSCHEF OPINION OCH PÅVERKAN
ANNA.JOHANSSON@AMNESTY.SE

VÄLKOMMEN PÅ WORKSHOP OM AMNESTYS
NYA VERKSAMHETSSTRATEGI
Hur ska Amnesty International hålla sig relevant och
effektiv i en ständigt föränderlig värld? Vilken riktning
ska vi välja för att utmana de system som utgör roten till
människorättskränkningar, orättvisor och övergrepp?
Kom och diskutera Amnestys framtid den 1 mars i
Stockholm. Workshopen utgår från utkastet på Amnesty
Internationals globala mål, och vi diskuterar på vilket sätt
de ska styra svenska sektionens framtida verksamhet. Vad
tycker vi om utkastet på mål för den globala rörelsen, och

vilka frågor ska den svenska sektionen fokusera på under
2020-talet? Det är det vi behöver er hjälp för att komma fram
till - och det gör vi med en gemensam workshop.
När: 1 mars, kl 12.00-17.00
Var: Amnesty Sveriges kontor på Alsnögatan 11 Stockholm
Anmälan och mer info hittar på på aktivism.amnesty.se/
amnestysriktning

DELTA I SAMTALET OM AMNESTYS
FRAMTIDA VERKSAMHETSSTRATEGI!
Kan du inte vara med på workshopen, men vill diskutera
frågorna? Första veckan i februari kommer utkastet på
global verksamhetsstrategi. Vill du och din eventuella grupp
ta del av utkastet och tillhörande diskussionsfrågor för att
kunna bidra till Amnesty Sveriges feedback till Amnesty
International?
Kontakta mig för frågor!

KARIN OLSSON
PROJEKTLEDARE
KARIN.OLSSON@AMNESTY.SE
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VÄLKOMMEN PÅ VÅRENS
UNGDOMSTRÄFF I STOCKHOLM!
Vill du utveckla ditt engagagemang på skolan och lära dig
mer om en av Amnestys viktiga frågor - dödsstraffet? Vill
du träffa andra grymma aktivister att skratta och gråta
tillsammans med? Kom på ungdomsträffen!
Temat för vårens träff är dödsstraffet och självklart att
engagera fler i Amnesty.
Träffen är för dig som är ung och med i en amnestygrupp.
Anmälan görs på: aktivism.amnesty.se/ungdomstraff

NÄR OCH HUR?
Anmälan är bindande och det enda man behöver stå för
är sin egen resa. Om det är svårt för dig att betala resan
kommer sektionen att betala den.
Ni är anmälda till träffen när ni fått ett bekräftelsemejl.
Max två personer från en grupp kan åka.

Sista anmälningsdag är måndagen den 1 mars
Datum för träffen är den 20-22 mars och kommer att äga
rum i Stockholm.

“Inte bara får man träffa drivna aktivister från
hela landet, utan även chansen att fördjupa sitt
engagemang och göra stor skillnad på kort tid. Den
nationella träffen är både rolig och bildande, och
passar för nya som erfarna. Träffen är ett utmärkt
tillfälle för att träffa nya vänner, och kämpa för en
bättre värld!”
David H. Båtman, Ungdomsrådet

SARA BESSA
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNG AKTIVISM
SARA.BESSA@AMNESTY.SE
0723 07 70 31

VÄLKOMMEN TILL VÅR UTBILDNING I ASYLRÄTT OCH
AMNESTYS ARBETE MED FLYKTINGAR OCH MIGRANTER!
Vill du veta mer om flyktingsituationen i världen, den
internationella flykting-och folkrätten, EU och Europarådetoch den svenska asylprocessen?
Amnesty ordnar ca 3 gånger per år en grundutbildning i
asylrätt där vi under två dagar grundligt går igenom ämnet
samt hur Amnesty International arbetar med flyktingar och
migranters rättigheter. Asylprocessen i Sverige gås igenom
steg för steg.
Vi berättar också om hur man kan engagera sig i frågorna,
bland annat genom att besöka Migrationsverkets förvar. Läs
mer på http://aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/
grundutbildning-i-asylratt/
Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar och vi bjuder

på kaffe, bullar och lunch. Vi har inte möjlighet att stå för
resa och logi men om de behövs kan du höra efter med ditt
distrikt. Vi kommer till Malmö 28-29 mars och Göteborg 2526 april.
Frågor? Kontakta oss!
Ellinor Hagman och Madelaine Seidlitz
ellinor.hagman@amnesty.se madelaine.seidlitz@amnesty.se

ELLINOR HAGMAN
ELLINOR.HAGMAN@AMNESTY.SE

MADELAINE SEIDLITZ
MADELAINE.SEIDLITZ@AMNESTY.SE
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ANSÖK OM ATT BLI ABC-UTBILDARE!
Tycker du om att föreläsa? Vill du sprida information om vad
Amnesty gör och hur vi fungerar som aktivistorganisation?

Är detta något för dig? Ansök genom att kontakta mig via
mejl och skriv några rader om dig själv.

EMMA LEY

Vi behöver nya Amnesty ABC-utbildare över landet som
kan utbilda nya aktivister i Amnesty! Som utbildare får du
utbildning, stöd och material för ditt uppdrag så det finns
inget krav på att du behöver ha varit aktiv länge.

VERKSAMHETSUTVECKLARE, SYD
EMMA.LEY@AMNESTY.SE
0709144152

ANMÄLAN FÖR ÅRSMÖTET UPPE!
Den 9-10 maj är det äntligen dags för Amnesty Sveriges
årsmöte! Vi ses på Hallunda folkets hus i Stockholm för
att diskutera och fatta beslut, umgås, utbildas och ha
roligt tillsammans. Att delta i årsmötet är gratis för alla
medlemmar. För 300 kronor får du dessutom boende och
mat - om du anmäler dig senast 20 april. Anmälan ligger just
nu uppe på amnesty.se/arsmotet så in och anmäl dig!

•

•
•

Nomineringar och intresseanmälningar för
förtroendeuppdrag till valberedningen
(valberedningen@amnesty.se): 8 februari
Motionsstopp (skicka gärna in motionerna innan till
beredningskommitén på bk@amnesty.se): 14 februari
Sista datum att bli medlem via: - Autogiro 13 april Helårsbetalning 20 april

KARIN LEDIN DA ROSA

Har du en fråga som du brinner för och vill skriva en
motion om eller, vill du nominera någon eller dig själv till ett
förtroendeuppdrag? Ha då koll på dessa datum:

PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET
070 987 04 65
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

SÖK ELLER NOMINERA TILL VALBEREDNINGENS VALBEREDNING
Nu är det dags att söka/nominera till Amnesty Sveriges
valberedning! Som medlem i Valberedningen är du med och
väljer fram kandidater till Amnesty Sveriges sektionsstyrelse,
Amnestyfondens styrelse, Beredningskommittén och
Granskningskommittén.
Ingen tidigare erfarenhet krävs för att söka till
Valberedningen, utan endast motivation att tillsammans med
de andra fem medlemmarna ta dig an denna viktiga och
roliga uppgift!
Sprid detta till era vänner, och om ni vet någon annan som
ni tror skulle kunna passa, kan ni såklart nominera den
personen! Skicka in din(a) nominering(ar) till vv@amnesty.se
innan 22e februari 2020!
Instruktioner för nomineringar:
Om du har några frågor är det bara att höra av dig till vår
email vv@amnesty.se!

•
•

•

vad du har för nätverk (geografiskt eller annat) inom
Amnesty
andra erfarenheter du har (tex yrkesmässiga eller
andra) som bidrar till din kunskap om styrelsearbete/
uppföljningsarbete- och granskningsarbete
En svartvit bild på dig

OM DU NOMINERAR NÅGON ANNAN:
Då räcker det med:
• Namn
• kontaktuppgifter till den du nominerar
• ålder och boendeort om du vet dessa
• En motivering till varför du tror uppdraget skulle passa
den du nominerar
• -> Vi kommer sedan att höra av oss till den nominerade
för att kolla av intresset samt lära känna dem bättre!
Ha en fantastisk månad, hoppas vi hörs!

OM DU NOMINERAR DIG SJÄLV:
•
•
•

Namn, ålder, boendeort
Eventuella tidigare erfarenheter av valberedningsarbete
och rekrytering
En motivering till varför du tror uppdraget skulle passa dig

VALBEREDNINGENS VALBEREDNING
VV@AMNESTY.SE
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VEM JOBBAR MED ER AKTIVISTER PÅ
AMNESTY EGENTLIGEN?
Här kommer en uppdatering kring vilka medarbetare som ni
som aktivister ska vända er till i de tre regionala teamen då
de genomgått en del förändringar den senaste månaden.
Sverige är uppdelat i tre större områden eller regioner med
5-7 distrikt i varje. Varje område har två anställda med
uppdrag att stödja och utveckla aktivismen i området - en
verksamhetsutvecklare och en kampanjledare.
Verksamhetsutvecklaren har i uppdrag att utveckla och ge
stöd till de långsiktiga strukturerna som grupper och distrikt.
Till verksamhetsutvecklaren vänder ni er i frågor som rör
grundkurser, rekrytering, distriktsmöten, verksamhetsbidrag,
rapportering, ledarskap och föreningsformalia.
Kampanjledaren har i uppdrag att få igång aktivitet inom
sektionens kampanjarbete i det område hen arbetar
gentemot. Till kampanjledaren vänder ni er i frågor som
rör aktuella kampanjer och aktioner, aktivitetsbidrag,
kampanjutbildningar och aktivistseminariet.
Det finns också en nationell verksamhetsutvecklare med
ansvar för arbetet med samtliga unga aktivister samt en
nationell mobiliseringsansvarig.

VILKA ÄR VI?
I region Syd arbetar Marianne
Gyllenpistol (kampanjledare)
och från mitten av
februari Fartun Andersson
(verksamhetsutvecklare). I
Syd ingår Skåne-Blekinge,
Kalmar-Kronoberg, Halland,
Jönköping och Gotland.
Marianne och Fartun arbetar på vårt kontor i Malmö.
Kontakt:
marianne.gyllenpistol@amnesty.se 0737-85 02 37
fartun.andersson@amnesty.se 040-96 66 30 (föräldraledig
fram till 2020-02-12)
emma.ley@amnesty.se 0709-144152 (vikarie för Fartun)

I region Nordväst
arbetar Daniel Lundh
(verksamhetsutvecklare) och
Olivia Linander (som vikarierar
som kampanjledare för Karin
Ledin da Rosa fram till sista
juni). Här ingår distrikten
Göteborg, Älvsborg-Bohuslän,
Skaraborg, Värmland-Dalsland, Örebro och Norrbotten. Karin
och Daniel arbetar på vårt kontor i Göteborg.
Kontakt:
daniel.lundh@amnesty.se 070 914 46 81
olivia.linander@amnesty.se 070 461 95 42
I region Nordöst arbetar Sanna Blomgren (kampanjledare)
och Mats Engman
(verksamhetsutvecklare). Här
ingår distrikten Stockholm,
Uppsala, Gästrikland-Dalarna,
Södra Norrland, Västerbotten,
Mälardalen och ÖstergötlandSödra Sörmland. Sanna och
Mats arbetar på vårt sekretariat
i Stockholm.
Kontakt:
mats.engman@amnesty.se 08-729 02 66
sanna.blomgren@amnesty.se 0709-87 04 63
Vår verksamhetsutvecklare för
ungdomsaktivism heter Sara
Bessa. Hon sitter i Göteborg
med arbetar med att ge stöd till
alla ungdomsgrupper i landet.
Kontakt:
sara.bessa@amnesty.se
070-853 81 82
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Ingången i februari månad innebär starten på årsmötesperioden
för alla distrikt inom Amnesty Sverige. Distriktens uppdrag är att
organisera och utveckla aktivismen på lokal nivå och de flesta
styrelser söker ständigt efter drivna personer som vill vara med
och driva utvecklingen. Passa därför på att delta under just ditt
distrikts årsmöte och kanske är det just Du som borde kandidera till
distriktsstyrelsen?
Osäker på vilket distrikt du tillhör, när årsmötet går av stapeln eller
andra frågor? Kontakta din lokala verksamhetsutvecklare!
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