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My hands get itchy and
scratchy. My ﬁnger nails rot
and then fall out. It starts from the
edge and swells up, liquid comes out
of the nails and it falls off.”

Nu är det dags att agera för kvinnors rätt till schyssta arbetsvillkor på palmoljeplantage i Indonesien.

5 VILL DU VARA VOLONTÄR PÅ ICM?

Som aktiv medlem i Amnesty kan du anmäla
ditt intresse för att vara volontär på ICM, det
internationella rådsmötet, som äger rum i mitten
av augusti i Rom.

6 AMNESTYS ÅRSRAPPORT 2016

Varje år undersöker Amnesty International
situationen när det gäller mänskliga rättigheter
i världen, resultatet presenteras i vår årsrapport
som släpptes i slutet av februari.
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STÄLL KRAV PÅ STORFÖRETAG SOM KRÄNKER
KVINNORS RÄTTIGHETER

© AMNESTY INTERNATIONAL/WATCHDOC

Yohanna, 45 år, var anställd som förman i en anläggning
som levererar palmolja till Wilmar. Medan Yohanna försökte
ladda en tank med bekämpningsmedel baserat på det giftiga
ämnet parakvat skvätte det henne i ansiktet. Giftet skadade
hornhinnan och orsakade en inflammation i Yohannas ena
öga. Bristen på direkt vård ledde sedan till en infektion som
skadade synnerven och även påverkade det andra ögat.
Ni har väl inte glömt kvinnorna i Indonesien? Det är
bara några dagar kvar nu tills vi skruvar upp årets
palmoljekampanj och vi vill såklart att så många grupper
som möjligt ska vara med och sätta press på att företagen
vidtar omedelbara och konkreta åtgärder. Den 8:e mars
uppmärksammar vi den internationella kvinnodagen och
människorättskränkningar som sker på palmoljeplantager
i Indonesien. Har ni glömt att beställa material till
kampanjen? Det är ingen fara, material går fortfarande att
beställa men det finns tyvärr ingen garanti att ni får det i tid
till just 8:e mars. Självklart går det att planera en aktivitet
efter internationella kvinnodagen och få materialet till dess.
Anmälan och mer information om kampanjen hittar ni på
aktivistportalen.

Kvinna anställd på ett palmoljeplantage ägt av en leverantör
till Wilmar, kvinnan arbetar utan skyddsutrustning trots att
hon troligtvis har farliga bekämpningsmedel i tanken.

MEN ÄR DETTA VERKLIGEN EN KVINNORÄTTSFRÅGA?
Ja - absolut. Hur kan dessa kvinnor ta sig ur fattigdom
om de systematiskt diskrimineras på arbetsplatsen?
Dessa övergrepp sker framför näsan på oss. Därför är det
viktigt att vi riktar våra ögon mot ansvariga företag då
arbetsförhållanden på plantagerna är dåliga för alla - men
drabbar kvinnorna mest.
Påverka och sprid - sätt press på företag att införa bättre
arbetsvillkor för kvinnorna på palmoljeplantagerna!

Vi kräver skäliga löner och riktar våra krav till Unilever
eftersom de är en stor aktör. Vi vill att de ska sluta
diskriminera arbetstagare på sina plantager i Indonesien!
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KAMPANJER OCH AKTIONER
DAGS FÖR NATIONELL
UNGDOMSTRÄFF!

UTBILDNING
FLYKTINGKAMPANJ!

Nu i vår är det nationell ungdomsträff, och tillfälle att träffa
härliga ungdomsaktivister från andra delar av Sverige!
Vi kommer lära oss mer om ett väldigt aktuellt ämne:
flyktingars rättigheter. Träffen är en bra förberedelse
inför flyktingkampanjen. Du kommer dessutom få stabila
grundkunskaper om Amnesty, som du kan ta med hem till
gruppen.

Den 20 maj äger den första kampanjdagen inom den
nya flyktingkampanjen rum och är även startskottet för
den nästan två år långa kampanjen. För att förbereda oss
kommer vi att ha en två dagar lång kampanjutbildning
i Stockholm där vi kommer att lära oss om flyktingars
rättigheter, hur man bemöter arga personer på stan, hur man
argumenterar och mycket mer.

Vi kommer att bo cirka fyrtio ungdomar på en lägergård,
tillsammans med två personer som jobbar på Amnesty.
Dessutom bjuder vi in en hemlig gäst! Oavsett gammal eller
ny i Amnesty tror jag du kommer att lära dig nya saker, träffa
inspirerande människor och ha en härlig helg. Två personer
per grupp kan delta, och bidrag ges för resan dit. Hela
träffen är gratis!

Vi kommer även att ha endagsutbildningar där vi erbjuder
en introduktion till kampanjen och flyktingars rättigheter. De
äger rum i Umeå, Göteborg och Malmö.

Om du är med i en ungdomsgrupp kan du snart anmäla dig
på aktivistportalen (aktivism.amnesty.se), under ”Möten och
utbildningar”. Sista anmälningsdag är 16 mars.
De nationella ungdomsträffarna arrangeras av ungdomsrådet
och sekretariatet två gånger per år, i vår är den 31 mars2 april, utanför Norrköping. Har du några frågor kan du
skriva till mig, Karin Garefelt, på Facebook. Du kan även
kontakta vår Nationella ungdomssamordnare Phiona Batuuka
på 070 812 95 36 eller phiona.batuuka@amnesty.se.
Vi ser fram emot att träffa er!

KARIN GAREFELT
UNGDOMSRÅDET

Till samtliga utbildningar går det att söka resebidrag och
utbildningarna är gratis.

DATUM:

Stockholm 1-2 april
19 mars
sista anmälningsdag är
Umeå 8 april
26 mars
sista anmälningsdag är
Göteborg 22 april
9 april
sista anmälningsdag är
Malmö 22 april
9 april
sista anmälningsdag är
Mer information och anmälningsformulär finns på
aktivism.amnesty.se/kampanjutbildning

CAROLINE SELANDER
REGIONAL KAMPANJSAMORDNARE
08 - 729 02 32
CAROLINE.SELANDER@AMNESTY.SE
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UPPMÄRKSAMMA AKTIVISM
Inför årsmötet 2016 instiftade sektionen tre priser till
aktivister som bidragit till Amnestys arbete på olika sätt. Inför
årsmötet 2017 är det dags att nominera de du tycker bör blir
extra uppmärksammade.

grupp/aktivist du vill nominera, beskrivning av aktiviteten och
eller personens engagemang och en kort motivering till varför
du tycker att just denna aktivitet/aktivist bör tilldelas priset.
Läs mer om priserna i januarinumret av Insats.

OBSERVERA TIDIGARELAGT NOMINERINGSSTOPP!

YLLE STIGZELIUS ÅKERMO

Känner du till någon aktivist eller aktivitet som är värd att
uppmärksamma - nominera denna snarast och senast
20 april. Skicka din nominering till
ylle.stigzelius-akermo@amnesty.se med namn på den

PROJEKTLEDARE KAMPANJ
+46 (0)70-987 04 63
YLLE.STIGZELIUS-AKERMO@AMNESTY.SE

SOM JAG SER DET...

8 MARS PÅ FLER ÄN ETT SÄTT
8 mars närmar sig och som vanligt fylls jag av en slags
förväntan. Den är inte kopplad till de politiska utspel som
brukar fylla i vart fall någon debattsida. Nej, snarare handlar
det om en känsla av att vara delaktig i något verkligt gränslöst
- både i tid och rum. Som en länk i en lång kedja utan början
och slut. Alla de som gick före oss - det är deras kamp vi firar
och skördar frukterna av idag. Och alla de som kommer att
fortsätta när vi inte längre kan. Det finns mycket kraft, tröst och
hopp i det.
När internationella kvinnodagen väl är över brukar jag googla
runt på nätet för att se bilder från demonstrationer i olika delar
av världen. Så mycket som förenar: våld mot kvinnor, rätten
att bestämma över sin egen kropp, politiskt och ekonomiskt
inflytande och makt... Och så krigen som alltid har skördat så
många liv och som fortsätter att driva så många människor på
flykt. Inte minst kvinnor. Fredsbudskapet som alltid gått hand i
hand med kvinnorörelsen.
Här någonstans vandrar tanken iväg till Syrien. Där
högtidlighålls 8 mars av en helt annan orsak. Den syriska

LJUS

regimen brukar referera till “8 mars- revolutionen”, då Baa’thpartiet fördes till makten genom en militärkupp år 1963.
Samma parti är ledande än i dag. President Assad, och hans
far före honom, har byggt sin makt på partiet, armén och
säkerhetstjänsterna.
Nyligen publicerade Amnesty en ny rapport om Syrien: The
Human Slaughterhouse. Det går nästan inte att översätta till
svenska och innehållet är svårt att ta in. Rapporten beskriver
hur militärfängelset Saydnaya utanför Damaskus, förvandlats till
ett slakthus. Där dör fångar i tusental, av tortyr, svält, sjukdomar
- och utomrättsliga avrättningar. Höga företrädare för regimen
skriver under dödsdomar som utfärdas av militära fältdomstolar
efter rättegångar som varar i 1-2 minuter. Det är bland det
värsta jag läst.
Veckan efter internationella kvinnodagen hålls nya
demonstrationer. Den 15 mars, på årsdagen av den syriska
“revolutionen” kommer jag att gå ut igen. Det som händer i
Syrien, det människor utsätts för där... det kan inte, får inte gå
obemärkt förbi.

Svenska regeringen har en plan för hur Sverige och andra länder ska
täcka upp för de amerikanska biståndspengar som försvinner genom
”munkavle-regel”. Det kan rädda flickors och kvinnors liv och hälsa!

TAGGTRÅD
Donald Trumps återinförande av ”munkavle-regeln”, dvs att man drar tillbaka
allt bistånd till organisationer som ger rådgivning, utför lagliga aborter eller
deltar i abortdebatten. Katastrof! De allra fattigaste kvinnorna i världen får
betala med sina liv och sin hälsa.

KATARINA BERGEHED
031-701 81 81
SAKKUNNIG, KVINNORS RÄTTIGHETER OCH SRR
KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE
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VILL DU VARA VOLONTÄR PÅ ICM?
I sommar 11-15 augusti är det dags för ICM - det internationella
rådsmötet som är hela Amnestys högsta beslutande möte. I
år kommer ICM att hållas i Rom, där träffas representanter
från Amnestys sektioner och andra delar av organisationen
för seminarier, diskussioner och beslut om Amnestys framtid.
ICM pågår i dagarna fem och är ett utmärkt tillfälle att lära
sig mer om organisationen och att bygga upp ett större
Amnestynätverk.
Som aktiv medlem i Amnesty kan du anmäla ditt intresse för
att vara volontär på ICM. Som volontär kan du till exempel få
uppgifter som handlar om att hjälpa till med teknik och annan
service i lokalerna, registrering och transporter i samband med
rådsmötet. Du får resa och uppehälle betalt av sektionen.

Anmäl ditt intresse genom att mejla ditt namn,
kontaktuppgifter, ålder, var du bor och dina erfarenheter
från Amnesty och eventuella andra organisationer till Lina
Jakobsson, senast den 20 mars. Som volontär ska du vara
villig att redovisa dina erfarenheter från ICM vid till exempel ett
gruppmöte, distriktsmöte eller nästkommande årsmöte. Det är
inget hinder att du tidigare varit volontär på ICM.

LINA JAKOBSSON
ORGANISATIONSSEKRETERARE
08 -729 02 33
LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE

ÅRSMÖTET NÄRMAR SIG!
Det börjar närma sig årsmöte och planeringen är i full gång.
Vi är taggade till tusen, det kommer bli en fantastisk helg!
Årsmötet kommer äga rum på Folkets hus i Stockholm, 5-7
maj där Amnesty faktiskt har hållit till en gång tidigare. Just där,
för 40 år sedan, år 1977 höll Amnesty en stor internationell
konferens om dödsstraffet, det var även samma år som
Amnesty fick Nobels fredspris. Det känns roligt att få vara
tillbaka och fortsätta vårt arbete.

PÅVERKA OCH INSPIRERAS!
Det har inkommit flera motioner som nu ligger för beredning
och flera av helgens seminarier börjar ta form. Motionerna
som inkommit tar bland annat upp dödsstraffet, datum för
motionsstopp och lokal aktivism. Alla motioner kommer att
diskuteras på påverkanstorg tillsammans med styrelsens
förslag till årsmötet. Årsmötets seminarier har flera spännande
teman i år, såsom bland annat utsatta EU-medborgare,
kommande kampanjer och medlemsdemokrati.
Varje årsmöte gästas av internationella gäster och så även i
år. Deras anföranden breddar ofta perspektiv och inspirerar

i vidare arbete för mänskliga rättigheter.
Vi kan i nuläget inte berätta mer om årets
gäster, men var beredda på omskakande
tal. Under årsmötet kommer även en
manifestation ske. Håll utkik i nästa Insats för
peppig årsmötesinfo.

VISST SES VI I STOCKHOLM?
Folkets hus ligger mitt i Stockholms stadskärna och det
är enkelt att ta sig dit. Alla medlemmar är välkomna på
årsmötet och det är gratis att delta. Missa inte att det
även är möjligt att delta och rösta i valen på distans.
Låt oss samlas för ett fortsatt arbete för att mänskliga
rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Anmäl dig
senast 6 april. All info om årsmötet hittar du på amnesty.se/
arsmotet

INEZ HELLSTRÖM
ÅRSMÖTESSAMORDNARE
08 -729 02 49
INEZ.HELLSTROM@AMNESTY.SE
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AMNESTYS ÅRSRAPPORT FÖR 2016

Varje år undersöker Amnesty International situationen
när det gäller mänskliga rättigheter i världen, resultatet
presenteras i vår årsrapport som vi brukar presentera i slutet
av februari varje år.
I år är det 159 länder, och territorier, som vi undersökt. Att ett
land inte finns med betyder inte att det inte har begåtts några
kränkningar av de mänskliga rättigheterna där, utan att vi inte
haft resurser att undersöka situationen i det landet.
Har det då blivit värre eller bättre under 2016? Det är svårt att
svara på eftersom länder och regioner har haft en blandning
av positiva och negativa förändringar. Det rapporten däremot
tydligt visar är att under 2016 stod världen som tysta åskådare
samtidigt som vidriga grymheter pågick bland annat i
Syrien, Jemen och Sudan – från bombandet av sjukhus till
användandet av kemiska vapen.
Samtidigt har flera andra länder gjort massiva tillslag mot
aktivister och mot yttrandefriheten; i Bangladesh, Demokratiska
republiken Kongo, Etiopien, Indien, Iran, Kina, Thailand,
Turkiet, Ryssland, Saudiarabien… För att bara nämna några
exempel.
Huvudbudskapet i årets rapport handlar om att 2016 var ett år
då retoriken av “vi mot dom” fick fäste, och där ledare bland
annat pekade ut grupper av människor som hot mot den
nationella säkerheten.

därför också blir väldigt svagt. Det här är en farlig utveckling.
Med ledare i världen som saknar den politiska viljan att sätta
tryck på stater som kränker mänskliga rättigheter står basala
rättigheter på spel; som ansvarsutkrävande för fruktansvärda
brott och rätten att söka asyl.
Ju fler länder som backar när det gäller sitt åtagande för att
säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter, desto större
risk att det blir en dominoeffekt. Att fler länder tar efter.
Regeringar utmålar ofta människor som försvarar mänskliga
rättigheter som ett hot mot sådant som ekonomisk utveckling
eller säkerhet. För att kunna försvara de människor som står
upp för mänskliga rättigheter kommer därför den globala
solidariteten och engagemanget hos allmänheten att vara ännu
viktigare under 2017.
- Vi kan inte stå vid sidan av och lita på att regeringar står upp
för mänskliga rättigheter. Vi måste, var och en, agera, avslutar
Salil Shetty i pressmeddelandet om årsrapporten.
Och det är här du kommer in. Tillsammans är vi starka,
tillsammans kan vi vända skutan. Tack för ditt engagemang.

KORTA FAKTA:
•
•
•

- Splittrande skrämselpropaganda har blivit en farlig kraft i
omvärlden. Trump, Orbán, Erdogan eller Duterte – alltfler
ledare kallar sig för anti-etablissemangspolitiker och torgför
en agenda som förföljer, avhumaniserar och gör hela grupper
av människor till syndabockar, säger Amnesty Internationals
generalsekreterare Salil Shetty.
Rapporten varnar för att konsekvenserna av den här ”vi mot
dom-retoriken” - som just nu sätter den politiska agendan i
både Europa och i andra delar av världen - blir att den eldar
på ett globalt motstånd när det gäller mänskliga rättigheter
och att det globala svaret på människorättskränkningar just

I minst 23 länder begicks krigsbrott.
Minst 36 länder tvingade olagligen tillbaka människor på
flykt till ett land där deras rättigheter hotades.
I minst 22 länder dödades människor som fredligt stått
upp för mänskliga rättigheter.

På www.amnesty.se kan du ladda ner årsrapporten som
pdf och läsa, den tryckta versionen kommer i slutet av mars
och går då att beställa från sekretariatet för 200 kr, kontakta
distributionen@amnesty.se.

AMI HEDENBORG
PRESSANSVARIG / TALESPERSON
070 433 09 16
AMI.HEDENBORG@AMNESTY.SE
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UZBEKISTAN: MUHAMMAD
BEKZHANOV FRI EFTER
17 ÅR I FÄNGELSE

INSATS MARS 2017

Den 16 februari 1999 skedde flera bombattentat i Uzbekistans
huvudstad Tasjkent. En dryg månad senare, den 18 mars,
tvingades Muhammad Bekzhanov tillbaka till Uzbekistan
från Ukraina och fängslades, misstänkt för inblandning i
bombattentaten. Vid rättegången i augusti samma år vittnade
han om han torterats med batonger, utsatts för kvävning
med plastpåsar och fått elchocker för att tvingas bekänna.
Domstolen tog ingen hänsyn till detta utan dömde honom till 15
års fängelse med hans eget erkännande som enda bevisning.
Muhammad Bekzhanov skulle ha frigivits i februari 2012,
men hans straff förlängdes med fyra år och åtta månader för
påstådda brott mot fängelsets regler. Det är en anklagelse som
rutinmässigt används i Uzbekistan för att förlänga straffen för
politiska fångar. I december 2016 tycktes familjens hopp om
en snar frigivning grusas när Muhammad Bekzhanov sattes i
isoleringscell. Det är en rutin som ofta används när straffet för
en fånge godtyckligt förlängs igen.

Journalisten Muhammad Bekzhanov frigavs den 22 februari
efter att ha tillbringat 17 år i fängelse enligt uppgift från
Amnesty Internationals samarbetspartners i Uzbekistan.
Muhammad Bekzhanov, journalist och redaktör för en
regimkritisk tidning med koppling till oppositionspartiet Erk, och
bror till Muhammad Salih, ledare för en oppositionsrörelse i
Uzbekistan tvingades 1993 fly sitt sitt hemland på grund av hot
och trakasserier från myndigheterna.

Amnesty som i många år arbetat för Muhammad Bekzhanovs
frigivning välkomnar den men kommer att fortsätta kräva en
utredning av anklagelserna om tortyr.

“Det känns jättebra, vi är självklart oerhört
glada att Muhammad Bekzhanov har frigivits!”
säger Susanne Norrestad från grupp 313 i Höganäs som
har arbetat med fallet.

På bilden syns Maxima Acuña som den
14 februari besöktes av en delegation från
Amnesty i uppdrag att leverera bland annat
solidaritetsbrev och teckningar som har
skickats till henne i samband med Skriv för
frihet 2016. Mötet var känslomässigt och
Máxima var mycket glad för allt stöd från
hela världen.
”Jag vill tacka er av hela mitt hjärta för alla
brev ni har skickat till mig, breven ger mig
mod att fortsätta kämpa... Jag ber om er
fortsatta hjälp att nå rättvisa, så att jag kan
få leva i lugn och ro.”
- Maxima Acuña

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

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
medlem.amnesty.se/insats (kräver inloggning)

AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner
och riktlinjer för Amnestyaktivister
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