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8 AKTIVISTPRISER  
Hög tid att nominera till årets priser som delas 
ut på årsmötet.

9 INSAMLING 
Läs mer om hur du och din grupp kan jobba 
med insamling.

5 FOTBOLLS-VM I QATAR
Vill du vara med och planera kampanjen för 
migrantarbetares rättigheter?

7 DAWIT ISAAK 
Delta i kampanjplaneringen!

Förra årets vinnare av Stora aktivitetspriset var studentrådet och studentgrupperna i 
Malmö, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Vilka kammar hem priset detta år?
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8 MARS 
Aktionsdag internationella kvinnodagen

30 MARS 
Amnesty A-utbildning

18 APRIL 
 Sista dag att nominera till aktivistpriserna

18 APRIL 
Sista anmälningsdag till årsmötet om du har behov av 

engelsk tolk eller andra hjälpmedel

23-24 APRIL 
 Nationell ungdomsträff

26 APRIL 
Sista anmälningsdag till årsmötet

3-9 MAJ 
Sektionens årsmöte

28 MAJ 
Amnesty fyller 60 år

AMNESTYKALENDERN

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 - karin.danelius@amnesty.se. 
Information om utbildningar hittar ni på 
aktivism.amnesty.se/utbildningar.
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SOM JAG SER DET...
By joining Amnesty group 137, I became part of a living 
culture of human rights, where it is normal to have solidarity 
with people whether imprisoned far away or begging outside 
the local supermarket. We also learn about human rights 
through our study circle which reads about and discusses 
relevant topics at each meeting.

Our discussions about Amnesty’s campaigns spurred me 
to contact my local authority to ask how they support the 
rights of Roma people, and to contact my local museum to 
put up human-rights themed exhibitions. My local group is 
also engaged in specific cases in Eritrea, Russia, China and 
Bahrain.

Our group is quite social and very welcoming. They have 
accommodated me by meeting out of my working hours, 
having vegan food for me, giving me lifts home, and allowing 
me to speak in English when I am getting stuck in Swedish. 
We now meet online using Jitsi Meet.

The group allocated me a role looking at the case of the Bahrain 
13: activists from different political and religious groups who 
were detained following pro-democracy protests ten years 
ago. These prisoners of conscience have been tortured and 
denied medical treatment. Eleven remain imprisoned with 
their only legal hope to be pardoned by the King.

To get started on the case, my group all read about Bahrain’s 
history and key issues in our study circle. Since then I have 

checked for news on Bahrain in between meetings, to find 
any information that could be useful to the campaign.

Just before the Bahrain Grand Prix (GP) in December last 
year, Formula 1 driver Lewis Hamilton spoke about human 
rights abuses in the country. This year, the Bahrain GP will be 
in the end of March, the 10 year anniversary of the arrests of 
the Bahrain 13, so we are sending solidarity messages to the 
prisoners and preparing to raise the issues with Formula 1 
and the government of Bahrain on the anniversary. Others in 
my group have got a library to agree to an exhibition on these 
issues in April and May, and we can display material in their 
windows, so they will be visible even if the library is closed 
due to Covid-19.

My group has allowed me to sign with all their names on 
postcards to the prisoners. There are also four other Swedish 
groups working with the Bahrain 13, and it has been a good 
opportunity for us to exchange information. I have started a 
Twitter account for my group, @137Gbg, and hope we can 
gradually use it to contact decision-makers and potential allies 
in casework and campaigns.

Amnesty staff have been interested to know how they can help, 
so I asked for a webpage to be made with updated information 
around the Bahrain Grand Prix and human rights in Bahrain. 
They also gave me contact details of groups in Spain working 
with the case and offered me further opportunities to be 
involved in Amnesty’s campaigning on Bahrain. In particular, 
I look forward to supporting a specific campaign to free the 
Swedish-Bahraini prisoner Mohammed Habib Al-Muqdad, 
one of the Bahrain 13, who has been tortured and humiliated 
in appalling ways, denied a fair trial and refused appropriate 
medical treatment.

LJUS
Lewis Hamilton has pledged not to give up using 
his platform to raise human rights issues.

TAGGTRÅD
The Bahraini Government has intensified 
repression to stop commemorations of the tenth 
anniversary of pro-democracy protests.

ARIF NAQVI
GRUPP 137

AGERA UNDER FORMEL 1 I BAHRAIN
Vi behöver bli fler som skriver brev och twittrar i samband med Formel 1! 

Kontakta Arif Naqvi på arif.naqvi@outlook.com för mer information.
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NYTT MATERIAL TILL 8:E MARS!

ÄNTLIGEN, KHALED DRARENI ÄR FRI!

I veckan har sidan för kvinnors rättigheter på aktivistportalen 
uppdaterats med nytt material och tips på aktiviteter och ak-
tioner som vi kan genomföra inför och under 8:e mars! 

Gå in och kolla på aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter och 
se till att hålla utkik där framöver då vi uppdaterar sidan lö-
pande. 

Hör av er om ni har några frågor eller funderingar!

Vi har varit många som genom årets Skriv För Frihet har agerat för journa-
listen Khaled Drarenis frigivning. Khaled dömdes i augusti 2020 för att ha 
utfört sitt jobb som frilansjournalist, och rapporterat om den framväxande 
algeriska proteströrelsen Hirak (arabiska för folkrörelse). 

Den 19 februari nåddes vi av nyheten att Khaled blivit benådad av presiden-
ten och nu är fri! ÄNTLIGEN!

Khaleds frigivning är dock villkorlig. Vi fortsätter kräva att han blir friad 
från alla anklagelser och att Algeriets regering omedelbart och ovillkorli-
gen släpper alla som fängslats enbart för att de uttryckt sina åsikter.

Temat för årets kvinnodag är könsbaserat våld och femicides. Karla är en av de många kvinnor som dödats på grund av sitt kön. Mer information om hur du 

kan engagera dig och kampanjmaterial kopplat till Karlas fall finns nu uppe på aktivistportalen. 

MAKDA TESFAMICHAEL
KAMPANJLEDARE NORDÖST

MAKDA.TESFAMICHAEL@AMNESTY.SE 
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https://aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter/
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Den 18 december 2022, på självaste internationella 
migrantarbetardagen, spelas finalen i herrfotbolls-VM 
2022. Mästerskapet äger rum i Qatar, ett land där Amnesty 
under lång tid dokumenterat allvarliga kränkningar av 
migrantarbetares rättigheter. 

Migrantarbetare utnyttjas, både i samband med byggandet av 
arenor och annan infrastruktur inför VM, men också i andra 
delar av samhället. Svårigheter att byta jobb eller lämna landet 
utan arbetsgivarens tillstånd, försenad, låg eller ingen lön, 
förbud mot att organisera sig fackligt är bara några exempel. 
Qatar har genomfört reformer efter vår och andras kritik vilket 
är välkommet, men de är långt ifrån tillräckliga för att skydda 
rättigheterna hos dem som gör festen möjlig. 

Nu när VM-kvalet snart inleds, och världens blickar vänds 
mot Qatar i anslutning till världens största mästerskap, 
lanserar Amnesty internationellt en kampanj för att sätta 
ljuset på migrantarbetarnas situation i Qatar. Vi kräver att FIFA 
använder sitt inflytande för att se till att Qatar vidtar åtgärder 
för att på riktigt åstadkomma en förbättring, även efter det att 
VM är slut. 

Kampanjen lanseras i samband med inledningen av VM-
kvalet i slutet av mars i år och avslutas sommaren 2023.

Vill du eller din Amnestygrupp delta i planerandet av den 
svenska delen av kampanjen? Då är ni varmt välkomna på 
kampanjplaneringsmöte den 10 mars kl 18-20, via Zoom. 
Mer information och anmälan hittas på aktivism.amnesty.se/
vm

DELTA I PLANERINGSMÖTE INFÖR 
FOTBOLLS-VM I QATAR

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

070 987 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
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ELLINOR HAGMAN
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION

ELLINOR.HAGMAN@AMNESTY.SE

0708 60 41 39

http://aktivism.amnesty.se/vm
http://aktivism.amnesty.se/vm
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ARBETET FÖR UTSATTA EU-MEDBORGARE
 – VAD HÄNDER NU?
Sedan hösten 2018, då vi lanserade kampanjen ”Också 
människa” och släppte rapporten Sweden: A Cold Welcome - 
Human rights of Roma and other ‘vulnerable EU citizens’- at 
risk har vi tillsammans på olika sätt arbetat för utsatta EU-
medborgares rättigheter i Sverige. Själva kampanjen fasas 
nu ut men arbetet med frågorna kommer att fortsätta. För er 
grupper som vill jobba med frågan går det alltså utmärkt att 
göra det.  Vi ändrar nu taktik till att främst arbeta reaktivt.

De frågor som är fortsatt aktuella att jobba med vad det gäller 
utsatta EU-medborgare är:
• Rätt till vård
• Arbetet mot tiggeriförbud

I båda fallen rör det sig om lokalt lobby- och opinionsarbete. 
Det finns tydliga instruktioner i båda fallen med tips på tillvä-
gagångssätt, frågor att ställa, tips för att skriva debattartiklar 
m.m.

Anmäl er på aktivism.amnesty.se/eumedborgare och få in-
struktioner skickat till er!

Nya frågor som vi på Amnesty kommer titta vidare på är:
• Rätten till bostad i ett bredare perspektiv (för alla, inte 

bara utsatta EU-medborgare)
• Utökat arbetet för urfolksrättigheter däribland samers 

rättigheter
• Utreda risken för diskriminering och eventuell rasprofilering 

i mötet mellan ordningsvakter och privatpersoner (ett 
arbete som länkar i vårt arbete med företagsansvar)

Mer om detta spännande arbete kommer i ett kommande 
nummer av Insats!

Har ni några frågor eller synpunkter hör bara av er!

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJLEDARE SYD

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

I Gävleborg fakturerades en romsk kvinna från Rumänien för 

kostnader för vård i samband med graviditet och förlossning

http://aktivism.amnesty.se/eumedborgare
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VAR MED OCH PLANERA 
KAMPANJ FÖR DAWIT!

VI SÖKER DISKRIMINERINGSOMBUD 
TILL NATIONELLA ÅRSMÖTET

I 20 år har Dawit Isaak suttit fängslad utan rättegång i 
Eritrea. Den svensk-eritrianske journalisten är vid liv, men vi 
vet inte var han är eller hur han mår. Det är hög tid att Dawit 
får komma hem till sin familj!

Den 23 september är det 20 år sedan Dawit greps. Vi 
hoppas att vi kan få till mycket aktivitet för Dawit runt 
årsdagen!  I maj infaller både pressfrihetens dag och Eritreas 
självständighetsdag, vilket också är ett guldläge att lyfta Dawit. 

Ett digitalt kampanjplaneringsmöte kommer hållas i slutet av 
mars för intresserade grupper från hela landet. Har du idéer 
på hur vi kan uppmärksamma Dawit eller vill inspireras av 
andra? Maila mig så bjuder jag in dig till det digitala mötet!

Ser fram emot att planera med er!

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE IAR 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 

Årsmötet närmar sig med stormsteg och därför söker vi nu 
diskrimineringsombud. Uppdraget är att finnas på plats för 
att ta emot eventuella klagomål från årsmötesdeltagare som 
upplever sig diskriminerade, trakasserade eller på annat 
sätt kränkta. Ombudens roll är att främja ett arbetsklimat på 
årsmötet som är fritt från diskriminering och kränkningar. 
Distriktsombuden har även en kontaktperson på plats som är 
behjälplig och stöttande under uppdragets gång. 

Vill du veta mer? Hör av dig till mig: 

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

070 914 46 81
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NOMINERA FJOLÅRETS 
GRUPPER & AKTIVISTER
Inför årsmötet 2016 instiftade sektionen tre priser till aktivister som bidragit till Amnestys arbete på olika sätt. 2020 har 
varit ett annorlunda och utmanande år, det är därför extra viktigt att nu när årsmötet står för dörren uppmärksamma de som 
har kämpat lite extra. Vem vill du nominera?

DE PRISER SOM DELAS UT ÄR:

STORA KREATIVITETSPRISET
Delas ut till arrangörer av 2020 års mest kreativa aktivitet i 
samband med sektionens aktionsdagar 2020. Priset syftar till 
att uppmärksamma kreativa idéer som är värda att spridas i 
rörelsen och kan mycket väl denna gång belysa kreativa lös-
ningar och omställningar under covid-19 pandemin. Det Stora 
kreativitetspriset gick förra året till grupp 172 som under 2019 
kämpade för rätten till bostad för utsatta EU-medborgare.

STORA AKTIVITETSPRISET
Delas ut till arrangörer av 2020 års bästa aktivitet i samband 
med sektionens aktionsdagar under året. En bra aktivitet sät-
ter fokus på påverkan, spridning och engagemang. Fjolårets 
vinnare inom kategorin var studentrådet och studentgrupper-
na i Malmö, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå som 
2019 genomförde en föreläsningsturné med MR-försvararen 
Vitalina Koval.

STORA ENGAGEMANGSPRISET
Delas ut till en individ som lagt sin själ, sitt hjärta och sin tid i 
Amnesty. Priset begränsas inte till att omfatta 2020 utan är ett 
“lifetime award”. Detta pris gick förra året till Bengt Törjas för 
sitt 48-åriga, outtröttliga engagemang inom Amnesty.

Känner du till någon aktivist eller aktivitet som är värd att 
uppmärksamma - nominera denna snarast! Skicka din nomi-
nering till julia.karlsson@amnesty.se senast 18 april. 

Nomineringen ska innehålla: 

• Namn på den grupp/aktivist du vill nominera 
• Beskrivning av aktiviteten och eller personens engage-

mang 

• En kort motivering till varför du tycker att just denna 
aktivitet/aktivist bör tilldelas priset.

Vilken kreativ arrangör vill du uppmärksamma?

Studentrådet mottog pris för en 

föreläsningsturné.

 Bengt Törjas, “Mr Amnesty”

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

070 914 46 81

NOMINERA MERA!
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En av Amnestys styrkor är antalet individer som engagerar 
sig. Men vårt engagemang för allas lika värde och i 
Amnestys arbete är bara början. Lika viktigt är det att bidra 
till ökad kännedom om att Amnestys arbete är beroende av 
ideella bidrag. Och ju mer pengar vi samlar in desto mer 
kan vi förändra. Därför är det viktigt att vi alla jobbar med 
insamling - speciellt i dessa ansträngda tider med pandemin 
och andra utmaningar.

I och med att vi är ytterst restriktiva med bidrag från företag 
och stater för att säkerställa vårt oberoende blir insamling från 
privatpersoner avgörande för vår finansiering. Utöver att vi får 
en starkare röst när vi är många, ger dessa många donationer 
en frihet och självständighet för oss att utföra vårt arbete 
utifrån den metod som vi vet kan bidra till förändring.

Alla vi möter kan inte engagera sig genom att ge av sin tid, då 
är en gåva eller ett medlemskap ett annat lika viktigt sätt att 
agera och ta ställning.

Det är den sammanlagda kraften hos varje underskrift, varje 
aktion, varje ideell timme och varje insamlad krona som gör 
att vi tillsammans kan förändra på riktigt.

HUR SKA EN GÖRA DÅ?
Fundera på din egen historia och varför du engagerar dig 
i Amnesty och för mänskliga rättigheter - och varför det är 
viktigt för oss alla. Tänk om vi tar dessa rättigheter för givna?

När du hittat din röst och din berättelse kan du dela den och 
sprida. Gärna så personligt och engagerande som du kan. 

Och du gör det för att du kan och vill, inte för att du måste.
Här är några exempel på hur du kan bidra till vårt 
gemensamma insamlingsarbete:

• Värva medlemmar. För varje ny medlem ökar vårt 
inflytande, och vi får allt större möjlighet att skapa den 
förändring vi vill se. Sker bäst via amnesty.se/blimedlem.

• Uppmana till gåvor. Varje krona räknas i kampen för 
mänskliga rättigheter. Via “stöd oss” på amnesty.se eller 
swish till 900 07 20. Här kan vi även skapa QR-koder 
som underlättar er insamling via Swish.

• Du kan själv starta en egen insamling med ett eget 
mål, där du berättar om ditt engagemang, delar din 
berättelse som du vill och i realtid följer din insamling.
Kanske önska dig gåvor till Amnestys arbete istället för 
födelsedagspresenter? Eller göra det till en utmaning, en 
rolig grej! På amnesty.se/egeninsamling kan ni läsa mer 
och på min-insamling.amnesty.se/ kan ni starta en egen 
insamling.

Vill ni veta mer, bolla idéer eller har andra frågor är ni välkomna 
att kontakta mig på nawras.naji@amnesty.se

På grund av covid-19 och kvarstående restriktioner kommer 
vi fortsätta med digitala utbildningar även i vår. Nu är det 
dags för nästa tillfälle av vår digitala grundutbildning - 
Amnesty A! 

Amnesty A
Grundutbildningen riktar sig primärt till nya aktivister i 
Amnesty, eller till dem som är på väg in i vår verksamhet. I 
den första delen går vi igenom Amnestys vision, vilka frågor vi 
arbetar med och vilka metoder vi använder i vårt arbete. Sprid 
ordet till alla nya medlemmar i gruppen eller delta själv och 
fräscha upp dina kunskaper!

Datum: den 30 mars
Tid: 18.00 - ca. 20.00
Plats: digitalt

Anmäl dig på aktivism.amnesty.se/abc
Frågor eller funderingar? Kontakta mig!

FUNDRAISERS ÄR  VI ALLIHOPA

  AMNESTY A

ANMÄL DIG TILL VÅR DIGITALA GRUNDUTBILDNING!

NAWRAS NAJI
FUNDRAISINGANSVARIG - LOJALITET OCH UTVECKLING

NAWRAS.NAJI@AMNESTY.SE 

072 97 12 462 

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

070 914 46 81

http://aktivism.amnesty.se/abc


INSATS MARS 2021         SIDA 10                                                        

Vårtermin är i vanlig ordning lika med årsmötessäsong 
och denna gång vill vi passa på att slå ett extra slag för 
distriktsårsmötena. Distrikten samordnar den lokala 
verksamheten på din ort. Genom att delta på årsmötet har 
du möjlighet att göra din röst hörd gällande hur distriktets 
gemensamma verksamhet ska se ut och på vilket sätt den 
ska inkludera grupper och medlemmar. I valet av ny styrelse 
är du också med och bestämmer vilka som ska leda arbetet 
under kommande verksamhetsår. Kanske vill du själv ställa 
upp som kandidat?

Sista dag för distriktsårsmötena är den 31 mars. Kontakta 
din distriktsstyrelse eller verksamhetsutvecklare för mer 
information om vad som gäller i just ditt distrikt. 

I både Amnesty Sveriges långsiktiga riktning som i vår 
jämlikhetspolicy kan följande textrader läsas:

“Amnesty Sverige genomsyras av att vara en tillgänglig 
och inkluderande organisation. Vi arbetar aktivt för att 
möjliggöra att alla som vill arbeta för mänskliga rättigheter 
ska vilja och kunna göra det i vår sektion.” En sådan 
målsättning förpliktigar och kräver ett aktivt arbete från hela 
organisationen. Som rörelse har vi därför ett viktigt uppdrag 
som vi behöver omsätta i handling.

I denna text vill vi lyfta fram några av de områden vi jobbat 
med under senaste året men också lite kort kika framåt, hur 
kommer vi lägga upp vårt jämlikhetsarbete? En viktigt nyckel 
i arbetet för att bli en inkluderande organisationen är ju att 
vi alla ser de potentiella hinder som finns för människor att 
bli en del av Amnesty men också hur vi konkret kan jobba 
för att få bort dessa. Där blir våra utbildningar jätteviktiga. 
Under 2020 har vi fortsatt arbetet med att lyfta dessa 
perspektiv i bland annat vårt ledarskapsprogram och i våra 
gruppsekreterarutbildningar, helt enkelt presenterat verktyg 
för att kunna bedriva detta arbete lokalt. Våra ledare i grupper 
och distrikt är superviktiga för att vi ska kunna sätta en 
inkluderande organisationskultur. 

Ett annat centralt område är vårt rekryteringsarbete kopplat 
till nya medlemmar och aktivister. Genom workshops och 
utbildning av de som jobbar med just rekryteringen har vi 
möjlighet att få fler människor att engagera sig i Amnestys 
viktiga arbete. Detta har vi kompletterat med en handbok 
innehållandes massa konkreta tips för dig som jobbar med 
just dessa frågor lokalt. Hör gärna av dig till ditt regionala team 
om du är intresserad av en workshop eller handboken.

Ni kunde i förra numret av Insats läsa om ett nytt initiativ, 
nämligen det nyinrättade jämlikhetsrådet. En sammansättning 
av aktivister som vill vara med och driva på Amnesty i detta 
arbete. Rådet kommer ha en jätteviktig roll i hur vi formulerar 
nästa steg. Vilka fler behov måste vi titta närmare på? Vad mer 
behöver jag på lokal nivå för att kunna bidra i detta arbete?

Vi har ett spännande år framför oss där vi som rörelse ska 
göra skillnad.

VILKA SKA LEDA DITT DISTRIKT? DELTA PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTE!

JÄMLIKHETSARBETE I AKTIVISTRÖRELSEN

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDÖST 

KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE 

070-197 44 77

GUSTAF HEDMAN
TF AVDELNINGSCHEF OPINION OCH PÅVERKAN

GUSTAF.HEDMAN@AMNESTY.SE

DET INTERNA JÄMLIKHETSARBETE PÅ SEKRETARIATET 
Amnesty vill vara en klar och tydlig röst mot rasism och 
diskriminering. Det innebär att vi också internt har höga 
ambitioner och nu lägger ner stora resurser på att skapa 
en mer jämlik arbetsplats. Vi vet att vi har stora utmaningar 
kvar, och det finns sådant vi inte gjort bra tidigare. Men 
organisationen är inne i ett lärande och tack vare bland annat 
många engagerade medarbetare har vi nu kommit en bit på 
vägen i detta viktiga arbete.

Här kan ni läsa mer om det internt jämlikhetsarbete på 
sekretariatet. 
https://www.amnesty.se/om-amnesty/fragor-och-svar-om-
amnesty/amnesty-sveriges-jamlikhetsarbete/

Amnesty press har också skrivit ett längre reportage om det 
interna jämlikhetsarbete.  ”Krisen på Amnesty” som finns i två 
delar i Amnesty Press, läs i papperstidningen eller online här: 
Krisen på Amnesty, Krisen på Amnesty - del 2.

https://www.amnesty.se/om-amnesty/fragor-och-svar-om-amnesty/amnesty-sveriges-jamlikhetsarbete/
https://www.amnesty.se/om-amnesty/fragor-och-svar-om-amnesty/amnesty-sveriges-jamlikhetsarbete/
https://www.amnesty.se/om-amnesty/fragor-och-svar-om-amnesty/amnesty-sveriges-jamlikhetsarbete/ 
http://www.amnestypress.se/artiklar/26672/krisen-pa-amnesty-del-2/
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GENERALSEKRETERARENS HÖRNA

Jag träffade nyligen en tidigare kollega, som jag inte träffat på 
många år. Nu sammanstrålade vi igen, digitalt, för att prata om 
det krympande utrymmet för civila och politiska rättigheter i 
många länder. Vi hade tänkt att prata om vad som händer när 
auktoritära ledare undergräver och motarbetar institutioner 
som finns till för att skydda civila och politiska rättigheter. 

Men istället kom vi att prata om aktivism och uthållighet. 
Vad är det som driver människor att fortsätta att arbeta för 
förändring, trots att de själva ofta tvingas betala ett högt pris 
för sitt engagemang och sin rättframhet? Hur bibehåller vi 
hopp, trots att förändringar ofta går så oändligt långsamt? Är 
det svårare att agera nu, mitt i en global pandemi, då vi inte 
ens kan mötas som vanligt? Och när är det okej att inte orka? 

Just detta med uthållighet och motståndskraft är något 
som Amnesty också har tagit fasta på. Nyligen lanserades 
handboken “Staying resilient while trying to save the world 
(volume 2): A well-being workbook for youth activists”. 
Handboken bygger på erfarenheter från unga aktivister inom 
Amnesty och baseras på både workshops och enkäter som 
har genomförts under åren 2019-2020. 

En del av handboken handlar om erfarenheter av att utsättas 
för kränkningar inom Amnesty-rörelsen. En av berättelserna 
handlar om Xiona, en svart kvinna, som för första gången 
ska delta på en workshop som arrangeras av Amnesty. 
Hon ser fram emot att träffa aktivister och likasinnade i ett 
tryggt forum. Istället möts hon av rasistiska och stereotypa 
föreställningar. När ingen annan reagerar, blir hon villrådig. 

Ska hon säga något? Och om hon säger ifrån, kommer hon då 
själv att bemötas stereotypt - som en arg, svart kvinna? 

Det är bra att Amnesty som organisation synar oss själva. Vi 
är en organisation som vet och förstår att varje människas 
sociala identitet (exempelvis vår hudfärg, ålder, kön, 
religionstillhörighet eller sexuella läggning) också påverkar 
våra förutsättningar och livsvillkor. Vi förstår och erkänner 
också att samma strukturer som finns i samhället i stort, även 
finns hos oss. Däremot behöver vi träna ännu mer på att 
använda denna förståelse i vårt löpande arbete och fortsätta 
att hjälpa varandra att ta ansvar, utvecklas och bli bättre. 

Under tiden vi gör det, behöver vi också ta hand om oss själva 
och varandra. Vårt viktiga arbete kräver både uthållighet och 
motståndskraft. Vad som ger mig hopp? Att vi som global 
rörelse har gått från 7,8 miljoner supporters till över 10 
miljoner supporters, bara under 2020. Det är en enorm kraft 
att ha i ryggen, dagar då modet tryter. Tack för det! 

PS Är du intresserad av att läsa mer? Du kan ladda ned 
Staying Resilient While Trying to Save the World (Volume 2): A 
Well-Being Workbook for Youth Activists här.

ANNA JOHANSSON 
TF GENERALSEKRETERARE

ANNA.JOHANSSON@AMNESTY.SE

08 7290 274
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ANSLAGSTAVLA

I februari anordnades digitala regionala ungdomsträffar i 
våra tre regioner Syd, Nordväst och Nordöst. Under träffarna 
kampanjades det bland annat för Karla och mot femicides

HAR DU KOLL PÅ VILKEN REGION DIN GRUPP TILLHÖR? 
Information om den regionala uppdelningen hittar du 
här: https://aktivism.amnesty.se/grupper-och-distrikt/

kontakt/

https://aktivism.amnesty.se/grupper-och-distrikt/kontakt/
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