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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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VM I QATAR - EN FEST FÖR ALLA?
Få har väl missat att det svenska herrlandslaget i fotboll 
vann sina första VM-kvalmatcher mot Georgien och Kosovo, 
grattis Sverige! Det har säkert inte heller undgått någon att 
det planerade världsmästerskapet i Qatar har fått en del 
kritik gällande migrantarbetares situation i landet från or-
ganisationer som Amnesty, fotbollssupporters, klubbar och 
fotbollsspelare. 

I samband med inledandet av de europeiska kvalmatcherna 
den 22 mars lanserades den internationella kampanjen in-
för fotbolls-VM i Qatar 2022. Kampanjen belyser migrant-
arbetares situation i Qatar och kommer sträcka sig till som-
maren 2023! 

SITUATIONEN I QATAR
95 % av arbetskraften i Qatar utgörs av migrantarbetare, vil-
ket innebär att miljoner människor har rest till Qatar på jakt 
efter en bättre framtid eller andra sätt att försörja sina nära 
och kära i sina hemländer. Migrantarbetarna bygger arenor 
inför VM, de bygger vägar och tunnelbanor, de arbetar med 
allt från transport, hotell, restauranger och säkerhet på plats. 
Alla som reser till Qatar i samband med VM 2022 kommer 
att tas om hand av migrantarbetare under vistelsen. Även om 
Qatar genomfört flera reformer och förbättringar utsätts ändå 
tusentals migrantarbetare för kränkningar och exploatering av 
arbetsgivare i form av utebliven eller otillräcklig lön, för långa 
arbetspass, hindrande av att byta jobb eller resa hem osv. Qa-
tar har fortfarande mycket kvar att göra för att VM ska ha en 
positiv inverkan på migrantarbetares rättigheter.

FIFA
I ett första skede kommer vi vända blickarna mot FIFA (det in-
ternationella fotbollsförbundet), efter årsskiftet lägger vi fokus 
på Qatar. FIFA har ett tydligt ansvar att agera när arbetare i 
olika typer av VM-projekt utsätts för arbetsrelaterade kränk-
ningar, så som i Qatar. FIFA bör offentligt uppmana Qatar att 
snarast genomföra egna reformer, så att de människor som 
gör turneringen möjlig kan uppfylla sina egna drömmar om ett 
anständigt liv för sig själva och sina familjer – så att VM kan 
bli en fest för ALLA! 

AMNESTY KRÄVER ATT FIFA:
• Lever upp till sina förpliktelser enligt FN:s grundläggande 

principer att se till att mänskliga rättigheter respekteras 
i organiserandet och utförandet av världsmästerskapen. 
I det ingår att utföra egna oberoende och regelbundna 
översyner av VM-projekt och av spel- och mötesplatser 
samt att utföra så kallad due diligence, det vill säga risk- 

eller konsekvensanalyser, för att identifiera och förhindra 
människorättskränkningar i samband med turneringen.

• Tillsammans med Qatar se till att alla skador som arbetsta-
gare utsatts för inom VM-relaterade projekt kompenseras 
för på ett korrekt sätt.

• Använder sitt inflytande fullt ut för att kräva av Qatar att 
landet genomför sitt program för arbetsrättsliga reformer 
innan VM startar, och att de gäller arbetstagare i alla sek-
torer som är kopplade till turneringens genomförande, till 
exempel hotell- och restaurangsektorn. 

• Offentligt åta sig att inkludera människorättskriterier och 
en due diligence-process vid val av framtida arrangörs-
land för turneringar

AGERA!
Flera spännande idéer framkom under kampanjplanerings-
mötet med aktivister som vi hade tidigare i vår. Exempelvis att 
genomföra utåtriktade aktioner, ha temavecka på sina sociala 
medier, kontakta lokala fotbollsklubbar och be dem ställa sig 
bakom aktionen, anordna “alternativt VM” osv. Det som går 
att göra just nu är: 

• Skriva insändare! Mer information finns på aktivism.am-
nesty.se/vm

• Sprid aktionen på sociala medier, ge rött kort till FIFA och 
tagga FIFA World Cup. Aktionen hittar ni på amnesty.se/
agerahub

• Börja planera aktioner i samband med kvalmatcherna i 
höst! 

• Delta i kommande kampanjplaneringsmöte som foku-
serar på kvalmatcherna i höst! Mer information om när 
kommer på aktivism.amnesty.se/vm

Har ni frågor, inspel eller passningar? Kontakta oss!

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

070 987 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

ELLINOR HAGMAN
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION

ELLINOR.HAGMAN@AMNESTY.SE

0708 60 41 39

http://aktivism.amnesty.se/vm
http://aktivism.amnesty.se/vm
http://amnesty.se/agerahub
http://amnesty.se/agerahub
http://aktivism.amnesty.se/vm
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SOM JAG SER DET...
Vi i Amnestys förvarsgrupp Märsta träffas utanför förvaret 
strax före sex på måndagskvällen. Efter att vi anmält oss i re-
ceptionen träffar vi larmchefen som är den person som ska 
slussa oss vidare till avdelning. Vi samtalar lite om situationen 
för dagen, vilken avdelning som kan vara lämplig att besöka, 
om någon förvarstagen har uttryckt en önskan att få tala med 
oss. Vi har tidigare under dagen hört av oss för att meddela 
att vi planerar ett besök på kvällen. Endast en gång under 
de år jag besökt förvaret har vi blivit nekade besök, det var i 
samband med att en rymning just ägt rum.

Varje NGO som gör förvarsbesök har sin bestämda veckodag, 
vi i Amnesty måndagar. Hur många av oss som kommer va-
rierar från gång till gång, men av säkerhetsskäl måste vi vara 
minst två. F.n. är vi sex personer i gruppen.

Inför varje besök dessa funderingar; vem ska jag tala med 
idag, vilka levnadsöden ska jag möta? Minns mitt första besök 
på förvaret, undrade hur ska detta gå, kommer någon att vilja 
tala med mig… Det visade sig vara en helt obefogad oro. Det 
är snarare så att vi nästan varje gång lämnar förvaret utan att 
ha hunnit prata med alla som vill det. Därför gör vi gärna åter-
besök på samma avdelning nästkommande gång för att prata 
med dem vi inte hunnit med men också för att se hur någon 
vi känt extra stor oro för, mår idag.

Märsta förvar har fem avdelningar, varav en är en kvinnoav-
delning. När vi kommer in på avdelningen hälsar vi först på 
personalen som informerar oss om läget på avdelningen. Där-
efter slår vi oss ner i allrum eller kök. Vi börjar med att sitta 
tillsammans. Om många förvarstagna vill prata delar vi på oss 
men sitter så nära varandra att vi kan stämma av med varan-
dra vid behov. Vi kan också höra av oss till de flyktingansvariga 
på vårt kontor om en knivig fråga dyker upp. Personalen hjäl-
per oss med telefontolk om det behövs och vill en förvarstagen 

prata ostört kan vi sitta i ett samtalsrum. Vi fungerar inte som 
juridiska ombud.

Samtidigt som samtalet vindlar sig fram har jag också i bak-
huvudet de frågor jag vill ha svar på. Har du kontakt med ditt 
ombud, hur ser kontakten ut? Kan du, om du behöver, träffa 
sjukvårdspersonal, kurator, psykolog? Hur är bemötandet på 
avdelningen osv. osv?  Samtalen kommer direkt in på frågor 
viktiga för den förvarstagne; hur ser mina framtidsmöjligheter 
ut efter allt jag gått igenom, hur kan jag utvisas till ett land där 
jag känner sådan rädsla, varför sitter jag inspärrad här, jag 
som inte är kriminell? Frågorna är oändliga, alla samtal olika.  
En god kontakt med personalen är A och O och ofta kan miss-
förstånd undanröjas genom att vi tillsammans går till perso-
nalen för att  förhöra oss om något som är oklart för den för-
varstagne, t.ex: varför kan jag inte få vara på ett förvar närmre 
mina anhöriga, så att de kan besöka mig? Varför kan inte per-
sonalen väcka mig i tid för ett uppgjort läkarbesök så att jag 
inte missar det? Ofta är den förvarstagne så stressad över sin 
situation att informationen från personalen inte gått fram. 

Samtalen handlar ofta om tiden efter utvisning. Här försöker vi 
så gott det nu går ingjuta lite hopp och tillförsikt genom att t.ex 
prata om organisationer, religiösa samfund i hemlandet som 
en första kontakt vid ankomsten. Ibland hjälps vi åt att hitta 
lämpliga adresser på nätet. 

Vi skriver efter besöket en rapport till de flyktingansvariga på 
vårt kontor med frågor som sedan besvaras av dem.

Efter varje besök känner jag mig trött, tom och ofta ledsen 
men samtidigt fylld av en förundran över att ha fått samtala 
med en människa med livserfarenheter så olika mina egna. 
Vi i gruppen upplever ofta att de förvarstagna tycker det är 
lugnande att tala med någon som inte representerar en myn-
dighet, att helt enkelt samtala med en medmänniska. Jag tror 
verkligen att våra besök på förvaret kan ha betydelse för de 
förvarstagna. Att besöken nu i covid-tider är inställda är, tror 
jag, en förlust för de förvarstagna men också för oss.

LJUS
När vi tillsammans går ut och manifesterar för 
något vi tycker är viktigt, vårens första blåsippa 
och skrattet från mitt barnbarn.

TAGGTRÅD

När vi är oaktsamma om det sköraste och finaste 
vi har, vårt gemensamma liv på Tellus.

AMELIE BENDZ
FÖRVARSGRUPPEN MÄRSTA
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Besöken på Migrationsverkets förvar är en mycket viktig del 
av Amnestys arbete för flyktingars och migranters rättigheter. 
Våra besökare möter personer som är frihetsberövade i väntan 
på utvisning från Sverige och som ofta befinner sig i en utsatt 
situation. Vi finns där för att vara ett medmänskligt stöd och 
samtidigt se till att de förvarstagnas grundläggande rättigheter 
tillvaratas. 

Som förvarsbesökare ingår du i en grupp som utöver att 
genomföra besöken tillsammans är i regelbunden kontakt 
med flykting-och migrationsteamet på sekretariatet. Några 
gånger per år träffas vi också nationellt för att fylla på kunskap 
och ta hjälp av varandra. 

Nu söker vi personer till våra förvarsgrupper i Göteborg, 

Gävle, Märsta och Åstorp. Eller varför inte vara med och starta 
besöksverksamhet på förvaren i Flen eller Ljungbyhed? 

För att bli förvarsbesökare går du först en grundutbildning om 
Amnestys arbete med flyktingar och migranter. Därefter söker 
du uppdraget och går med i en grupp. 

Kontakta Ellinor Hagman och Madelaine Seidlitz på: 
flykting@amnesty.se om du vill veta mer om uppdraget.

KAMPANJA UNDER PRIDE
Pride är årets höjdpunkt när det gäller HBTQI-frågor för oss 
på Amnesty och det är nu hög tid att börja spika planerna 
för årets kampanj! World Pride kommer hållas i Köpenhamn 
och Malmö men formen för firandet beror på hur pandemin 
utvecklar sig, både för World Pride och lokala firanden. Detta 
hindrar dock inte oss från att uppmärksamma de kränkningar 
av HBTQI-personers rättigheter som sker runt om i världen. 

Är du och din grupp intresserade av att vara med och planera 
årets Pride-kampanj? Eller är ni bara intresserade av att vara 
med och kampanja? Tveka i så fall inte att höra av er till mig, 
Makda, på makda.tesfamichael@amnesty.se

HJÄLP OSS SÄLJA PRIDE-ARMBAND!
Förra året sålde vi Pride-armband och då efterfrågan var hög 
gör vi det i år igen! Denna gång behöver vi dock hjälp med att 
skicka ut armbanden till de som beställt. Det är en enkel och 
kul aktivitet för dig som vill bidra till arbetet med fundraising, 
något som är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta bedriva 
vårt arbete för HBTQI-personers rättigheter! 

Om du är peppad på att hjälpa till eller vill veta mer om 
uppdraget hör du av dig till mig. 

Detta rör endast aktivister bosatta i Stockholmsområdet då 
det är inom det området vi behöver förstärkning

VI BEHÖVER BLI FLER SOM BESÖKER 
MIGRATIONSVERKETS FÖRVAR! 

-HUMAN RIGHTS ARE MY PRIDE-

ELLINOR HAGMAN
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION

ELLINOR.HAGMAN@AMNESTY.SE

0708 60 41 39

KIM GYNNERSTEDT
INSAMLINGSANSVARIG - NYREKRYTERING

KIM.GYNNERSTEDT@AMNESTY.SE

070-516 65 59

MAKDA TESFAMICHAEL
KAMPANJLEDARE NORDÖST

MAKDA.TESFAMICHAEL@AMNESTY.SE 



INSATS APRIL 2021         SIDA 6                                                        

Den 21 april släpps Amnestys årliga dödsstraffsrapport som 
beskriver hur dödsstraffet har använts i världen under det 
senaste året. I samband med detta rapportsläpp kommer 
det även publiceras ett bas-kit för grupper som vill agera 
mot dödsstraffet – i vilken en finner viktig information om 
dödsstraffet och olika typer av material som behövs för att 
kunna agera!

Vill du agera mot dödsstraffet eller för ett aktionsfall? Här är 
tips på aktiviteter som ni kan ta inspiration från:

• Evenemang - arrangera en digital filmkväll, ett digitalt 
panelsamtal eller ha en utställning på ditt lokala museum 
eller bibliotek där ni visar bilder på avrättades sista 
måltider. Exempelvis kommer Mölndals Stadsmuseum 
i samarbete med Amnesty att sätta upp utställningen 
“Sista måltiden”. Utställningen öppnar preliminärt den 
13 april 2021.  

• Sociala medier - sprid information eller uppmana folk 
att engagera sig genom en temavecka, ett quiz eller att 
dela en videointervju med exempelvis en sakkunnig inom 
dödsstraffet.

• Skriv insändare, debattartiklar och brev.

Ni hittar mer tips på hur ni kan agera på Aktivistportalen 
under “Aktioner mot dödsstraff”. 

Om ni vill bolla idéer eller har frågor, kontakta gärna mig!

När den saudiarabiska journalisten och regeringskritikern 
Jamal Khashoggi mördades på Saudiarabiens konsulat i 
Istanbul i oktober 2018 upprördes en hel värld. Nu släpps 
dokumentären “The Dissident” om fallet Khashoggi – missa 
inte att se filmen och efterföljande panelsamtal med experter 
från bland annat Amnesty! 

Den 15 april kl 18-19 arrangerar Amnesty Norge ett digitalt 
panelsamtal om hur Saudiarabien förföljer och bevakar 
människorättsförsvarare även utanför landets gränser. 
Samtalet kommer att modereras av Ina Tin, policyrådgivare 
på Amnesty Norge och sänds live på Facebook. I 
Facebookeventet kan du läsa mer om panelisterna. Där hittar 

du även länk för att hyra filmen som du streamar hemma. Det 
kostar ungefär 60 kr och du kan se den 24 timmar innan och 
24 timmar efter panelsamtalet. Alla intäkter går till Amnesty 
Norge. Det kommer finnas svensk undertext på filmen, men 
panelsamtalet hålls på engelska. 

AGERA I SAMBAND MED SLÄPPET AV VÅR 
ÅRLIGA DÖDSSTRAFFSRAPPORT!

INBJUDAN TILL FILMVISNING OCH PANELSAMTAL 
- NY DOKUMENTÄR OM JAMAL KHASHOGGI

JOHANNA ÅKEBY
KAMPANJPRAKTIKANT

070-914 45 15

JOHANNA.AKEBY@AMNESTY.SE

ELIN PRESTGAARD
PRAKTIKANT INDIVIDUALS AND COMMUNITIES AT RISK

072 014 31 18

ELIN.PRESTGAARD@AMNESTY.SE 

LÄNK TILL FACEBOOKEVENT: fb.me/e/1gwFtII7R

https://aktivism.amnesty.se/informera-och-opinionsbildning/media/insandare/
https://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/dodsstraff/
http://fb.me/e/1gwFtII7R
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RÄTT TILL BOSTAD: 
HUR JOBBAR VI VIDARE?

ÄR DU INTRESSERAD AV FÖRETAGSANSVAR, 
KLIMAT OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER? SE HIT!
Är du intresserad av klimatfrågor kopplat till företagsansvar? 
Anser du dessutom att den omställning som behövs inte får 
förstärka koloniala och andra ojämlika maktstrukturer eller göras 
på bekostnad av mänskliga rättigheter? Då har du hittat rätt! 

Vi är i uppstarten av ett arbete för en jämlik klimatomställning 
som är hållbar även ur MR-synpunkt. Arbetet kommer 
att bedrivas under det paraply som omfattar företag och 

mänskliga rättigheter, men ska även kopplas till urfolks- och 
andra rättighetsfrågor. Nyfiken? Hör av dig till:

Amnesty har under ett par år arbetat med rätten till bostad i 
Sverige. Framförallt i förhållande till utsatta EU-medborgare 
men även vad gäller hemlösas situation under pandemin. 
Vi skriver nu ett remissvar på Jämlikhetskommissionens 
betänkande ”En gemensam angelägenhet” där vi fokuserar 
på de förslag som handlar om att bekämpa ojämlikheten på 
bostadsmarknaden i Sverige. 

Remissvaret skickar vi in den 12 april, men hur tar vi sedan 
arbetet vidare? Var kommer aktivismen in? Hur kan Amnesty 
Sverige bli en stark och kraftfull aktör för rätten till bostad 
för alla? Kom och brainstorma med oss den 27 april! Vi går 
först igenom remissvaret och de utmaningar och rättighets-

ingångar vi ser för att sedan diskutera hur vi går vidare och 
bygger aktivism i frågan.
 
När: Tisdagen den 27 april kl 18.00-19.30
Var: Digitalt
Hur: Anmälan hittar du på aktivistportalen: 
https://aktivism.amnesty.se/ratt-till-bostad/
Väl mött!

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJLEDARE SYD

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJLEDARE SYD

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
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https://aktivism.amnesty.se/ratt-till-bostad/
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KÄNNER DU TILL 
JÄMLIKHETSSTRATEGIN? 

Annika Andersson Helen Hassan Marcus Karlén Sofia Hallqvist 

JA, NEJ, LITE? DET SPELAR INGEN ROLL - KOM OCH FÖR 
DIALOG MED DET NYSTARTADE JÄMLIKHETSRÅDET. 
Jämlikhetsfrågan är ett prioriterat arbetsområde inom vår 
rörelse. Av den anledningen  startade Amnesty Sverige i 
mars 2021 ett jämlikhetsråd som ska hjälpa till att få ut 
jämlikhetsarbetet till verksamheter som riktar sig till aktiva 
medlemmar i vår organisation. Rådets utgångspunkt återfinns 
i förståelsen att alla, oavsett position i organisationen, 
har ett ansvar och en skyldighet att bidra till en jämlik, 
inkluderande, respektfull och tillitsfull organisation. Vi är 
varandras arbetsmiljö, oavsett om det är en arbetsplats eller i 
aktivistsammanhang (Strategi för Jämlikhet, 2019-2027). 

Rådet består av aktivister och har som syfte att vara en länk 
mellan medlemmar och olika organ inom organisationen 
kring jämlikhetsfrågor. Den långsiktiga målsättningen 
för arbetsgruppen är att bidra till att utvärdera och 
utveckla aktiviströrelsens jämlikhetsarbete med avstamp i 
jämlikhetsstrategin. 

Genom att uppmuntra till dialog vill vi inom rådet vara med och 
skapa förändring och förbättring för hela Amnesty Sverige. Vi 
tror att när många tillsammans känner lika starkt för samma 
sak uppstår en kraft som kan förändra. För Amnesty tror på 
att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid. 

Rådet söker fortfarande medlemmar för att bredda vår 
kompetens och alla är välkomna att söka. Vi ser dock gärna 
att du som söker har kunskap i sakfrågor kring jämlikhet eller 
kunskap som kommer från personliga erfarenheter. Tror du att 
det är något för dig? Kontakta christoffer.wisberg@amnesty.se 
för mer information kring ansökningsprocessen. 

Vi ser fram emot att höras/ses!

Varma hälsningar,
Marcus Karlén, Annika Andersson, Helen Hassan 
och Sofia Hallqvist 
Jamlikhetsradet@amnesty.se

“VI ÄR DEN FÖRÄNDRING VI VILL SE I SAMHÄLLET. VI ARBETAR FÖR FÖRÄNDRINGAR 
I MÄNNISKORS LIV OCH BÖRJAR MED OSS SJÄLVA. ALLA SKA HA SAMMA RÄTTIGHETER, 

MÖJLIGHETER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR ATT DELTA I OCH HA INFLYTANDE ÖVER 
ORGANISATIONEN OCH KÄNNA SAMMA TRYGGHET OCH FÅ SAMMA RESPEKT OCH TILLIT. 

VI PRÄGLAS AV ANSVARSTAGANDE, MOD OCH ENGAGEMANG.” 

(VISION FÖR AMNESTY SVERIGE, STRATEGI FÖR JÄMLIKHET, 2019-2027).

https://aktivism.amnesty.se/uploads/cms_page_media/23/Amnestys_j%C3%A4mlikhetsstrategi_2019-2027.pdf
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Nu närmar sig vårt fullspäckade och spännande årsmöte med 
stormsteg, hoppas du vill vara med! 
Vi kommer att köra på ett upplägg som liknar förra årets, där 
mötet delas upp på flera kvällar. Årsmötet öppnar måndagen 
den 3 maj och avslutas söndagen den 9 maj (fredag och 
lördag är årsmötesfri). I år kommer vi ha inte mindre än TRE 
workshops för medlemmar att påverka ämnen så som hur fler 
medlemmar kan arbeta med blixtaktioner, nästa strategiska 
period samt medlemsdemokrati. Utöver det får vi lyssna på två 
gästtalare: Mohamedou Ould Salahi från Mauretanien, som 
satt fängslad i Guantánamo i 14 år utan åtal, kommer prata 
om Guantánamo och kampen för att stänga Guantánamo, 
och Derrick ‘Dwreck’ Ingram från USA som kommer prata om 
Black Lives Matter, sin aktivism och kopplingen till kampanjen 
Ban the Scan (läs mer om dem nedan). 

Årsmötet är kostnadsfritt och öppet för alla medlemmar! Det 
är också valbart vilka delar som en vill delta på. Har du inte 
säkrat din plats än? Anmäl dig på amnesty.se/årsmöte

VÅRA GÄSTTALARE
Mohamedou Ould Salahi, Mauretanien 
Mohamedou Ould Salahi satt fängslad 
mellan 2002 till 2016 i Guantánamo utan 
att blivit åtalad för något brott. Under hans 
tid i Guantánamo blev han utsatt för tortyr 
och förnedrande behandling. Amnesty 
arbetade för hans frigivning. Mohamedou 

skrev dagbok efter tre år i fångenskap som sedan släpptes 
som bok 2015 under namnet Guantánamo - En dagbok. 
Genom att delta i samtal i samband med visningar av filmen 
the Mauritanian, som skildrar hans tid på Guantánamo, 
kämpar Mohamedou idag tillsammans med Amnesty för att 
Joe Biden ska stänga Guantánamo-fängelset, ett arbete som 
även vi hoppas kunna delta i under våren! 

Derrick ‘Dwreck’ Ingram, USA 
Derrick ‘Dwreck’ Ingram var ett av 
fallen som vi agerade för och med 
under förra årets Skriv för frihet. 
Derrick ’Dwreck’ Ingram är ledande 
i gruppen Warriors in the Garden, ett 
aktivistkollektiv som kämpar mot rasism 
och polisbrutalitet i New York. Derrick 

blev utsatt för en omfattande polisinsats där bland annat 
ansiktsigenkänning använts, något som strider mot gällande 
regler, och en utredning av händelsen har påbörjats. Ban the 
Scan är en kampanj som riktar sig mot användandet av just 
ansiktsigenkänning. Kom och lyssna till Derrick och varför ni 
ska engagera er i denna viktiga kampanj!

PROGRAM FÖR AMNESTY SVERIGES 
DIGITALA ÅRSMÖTE 2021

TORSDAG 29 APRIL, 18.00 - CA 19.30
UTBILDNING: Allt du behöver veta inför årsmötet

MÅNDAG 3 MAJ, 17.00 - 20.00
ÅRSMÖTESDAG 1
16.00  Anslutning till mötet öppnas
17.00 - 17.45  Årsmötet öppnas
17.45 - 18.00  Paus
18.00 - 19.15  Amnestyåret 2020
19.15 - 19.25  Paus
19.25 - 20.00  Presentation av nominerade till 
  förtroendeuppdrag
20.15 - 21.00  Internationell gäst: Mohamedou 
  Ould Salahi

TISDAG 4 MAJ, 18.00 - 19.30
WORKSHOP OM HUR FLER MEDLEMMAR KAN ARBETA MED 
BLIXTAKTIONER

ONSDAG 5 MAJ, 18.00 - 20.00
MOTIONSBEREDNING

TORSDAG 6 MAJ, 18.00 - 19.30
UTFRÅGNING AV KANDIDATER TILL FÖRTROENDEUPPDRAG

SÖNDAG 9 MAJ 13.00 - 19.00
ÅRSMÖTESDAG 2
12.00   Anslutning till mötet öppnas
13. 00 - 14.00  Workshop om nästa strategiska period
14.00 - 14.15  Paus
14.15 - 15.15  Workshop om medlemsdemokrati
15.15 - 15-30  Paus
15.30 - 15.40  Inledning
15.40 - 16.45 Årsmötesbeslut
16.45 - 17.00  Paus
17.00 - 17.30  Val
17.30 - 18.00 Längre paus
18.00 - 18.40 Internationell gäst: Derrick ‘Dwreck’ Ingram
18.40 - 19.00 Avslutning

ÅRSMÖTET 2021

KARIN LEDIN DA ROSA
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET

070 987 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

http://amnesty.se/årsmöte


INSATS APRIL 2021         SIDA 10                                                        

Vill du träffa andra fantastiska 
aktivister och utveckla ditt 
engagemang för mänskliga 
rättigheter? Vill du lära dig om en 
av samtidens nya MR-utmaningar 
- ansiktsigenkänning? Se då 
till att delta i den nationella 
ungdomsträffen!

Ungdomsträffen är för dig som är med i en ungdomsgrupp. 
Inga förkunskaper krävs och det spelar ingen roll hur länge 
du varit med i Amnesty. 

Temat för årets ungdomsträff är ansiktsigenkänning och 
den kommande kampanjen Ban the Scan. Anmälan görs på 
aktivism.amnesty.se/ungdomstraff och sista anmälningsdag 
är den 14 april. Anmälan är bindande.

När: 24-25 april
Var: Hemma hos dig! (Träffen hålls alltså online)

Har du inte varit på ett årsmöte tidigare och undrar hur det 
går till? Är du intresserad av att delta på sektionens årsmöte 
2021 och vill få koll på formalian? Eller vill du kanske veta 
mer om hur en använder funktionerna i Zoom? Då är du 
varmt välkommen att gå vår utbildning Allt du behöver veta 
inför årsmötet! 

Datum: 29 april
Tid: 18:00 - ca 19:30
Plats: digitalt

Utbildningen vänder sig till alla inom verksamheten och är 
ett toppentillfälle att förbereda sig inför sektionens årsmöte. 

Utbildningen kommer delas upp i två pass, det första med 
fokus på Zoom och funktioner som är bra att känna till, och 
det andra passet kommer fokusera mer på hur ett årsmöte 
går till och vad det innehåller. Deltagarna väljer själva om de 
vill sitta med under båda delar. Anmälan görs via anmälan till 
årsmötet.

Frågor eller funderingar? Kontakta mig!

Se till att nominera den person eller grupp som du tycker 
förtjänar lite extra uppmärksamhet under prisutdelningen 
på årsmötet 2021. Mer info om respektive priskategori 
samt vilken information din nominering behöver hittar du i 
marsnumret av Insats.

Nomineringsstopp är den 18 april så se till att skicka in din 

nominering innan dess! Alla nomineringar skickas till: 
julia.karlsson@amnesty.se.

MISSA INTE VÅRENS UNGDOMSTRÄFF!

UTBILDNING: ALLT DU BEHÖVER VETA 
INFÖR ÅRSMÖTET!

GLÖM INTE ATT NOMINERA TILL 
AKTIVISTPRISERNA INFÖR ÅRSMÖTET!

CHRISTOFFER WISBERG
VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD/UNGDOM

CHRISTOFFER.WISBERG@AMNESTY.SE 

070-987 04 63 

PA
W

EŁ
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ZE
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SK
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JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST

070 914 46 81

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST

070 914 46 81

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE

http://aktivism.amnesty.se/ungdomstraff
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STYRELSEN INFORMERAR

Ny verksamhetsstrategi för Amnesty. På internationell 
nivå håller vi nu på att formulera organisationens globala 
verksamhetsstrategi, som kommer att styra hela vår 
verksamhet. Bland det som föreslås som fokusområden för 
kommande år är att arbeta för yttrandefrihet, mötesfrihet och 
jämlikhet samt mot diskriminering. 

Strategin innebär också en snävare fokusering i fråga om vad 
vi arbetar med eftersom det föreslås att 80 procent av vårt 
arbete ska handla om de nämnda fokusområdena. Samtidigt 
är det ju väldigt breda områden och det kommer också att 
finnas utrymme för att vara flexibla i fråga om de övriga 20 
procenten. Förslaget har redan kommit i flera versioner och 
har ändrats efter att vi i Sverige och andra sektioner har 
föreslagit ändringar. Strategin ska gälla åren 2022-2030 och 
kommer klubbas i sommar.  

Svenska sektionen har gått relativt bra under 2020 –trots 
alla begränsningar på grund av covid-19-pandemin. Styrelsen 
fick på senaste styrelsemötet en uppföljning av hur verksam-
het och ekonomi har fungerat och kan konstatera att pande-
min har påverkat oss, både på så sätt att verksamheten har 
blivit lite mindre omfattande och även att det har varit svårt 
att värva medlemmar via face2face. Känslan är ändå att det 
kunde varit ännu värre. Det är också positivt att vi har en bra 
plan för hur intäkterna kan öka framöver.

Amnesty har synts mycket i medierna på sistone och 
dessvärre har det inte alltid varit positivt. Naturligtvis 
diskuterade vi även detta på styrelsemötet. Vi gör vårt bästa 
för att, tillsammans med sekretariatet, fortsätta utveckla 
Amnesty som inkluderande arbetsplats och organisation. Det 

gäller både en långsiktig inriktning och direkta åtgärder för 
det som behöver åtgärdas. Det ska också sägas att medierna 
samtidigt uppmärksammat mycket av vårt vanliga arbete, till 
exempel i fråga om situationen i Belarus och Myanmar. 

Årsmötet kommer att vara digitalt även i år men den här 
gången är vi åtminstone förberedda på det! Det kommer 
därför också kunna genomföras i rätt tid. 

Vi har i år bara fått in två motioner från grupper och medlemmar. 
Eftersom båda motionerna lyfter angelägna frågor hoppas 
vi att motionerna leder till intressanta diskussioner. För att 
främja detta kommer årsmötesdeltagare kunna delta på en 
workshop för att diskutera hur vi kan bli bättre på att arbeta 
med aktionsfall, vilket en av motionerna handlar om. 

Styrelsen har även egna förslag till årsmötet. Bland annat 
föreslår vi att medlemmar som är anställda på sekretariatet 
inte ska ha rösträtt på årsmötet, eftersom det kan ge upphov 
till jävssituationer och anställda har möjlighet att påverka 
organisationen på andra sätt. 

Förutom ovan nämnda workshop arrangerar vi även en 
workshop om hur vi kan utveckla  demokratin i organisationen. 
Förra årsmötet hade vi bara runt 100 deltagare, frågan är om 
dessa representerar rörelsen på ett bra sätt och hur vi kan 
öka inflytandet från aktivister och medlemmar. Kanske kan vi 
plocka ut några godbitar från tidigare års årsmötesdiskussioner 
och även få fram nya förslag. 

MICHAEL FALK, SEKTIONSSTYRELSEN

Kära medlemmar,
Detta rör det senaste numret av Amnesty Press och avsnittet 
som kallas Krisen på Amnesty del 2, där det påstås att jag inte 
ställt upp i en intervju. Jag har haft en diskussion genom mail 
med Amnesty Press (AP) där jag förklarar att jag upplever att 
jag blivit intervjuad och inte nekat en intervju. Jag skickade 
mina svar på en intervjuförfrågan kring GS avgång. Jag håller 
således inte med att jag inte ställde upp på intervju. 
 
När jag skickade mina svar så var dessa svar exakt de som 
jag har givit i annan media också ibland via mail, och till och 
med via sms. Jag har inte mer att tillägga kring tidigare GS 

avgång än de svar jag mailade över. Jag förstår nu efter min 
mailväxling med AP att de inte ansåg detta vara en intervju. 
Jag förstår deras perspektiv kring att det inte är journalistik 
när någon skickar sina svar som jag gjorde. Min poäng var att 
även om vi hade hörts på telefon hade mina svar blivit exakt 
de samma. I min värld svarade jag på en intervjufråga och 
intervjuades således. Med värme,

OM ATT INTE HA BLIVIT INTERVJUAD, ELLER NEKAT INTERVJU I AMNESTY PRESS

PARUL SHARMA
ORDFÖRANDE AMNESTY SVERIGE 
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Nu söker den internationella valberedningen kandidater till 
följande förtroendeuppdrag inom Amnesty International:

• International Board (4 poster)
• Chair of the Global Assembly and Preparatory Committee 

(1 post)
• Global Assembly Preparatory Committee (3 poster)
• International Nominations Committee (3 poster) 

På medlem.amnesty.se/internationellt kan du läsa mer om vad 
respektive uppdrag innebär. Styrelsen kommer att fatta beslut 

om eventuella nomineringar på styrelsemötet den 29 april. 
 
Är du intresserad av att kandidera till någon av posterna mejla 
Lina Jakobsson senast den 18 april via e-post: 
lina.jakobsson@amnesty.se

Kanske fick du förhinder under senaste utbildningstillfället? 
Kanske är du ny i Amnesty och vill lära dig mer om 
organisationen? Välkommen på nästa ABC-tillfälle, nämligen 
Amnesty A på engelska!

AMNESTY A (ENGELSKA)
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. 
Informera nya aktivister i din grupp eller delta själv för att 
fräscha upp dina kunskaper! Utbildningen kommer att hållas 
på engelska.

Datum: den 22 april
Tid: 18.00 - ca. 20.00
Plats: digitalt

Anmäl dig på aktivism.amnesty.se/abc

Frågor eller funderingar? Kontakta mig!

DAGS ATT NOMINERA TILL 
INTERNATIONELLA 
FÖRTROENDEPOSTER

ANMÄL DIG TILL VÅR DIGITALA 
GRUNDUTBILDNING!

LINA JAKOBSSON
ORGANISATIONSUTVECKLARE 

08 -729 02 33

LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST

070 914 46 81

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE

http://medlem.amnesty.se/internationellt
http://aktivism.amnesty.se/abc
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MR-DAGARNA 19-21 APRIL 
- AMNESTY ÄR PÅ PLATS!
Våren är här och Nordens största konferens om mänskliga 
rättigheter slår äntligen upp sina portar igen. Mänskliga 
rättighetsdagarna, 19-21 april i Uppsala, genomförs i år 
digitalt och innehåller över 100 programpunkter. Årets tema 
synliggör den aktuella frågan ”Mänskliga Rättigheter – en 
fråga om var du bor?”

Amnesty är förstås på plats och vi står som värd för två 
panelsamtal och ett miniseminarium. 

GEOGRAFISKT LOTTERI? OM SEXUALBROTTSUTSATTAS 
TILLGÅNG TILL VÅRD 
Tisdag 20 april 2021 12:30-13:30

HUR FORMAS EN MÄNNISKA AV ATT VÄXA UPP I EN “NO-GO-
ZONE”?
Onsdag 21 april 2021 11:00 - 11:30 (fri entré)

HEMLÖSHET: VEM FÅR PLATS OCH VEM INTE I DEN 
MODERNA STADEN?
Onsdag 21 april 2021 12:30 - 13:30

Missa inte heller att besöka oss i vår digitala monter. Här 
kan ni chatta med oss, se kortfilmer, göra quiz och agera på 
aktioner. Precis som det brukar vara. 

MR-dagarna startade år 2000 och utgör en central mötesplats 
i Norden för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och 

ideellt engagerade, som arbetar med eller vill lära sig mer 
om mänskliga rättigheter. Syftet med MR-dagarna är att öka 
kunskapen om mänskliga rättigheter och lyfta dem högre upp 
på den politiska dagordningen.

För att öka kunskapen och engagemanget vill vi involvera 
många människor i levande samtal om vad mänskliga 
rättigheter innebär och vad som händer när de inte tillgodoses. 
Därför ser vi mycket positivt på att Amnesty Sverige sedan 
förra året nu är en av huvudarrangörerna, med möjlighet att 
påverka utformning och innehåll. Vi ser fram emot att bidra 
med vår kompetens och erfarenhet inom rättighetsfrågor och 
möjliggöra ett bredare rättighetsbaserat samtal, som även 
stärker engagemanget lokalt på de platser där MR-dagarna 
genomförs.

Läs mer om våra programpunkter och allt annat som händer. 
När du bokar biljett genom oss får du upp till 10% rabatt! Läs 
mer här: amnesty.se/aktuellt/mr-dagarna-i-uppsala-2021/

Vi ser fram emot högintressanta och lärorika dagar tillsammans 
– hoppas vi ses!

MARTIN RYDEHN
PROJEKTLEDARE MR-DAGARNA 2021

MARTIN.RYDEHN@AMNESTY.SE 

070-641 22 06

http://amnesty.se/aktuellt/mr-dagarna-i-uppsala-2021/
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ANSLAGSTAVLA

Grupp 129 i Sandviken pyntade stan med banderoller. 
På bilderna syns Anita Grünbaum, Zaradesht Bekir, Åsa Langert 

och Sigbrit Nordvall.

Aktivister från U9 i Lerum kampanjade med hjälp av en graffitivägg


