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3-5 PRIDE - AGERA

Vi agerar för hbtqi-rättigheter i
Japan och Ryssland trots inställda
Pride-arrangemang.

7 SNABBA PUCKAR

15 aktivister i Hongkong gripna för
fredliga demonstrationer. Agera!

8-9 VI UTBILDAR DIGITALT

Vi slutar inte utbilda eller ses,
just nu erbjuder vi utbildningar
i att agera på sociala medier,
grundutbildning om Amnesty och
situationen för människor på flykt.
Du som slutar trean är välkommen
på “studentträff”.

9 KONTAKTSIDOR

Kontaktsidorna för aktivister läggs
ner på amnesty.se.

För denna och andra teckningar riskerar Yulia Tsvetkova sex års fängelse,
agera! Sida 5
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AMNESTYKALENDERN
13 MAJ
Digital regional träff Också människa Nordöst

19 MAJ
Digitalt samtal om människor på flykt

20 MAJ
Digital utbildning - Agera i sociala medier

26 MAJ
Digital träff för ungdomsaktivister som slutar trean

30 MAJ
Sista dagen för anmälan till hbtqi-aktiviteter

2 JUNI
Grundutbildning om Amnesty digitalt

22-27 JUNI
Hbtqi-dagar / Global Pride

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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Yulia Tsvetkova från Ryssland

VI AGERAR TROTS INSTÄLLDA
PRIDE-ARRANGEMANG
Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras
människor på grund av sin verkliga eller uppfattade
sexuella läggning eller könsidentitet. HBTQI-personer
fängslas, torteras och mördas och aktivister förtrycks
och begränsas i sin yttrande- och organisationsfrihet.
I samband med “Pride-säsongen” brukar vi vara väl
representerade på gator, torg och i tåg. I år är de flesta
Pride-arrangemang inställda men vi fortsätter vårt arbete
med fokus på en antidiskrimineringslag i Japan och för
en hbtqi-aktivist i Ryssland. Vi kommer också arrangera
digitala pride-dagar - delta i pride-arbetet 2020!
Rätten att leva i enlighet med sin sexuella läggning och
sin könsidentitet utan diskriminering är en grundläggande
mänsklig rättighet. Det finns ingen internationell
människorättskonvention inriktad enbart på HBTQIrättigheter, men de mänskliga rättigheterna gäller såklart
även HBTQI-personer och många av rättigheterna
i konventionerna kan användas för att motarbeta
kränkningarna som drabbar dem. Detta gäller till exempel
rätten till liv, rätten att inte utsättas för tortyr, rätten till likhet
inför lagen, rätten till yttrande- och informationsfrihet,
rätten till högsta uppnåeliga hälsa, rätten till organisationsoch demonstrationsfrihet och givetvis rätten till ickediskriminering.

År 2006 samlades en grupp internationella
människorättsexperter i Yogyakarta, Indonesien,
för att sammanställa hur internationella
rättighetsprinciper ska tillämpas på sexuell
läggning och könsidentitet. Resultatet blev de
så kallade Yogyakartaprinciperna: en global
vägledning om mänskliga rättigheter som visar
internationellt bindande standards som alla stater
måste garantera, respektera och förverkliga.
Yogyakartaprinciperna skapade med andra ord
inget nytt regelverk utan underströk rättigheter
som redan gäller och som också omfattar HBTQIpersoner. Principerna är inte juridiskt bindande
men har fått stort inflytande över utvecklingen av
HBTQI-personers rättigheter internationellt och i
många enskilda länder.

ANMÄL ER FÖR ALLT PRIDE/HBTQI-ENGAGEMANG UNDER SOMMAREN!
ANMÄL ER PÅ AKTIVISTPORTALEN AKTIVISM.AMNESTY.SE/
HBTQI. ALLA ANMÄLDA GRUPPER KOMMER FÅ EN LATHUND MED
INFORMATION OCH INSTRUKTIONER OM BÅDE JAPAN, RYSSLAND OCH
PRIDE. SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 30 MAJ.
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Skapare: Jpn-nipponhon

JAPAN - AGERA FÖR EN
ANTIDISKRIMINERINGSLAGSTIFTNING
I Japan är det inte olagligt att diskriminera på grund av
sexuell läggning eller könsidentitet. Vi försöker därför
påverka det japanska parlamentet att driva igenom en
nationell lagstiftning som skyddar människor i Japan från
diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet
och intersexstatus.
Det finns redan två lagförslag i frågan - ett från oppositionen
och ett från regeringen. Förslaget från oppositionen rör
uttryckligen diskriminering av hbtqi-personer medan förslaget
från regeringen är mer svävande. Lagförslag antas med
konsensus i det japanska parlamentet och därför är det troligt
att man försöker komma fram till en kompromiss mellan de
två förslagen. Amnestys ambition är att påverka för att det
förslag som slutligen går igenom ger ett så starkt skydd för
hbtqi-personer som möjligt.

VAD SKA VI GÖRA?
Vi ska försöka påverka japanska parlamentariker så Japan får
en stark lagstiftning till skydd för hbtqi-personers rättigheter.

Hur?
Genom att uppmana svenska riksdagsledamöter att kontakta
kollegor i det japanska parlamentet med uppmaningen att de
ska övertyga sina japanska motsvarigheter att verka för en så
stark antidiskrimineringslag för hbtqi-personer som möjligt.
Vi vänder oss specifikt till svenska riksdagsledamöter som
redan visat engagemang i hbtqi-frågor och som särskilt
intresserar sig för Japan. Vi kommer ringa och/eller mejla till
olika riksdagsledamöter och uppmana dem att ta kontakt med
sina kollegor i Japan. Ett utmärkt tillfälle att visa våra folkvalda
att vi behöver dem och en aktion där vi på riktigt kan göra
skillnad för väldigt många människor.
När och hur?
Kampanjen pågår året ut men vi fokuserar på att genomföra
det mesta av arbetet under sommaren, det går att börja
redan nu! Det finns tydliga instruktioner och samtalsstöd, och
alla som anmäler sig att delta kommer tilldelas en eller flera
ledamöter. Anmälan på aktivism.amnesty.se/hbtqi
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RYSSLAND - REGISSÖR OCH KONSTNÄR
HOTAS MED SEX ÅRS FÄNGELSE
Yulia Tsvetkova, konstnär och regissör från KomsomolsknaAmure i Ryssland är måltavla för en homofobisk kampanj
sedan mars förra året. Nu står hon åtalad för sina bilder av
nakna kvinnor men det enda skälet till att Yulia Tsvetkova
står inför rätta är hennes aktivism - att hon använder sin
yttrandefrihet för att kämpa för kvinnors och hbtqi-personers
rättigheter.
Den 20 november arresterades hon, blev förhörd av polisen
och hennes lägenhet genomsöktes. Hon dömdes till husarrest
fram till 16 mars i år för att ha “producerat och spridit
pornografi”, ett brott som kan medföra straff på upp till sex års
fängelse. Anklagelserna rör hennes ritningar av nakna kvinnor.
Hon har tidigare bötfällts för ”Propaganda för icke-traditionella
sexuella relationer bland minderåriga” för att administrera två
forum för hbtqi-personer på nätet.

STRATEGI
Vi mejlar till åklagaren i Komsomolsk-na-Amure och klipper
in den ryska ambassadören i Sverige. Vi tror att den lokala
åklagaren kan vara känslig för påtryckningar och särskilt så
här tidigt i rättsprocessen.
Vi postar kända målningar av nakna kvinnor på Instagram
och taggar den regionala åklagarmyndigheten med budskap
om att målningar på nakna kvinnor inte är pornografi och
uppmanar dem därför att lägga ner åtalet mot Yulia. Den
regionala åklagarmyndigheten är ansvarig för den lokala
åklagaren som är vår huvudmåltavla.
Instruktioner finns i lathunden som skickas till anmälda
grupper. Anmäl er på aktivism.amnesty.se/hbtqi senast den
30 maj.

VAD SKA VI GÖRA?
Nu sätter vi press på den lokala åklagaren genom att mejla
och visa för åklagarens chef att vi håller koll på fallet.
Amnesty kräver att:
• Myndigheterna lägger ner alla straffrättsliga förfaranden
mot Yulia Tsvetkova;
• Myndigheterna slutar trakassera Yulia och låter henne
utöva sin rätt till yttrandefrihet.
Målning av Julius
LeBlanc Stewart

Målning
av Geov
ani Bell
ini

DIGITAL PRIDE 22-27 JUNI
Många pridefestivaler har skjutits upp, andra är inställda
eller osäkra. 22-27 juni arrangerar Amnesty Pride-dagar i
samband med globala pride som äger rum 27 juni. Exakt hur
det kommer att se ut eller i vilken form vi kan delta och agera
kommer anmälda grupper att uppdateras kring.
För er som vill vara med i arrangemanget - kontakta Marianne
Gyllenpistol. Uppdateringar kommer också till anmälda
grupper. Anmäl er på aktivistportalen: aktivism.amnesty.se/
hbtqi sista anmälningsdag är 30 maj.

ANMÄL ER FÖR ALLT PRIDE/HBTQI-ENGAGEMANG UNDER SOMMAREN!
ANMÄL ER PÅ AKTIVISTPORTALEN AKTIVISM.AMNESTY.SE/
HBTQI. ALLA ANMÄLDA GRUPPER KOMMER FÅ EN LATHUND MED
INFORMATION OCH INSTRUKTIONER OM BÅDE JAPAN, RYSSLAND OCH
PRIDE. SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 30 MAJ.

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJLEDARE SYD
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
0707 44 57 93

Skapare: Jpn-nipponhon

SOM JAG SER DET...
Jag har varit en aktivist i hela mitt vuxna liv. Det började
med protester mot Vietnamkriget. 1975 kom jag sedan i
kontakt med Amnesty och var med i en grupp som arbetade
mot dödsstraffet i Spanien. Därefter har jag varit med i flera
organisationer som arbetat med missbruksvård, hemlöshet
och mänskliga rättigheter.
Som en hbtqi-person har dock hbtqi-kampen legat mig
nära. Jag har varit engagerad i såväl RFSL Malmö och nu i
Amnestys HBTQI-grupp.
Kampen för hbtqi-rättigheter har gjort många framsteg under
de senaste åren särskilt här i Sverige. Samtidigt har det, i allt
för många länder gått åt andra hållet. Amnesty har en viktig
roll och en position där vi kan verka för förändring. Så när jag
fick förfrågan om jag ville börja arbeta med hbtqi-frågor inom
Amnesty och starta en grupp i Malmö kändes det som ett
bra nästa steg.
I vår organisations namn ingår ordet internationell, vi finns i
alla världsdelar och ingen äger oss. Det är vår styrka!
Idag ser vi hur hbtqi-personer och aktivister i många länder
utsätts för övergrepp och mord. Vi har kämpat för rättvisa

LJUS
World Pride kommer till Malmö.

TAGGTRÅD
Nationalism.

för bl.a. Xulhaz i Bangladesh, Zak i Grekland och Marielle
i Brasilien. Samtliga har blivit mördade för den de är. Vi
fortsätter kämpa för att rättvisa ska ske för dem.
Vi måste rikta våra blickar mot länder där nationalismen är
på frammarsch. Länder där xenofobi, misogyni och homofobi
går hand i hand.
Fler av dessa länder har skickat polis och militär och
attackerat människor under Pride. I år, tack vare Covid-19,
kan makthavare gömma sig bakom social distansering och
förbjud av Pride. Men vi, Amnesty, med våra 7 miljoner
medlemmar, tillåter inte att att hbtqi-personers situation går
obemärkt förbi.
Jag vill även rikta blicken mot Polen, ett EU-land, där de
vill göra områden i delar av landet ”gay free”. Lärare sätts i
fängelse om de undervisar i sexualkunskap och det påstås
att de rekryterar gays.
Det finns alltså mycket som bekymrar mig men, enligt
mig, är vår största uppgift att upplysa om situationen för
transpersoner. Varje år dödas hundratals transpersoner
runt om i världen på grund av deras identitet. Amnesty har
resurser och möjlighet att utöva påtryckningar på regeringar
och för att frambringa en förändring i de värsta länderna så
att hbtqi-personer får rättvisa!

STEVE KRAUSS
GRUPPSEKRETERARE GRUPP 142
(HBTQI-GRUPP) MALMÖ
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SNABBA PUCKAR

15 AKTIVISTER I HONGKONG GRIPNA FÖR SITT
DELTAGANDE I FREDLIGA DEMONSTRATIONER
Många av oss följde med fasa polisens ingrepp i
demonstrationerna i Hongkong under 2019. Den 18 april
greps 15 framträdande ledare och aktivister i Hongkong,
åtalade för att ha deltagit i och i vissa fall organiserat några
av de protester som ägde rum under hösten.
Gripandet är det senaste exemplet på att polisen använder
den mycket vaga allmänna ordningsförordningen för att
stoppa fredliga protester och straffa demokratianhängare.
Vi måste agera nu! Gå in på aktivism.amnesty.se/aktioner
och läs mer om hur du och din grupp kan stå upp för

människorättsförsvararna i Hongkong! En perfekt uppgift för
er grupp att ta er an över ett länkmöte.
När ni agerat, maila mig! Ni är såklart välkomna att höra av
er med eventuella frågor.

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE IAR
BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE
0708 60 86 28
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UTBILDNINGAR OCH TRÄFFAR
DIGITALT SAMTAL OM FLYKTINGAR
På fyrtiofem minuter går Amnestys sakkunniga Madelaine
Seidlitz övergripande igenom situationen för människor som
flyr på väg till EU. Vad blir konsekvenserna av avsaknaden av
legala och säkra vägar för att ta sig till skydd? Vi lyfter olika
aspekter av Fästning Europa. Rätten att söka asyl; hur ser
det ut i verkligheten? Efter presentationen finns möjligheter
att ställa frågor och ge kommentarer.
Detta är den första i en serie presentationer om flyktingaroch migranter. Vi kommer att fortsätta med bland annat EU:s
gemensamma asylsystem och asylprocessen i Sverige.

Samtalet hålls den 19 maj kl. 18:00 - 18:45.
Anmälan görs via mejl till mig Ellinor och instruktioner
skickas via mejl till anmälda.

ELLINOR HAGMAN
ELLINOR.HAGMAN@AMNESTY.SE

MADELAINE SEIDLITZ
MADELAINE.SEIDLITZ@AMNESTY.SE

PÅMINNELSE - UTBILDNING I ATT AGERA
I SOCIALA MEDIER!
I maj håller social medier teamet på Amnesty Sverige en
digital workshop där du som aktivist har möjlighet att lära dig
hur du kan vara med och påverka och sprida budskap kring
mänskliga rättigheter på Facebook, Instagram och Twitter.
Du får både lära dig alla grunderna för att komma igång med
eget konto och hur du tillsammans med Amnesty Sverige
kan samarbeta för att sprida vårt gemensamma arbete och
budskap.

Workshopen är webbaserad och sker den 20 maj kl
17.00 - 20.00. För att anmäla intresse eller om du har
några frågor, mejla oss på socialamedier@amnesty.se.

DUSAN DJURIC
KOMMUNIKATÖR
DUSAN.DJURIC@AMNESTY.SE
0708 74 48 27

DIGITAL GRUNDUTBILDNING OM AMNESTY
Vi kommer inte kunna genomföra några fysiska utbildningstillfällen under våren som ett resultat av COVID-19
pandemin. Vi erbjuder istället ett digitalt utbildningstillfälle för
er som vill gå våran 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.

Utbildningen sker digitalt på svenska den 2 juni
kl. 18:30 - 20.00. Anmäl dig på aktivism.amnesty.se/abc
senast 31 maj.

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD
FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE
040-96 66 30

TRÄFF FÖR DIG SOM SLUTAR TREAN!
Tar du studenten i vår och kommer att lämna din Amnestygrupp? Undrar du hur du kan fortsätta engagera dig inom
Amnesty efter att du tagit studentexamen?
Vi vill bjuda in dig till en videoträff med andra aktivister som
tar studenten i vår. Vi umgås och firar genom att tänka tillbaka på underbara minnen från att vara aktiv i en ungdomsaktivistgrupp. Du kommer även att få höra info om hur du kan
vidare engagera dig i Amnesty, genom att få träffa representanter från andra amnestygrupper! Kom med och fira!

Anmälan:
Anmäl er till mig på mejl eller sms eller på Facebookeventet
“Studentfirande med Amnesty”.

IDA LINDBERG
UNGDOMSSAMORDNARE PRAKTIKANT
IDA.LINDBERG@AMNESTY.SE
0709 87 04 61

SNART KOMMER INFORMATION OM
ÅRSMÖTET - HÄRDA UT!
För några veckor sedan beslutade svenska Amnestys
sektionsstyrelse att flytta fram årsmötet till i höst, detta på grund
av den rådande coronapandemin. Information om styrelsens
beslut finns på amnesty.se/årsmöte. Styrelsen kommer på sitt
majmöte att fatta beslut om när och hur årsmötet ska hållas.
Information kommer att gå ut till alla på bland annat Insatslistan när vi har ett beslut om datum för årsmötet.

För mer information eller frågor kontakta mig.

KARIN LEDIN DA ROSA
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
0709 87 04 65

KONTAKTSIDOR LÄGGS NER!
Kontakt.amnesty.se var under ett par år den kanal där
grupper i sektionen kunde synliggöra sin verksamhet. Sedan
Amnestys offentliga hemsida här i Sverige har gjorts om
går det inte längre att komma åt kontakt.amnesty.se via
amnesty.se.
Den information som har funnits på kontakt.amnesty.
se har i många fall inte uppdateras regelbundet. Detta
innebär att informationen inte har gett en aktuell bild av de
verksamheter som drivs av grupper och distrikt i sektionen.
Många grupper och distrikt har istället synliggjort sin
verksamhet på andra sätt, till exempel på social medier, och
vissa verksamheter har egna fristående hemsidor.
Förra året gjordes en översyn av kontakt.amnesty.se och
slutsatsen blev att det bästa vore att släcka ner sidan
eftersom den inte används eller uppdateras i tillräckligt hög
grad för att hålla sidan levande. Inom kort kommer därför
kontakt.amnesty.se att släckas ner.

Vi har istället skapat en karta på hemsidan som går att
hitta på den här webbfliken ” Bli aktiv i Amnesty,” där
visas var i Sverige som det bedrivs amnestyverksamhet.
Kartan är tänkt att ge en kort överblick av vilka orter som
har amnestygrupper samt vilka delar av landet där det finns
stadsammansluntningar/distrikt. Du hittar också filmer på
den här delen av hemsidan i vilka vi har intervjuat några
olika aktivister för att ge en bild av hur deras engagemang
hos oss ser ut
Vill du har tips på hur du och din grupp bäst synliggöra
er amnestyverksamhet, så tveka inte ta kontakt med ditt
regionala team.

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD
FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE
040-96 66 30

ÅTGÄRDA

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
Det är sällan människor upplevt en pandemi på det här
sättet. Men förutsättningarna att hantera den och dess
konsekvenser är förstås helt annorlunda beroende på var du
bor och vem du är. Sprickorna i våra samhällen och ojämlikheterna blir än tydligare. Det är inte lätt att hålla distans och
tvätta händerna när du bor i slummen i Sydafrika, eller att få
mat på bordet när du är arbetslös och i lockdown i Filippinerna, där president Duterte dessutom hotar att skjuta alla som
går ut, eller när du som Amnestyanställd i Nigeria ska jobba
hemma under strömavbrott och dålig internetuppkoppling.
På kort tid har vår globala Amnestyrörelse beslutat att flytta
det internationella årsmötet, Global Assembly, samt pausat
arbetet inför nästa strategiska period. Pausen är för att vi
ska kunna ställa om verksamheten och för att vi ska hinna
diskutera hur covid-19 påverkar nästa strategiska period. Vi
återkommer med mer information när vi har den.
Vi har också tagit fram en gemensam strategi för vilka rättighetsfrågor som vi gemensamt prioriterar under pandemin.
Precis som vanligt anser vi att mänskliga rättigheter måste
stå i centrum för alla insatser som stater gör, både för att
värna folkhälsan och för att på bästa sätt skydda de grupper
och människor som löper störst risk att drabbas, till exempel
de som är i förvar som flyktingar och fångar, de som lever
i fattigdom och hemlöshet, samt äldre. Vi tittar specifikt på
rätten till boende, hälsa och en tillfredsställande levnadsstandard. Till exempel så har vi i Sverige har under kort tid
lyckats samla in drygt 10 000 underskrifter för att visa Socialstyrelsen hur många som tycker att de som bor i hemlöshet
behöver en krisplan!
Vi i Amnesty agerar också när vi ser stater, som Ungern, ta
tillfället i akt för att begränsa medborgerliga och politiska rät-

tigheter mer än vad nöden kräver genom till exempel lagstiftning, övervakning, polisvåld och begränsad internettillgång.
För att kunna genomföra vårt viktiga arbete måste vi dock
ha pengar och därför bevakar vi förstås också hur vi själva
påverkas av det som sker. De första preliminära beräkningarna som har gjorts internationellt visar att en del sektioner
beräknas få lägre intäkter, något som förstås kommer att
påverka ett redan nedbantat AIS.
I den svenska sektionen ser vi, än så länge, inga tydliga effekter på våra intäkter. Men i år har vi dock en extraordinär
situation i världen och Sverige vilket gör att det är mycket
svårare än vanligt att bedöma hur vi kommer att påverkas. Vi
tror att det finns en ökad risk att vi inte når våra intäktsmål.
Vi kommer därför att vara försiktiga med våra kostnader,
men också låta idéerna flöda för att se hur vi ska bli ännu
bättre på att engagera människor för att bidra med sin tid
eller pengar till mänskliga rättigheter! Vårt arbete är viktigare
än någonsin och kanske finns det fler människor som vill
engagera sig på olika sätt?
Du som läser detta är jätteviktig för vårt arbete. Så ta hand
om dig själv och om varandra!
Tillsammans skapar vi den värld vi vill se.
Varma hälsningar, Anna

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE AMNESTY SVERIGE
ANNA.LINDENFORS@AMNESTY.SE
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AGERA!
När Domoina Ranabosoa och hennes flickvän
bestämt sig för att flytta ihop, blev Domoina
polisanmäld - Domoina anklagas för
“korruption av minderårig” eftersom hennes
flickvän är 19 år. Hon riskerar fem års fängelse.
Agera på amnesty.se/agerahub

Wow vi var 55 grupper som deltog i
kedjebrevsaktionen för Djalali, bland annat
grupp 325 i Sundsvall och grupp 17 i
Malmö nedan! Ahmadreza är långt ifrån
ensam i kampen för sitt liv. Läs mer på
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ATT BESTÄLLA AMNESTY PRESS NR 2
DIREKT FRÅN TRYCKERIET!
Press nummer 2 ska
Mycket är osäkert i dessa tider men Amnesty
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Vykort från en pandemi - läs och lär hur andra
aktivister har det under Corona-krisen på amnesty.se,
vår sektion representeras av Bo Lindblom!
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