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17 MAJ 

Amnesty B & C 

18 MAJ 

Kampanjträff: Pride

24 MAJ 
 Informationsträff Time for Change

28 MAJ 

Amnesty fyller 60 år

1 JUNI 
Kampanjstart Pride

4-7 JULI 

Nordic Youth Conference

23 SEPTEMBER 
Kampanj: 

20 år sedan Dawit Isaak frihetsberövades

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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SENASTE NYTT OM AHMADREZA DJALALI

DELTA I KAMPANJ FÖR DAWIT ISAAK!

Den 14 april kunde vi 
bekräfta att Ahmadreza 
flyttats ur isolering, efter 
20 veckor helt avskärmad 
från omvärlden. Flytten är 
ett viktigt framsteg, och 
utan påtryckningar från 
er och resten av världen 
hade han säkerligen sut-
tit kvar i isolering. Han får 
fortfarande inte kontakta 
sin familj och är i akut 
behov av sjukvård, så vårt 
arbete fortsätter!

Vi vet att många grupper vill agera när möjlighet ges, men 
givet den akuta situationen ändras läget snabbt. Vi har en ut-
skickslista för information om Ahmadreza, maila mig om ni vill 
vara med på den!

Ni kan också följa de senaste nyheterna via vår hemsida: am-
nesty.se/agerahub/akut-skriv-under-att-stoppa-svensk-iran-
ske-ahmadreza-djalalis-avrattning/ 

Under våren har aktivister från hela Sverige tagit fram en 
kampanj för den svenska journalisten och samvetsfången 
Dawit Isaak. Kampanjen innehåller en mängd olika förslag 
på aktiviteter som kan genomföras av grupper, distrikt och 
enskilda aktivister – det finns helt enkelt något för alla!

Den 23:e september är det tjugo år sedan Dawit frihetsberö-
vades, och kring detta datum satsar vi stort – vi vill att Dawits 
fall ska uppmärksammas överallt för att sätta press på makt-
havare så att han äntligen släpps fri!

Några exempel på aktiviteter är sociala medier-aktion, vykorts-
kampanj och gatukonst! För mer info och anmälan:  aktivism.
amnesty.se/dawit-isaak-20-ar-i-fangelse/ 

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE IAR 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE IAR 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 

Gatukonstinstruktionen (och den fina exempelbilden!) är framtagen av Umeå-aktivisten Lollo Aurell
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SOM JAG SER DET...

GLIMTAR FRÅN 49 ÅR MED AMNESTY
Amnestys arbete uppmärksammades stort i media efter 1968. 
Sigbrit Nordvall, Ingrid Andersén och jag delade nyfikenhet 
på Benensons MR-rörelse. Vi tog kontakt med Amnestys 
sekretariat och kallade till ett möte. Drygt 30 personer 
anmälde intresse och kom till Studiefrämjandet. Men att få till 
fungerande möten med 30 personer var organisatoriskt svårt. 
Vi tappade folk. Efter kort tid beslöt vi att bilda två grupper 
och fick gruppnummer 129 och 175. Så startade Amnesty i 
Sandviken 1972. 

På 70-talet var det enkelt att få ett helhetsgrepp på Amnestys 
mål och medel – samvetsfångar, tortyr och dödsstraff. Vårt 
första fångfall Suleiman Ege var en turkisk förläggare, som 
hade dristat sig till att ge ut Marx skrifter. Jag minns det 
som en lärorik första uppgift. Vi var vana brevskrivare men 
inte på engelskt juridiskt språk. Inskolningen gick ändå fort. 
Nästa minnesvärda fall var broder Betto i Brasilien. Han hade 
fängslats för att han gömt människor på flykt. Radarparet Britt 
och Britta kommunicerade med försvarsadvokaten och fick 
vid hans frigivning långa tackbrev från Betto. 

Ett tredje särpräglat exempel var Vitaly Shevchenko, ukrainsk 
MR-aktivist, vars brott var skrifter med kritik mot sovjetisk 
maktutövning i Ukraina. Han hade fått flera år i fångläger i 
Perm, mycket långt från familjen i Kiev. En ukrainsk läkare 
i Sverige översatte breven liksom tackbrevet med familjefoto 
efter frigivningen.  Trots utvidgat mandat och intensiva 

kampanjer på 2000-talet skapar arbetet för enskilda fångar 
djupast engagemang. Det känner vi idag för Zeinab Jalalian, 
kurdisk MR-aktivist i iranskt fängelse.

Under en period långt före e-mail och sms prenumererade vi 
på Urgent Action (blixtaktioner). Vi översköljdes av fångfall. 
Vid möten som då hölls hemma hos mig lade jag ut mängder 
av fall på golvet. Alla i gruppen fick gå runt och se vilket fall 
de ville åta sig. Mellan mötena for jag runt och lade case 
sheet i gruppmedlemmarnas brevlådor. Det höll på att bli helt 
övermäktigt, så på ett möte beslöt vi avsluta prenumerationen. 
När vi släppte arbetet med blixtaktioner  föll en sten från mitt 
hjärta. Känslan av otillräcklighet riskerar att leda till avhopp. 
Jag brukar predika för alla om vikten av att känna var den 
personliga gränsen går – hellre vara nöjd med att komma på 
möten eller att bevaka fall som man kan skriva under på nätet 
än att ge upp och lämna Amnesty. 

Av alla flyktingar som vi mött intar Farhan Ali från Syrien 
en särskild plats. På olika vägar kunde vi slussa honom till 
tortyrutredning och juridisk hjälp. Väldigt viktig blev den 
keramiker, Marita Jonsson, som satte lera i hans händer. 
Farhan skapade små scener om den tortyr han utsatts för. 
Litenheten gör det möjligt att uthärda synen. Nu vill vi skänka 
Farhans utställning till sekretariatet med önskan om en 
permanent placering. 

Under dessa 49 år har vi hunnit vara med på många årsmöten 
och delta i planering och genomförande av tre – i Rättvik, 
Borlänge och Gävle. Det har lett till fördjupade kontakter mellan 
oss inom distriktet. Glädjestämningen under manifestationer 
på gator och torg dröjer sig kvar i minnet. Att kunna skicka 
samtliga gruppmedlemmar till årsmötet i Göteborg var en 
annan sorts höjdare. Vi-känslan måste vi värna.

LJUS

Humana beslut i sikte för ensamkommande

TAGGTRÅD

Försörjningskrav vid familjeåterförening
ANITA GRÜNBAUM
GRUPP 129
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Saknar du rejäla födelsedagsfiranden? På Amnesty Interna-
tionals 60-årsdag hyllar vi rörelsens historia, medlemmar 
och aktivister med en digitalt storfest. Underhållning, spän-
nande berättelser och en djupdykning i organisationens his-
toria utlovas.

Håll utkik i våra kanaler och mailkorgen för inbjudan och tips 
på hur ni kan fira den 28.e maj!

Har du bilder eller videor som visar Amnestys historia? Skicka 
gärna till christoffer.wisberg@amnesty.se med ämnesraden 
”Bild Amnesty 60”!

Alla människor har själva rätt att 
bestämma över sin könsidentitet. 
För en del människor stämmer 
inte det kön de blev tilldelade vid 
födseln överens med det kön de 
definierar sig som. Det kan skapa 
ett psykiskt lidande och påverka 
en persons förmåga att fungera 
i vardagen, något som kallas 
könsdysfori. Könsdysfori kan t.ex. 
handla om obehag kopplat till 
kroppen eller till det sociala livet. 

Transpersoners möjlighet att ändra 
sitt juridiska kön och genomgå underlivskirurgi regleras i 
könstillhörighetslagen som stiftades år 1972. Sverige var vid 
tidpunkten först i världen med en sådan lagstiftning men la-
gen är nu föråldrad och behöver uppdateras. Idag krävs att en 
person som vill ändra kön i folkbokföringen genomgår långa, 
påfrestande könsutredningar inom vården innan hen kan an-
söka om att byta juridiskt kön. Processen att ändra juridiskt 
kön bör enligt vår mening tydligt separeras från den medi-
cinska delen som kräver inblandning av vården. I nuvarande 
reglering behandlas transpersoner som en mer eller mindre 
homogen grupp vilket är en totalt felaktig bild. En kan vilja 
ändra juridiskt kön utan att genomgå underlivskirurgi och vice 
versa. 

2018 lade regeringen fram ett förslag om att skilja 
processerna från varandra, så att det juridiska könet skulle 
kunna ändras betydligt lättare. Lagen skulle präglas av större 
grad av självbestämmande och säkerställa att transpersoners 
rättigheter respekteras. Efter kritik drogs förslaget dock tillbaka 
för att ses över. Nu, snart tre år senare, har fortfarande inget 
nytt förslag lagts fram. 

Nästa år är det val och beroende på dess 
utfall kan det bli svårare att få en ny lag 
på plats. Att få igenom en lagändring när 
det kommer till transpersoners rättigheter 
är nu avgörande för att stå upp mot den 
växande transfobin i samhället. Det är 
viktigt att vi förebygger lidande för trans-
personer, visar oss som allierade i trans-
kampen och blir en motpol till de som 
vill inskränka transpersoners rättigheter! 
Eftersom vi nu har möjlighet att påverka 
denna viktiga fråga kommer vårt fokus 
under Pride 2021 ligga på kampanjen 
#translagNU där vi kräver en ändring av 

regleringen i könstillhörighetslagen!

LÅTER DETTA SPÄNNANDE? 
Kom då på vår infoträff med vår sakkunnig Katarina Bergehed 
samt Cal Orre från RFSL. Vi kommer prata om vårt arbete i 
frågan, kampanjen och vad en som aktivist kan göra i kampen 
för transpersoners rättigheter! 

Datum: 18 Maj
Tid: 18-20
Plats: Zoom
Anmäl dig här eller via aktivism.amnesty.se/hbtqi 

Frågor? Hör av dig till mig. Hoppas vi ses!

KOM PÅ 60-ÅRSFEST!

PRIDE 2021: NY TRANSLAG NU!

CHRISTOFFER WISBERG
VEKRSAMHETSUTVECKLARE SYD

CHRISTOFFER.WISBERG@AMNESTY.SE

070-987 04 63

MAKDA TESFAMICHAEL
KAMPANJLEDARE NORDÖST

MAKDA.TESFAMICHAEL@AMNESTY.SE 
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Den senaste tiden har vi återigen blivit påminda om hur 
utbrett och farligt mäns våld mot kvinnor är –  även i Sverige. 
Hur det bryter ner, förtrycker och dödar. Nyligen presenterade 
Brottsförebyggande rådet kriminalstatistiken för 2020. Den 
visar att 6 190 våldtäkter mot personer över 15 år anmäldes 
under fjolåret – 95 % av brottsoffren var flickor och kvinnor. 
Bakom varje siffra finns en människa. Och i verkligheten 
handlar det om många fler, då de flesta som utsätts aldrig 
anmäler. 

Under våren 2019 startade Amnestys arbete mot våldtäkt 
i Sverige, Danmark, Norge och Finland. I rapporten Time 
for Change: Justice for survivors of rape in the Nordic 
countries, identifierade vi olika hinder som försvårar för 
våldtäktsöverlevare att få rättvisa och stöd. Sektionerna 
i grannländerna fokuserade främst på lagstiftning och 
nödvändigheten av att anta en samtyckeslag. I Sverige, som 
fick en samtyckeslag 2018, riktade vi istället in oss på brister 
i polisens arbete. 

VAD HAR VI UPPNÅTT? 
Våra krav handlade om att polisen måste prioritera den här 
typen av brott och förbättra kvaliteten i våldtäktsutredningarna. 
Först då kan fler som anmäler våldtäkt få sina fall prövade i 
domstol. Kunskapen och kompetensen inom poliskåren måste 
öka. Tillräckliga resurser måste avsättas så att utredningar 
“fredas” och erfarna utredare inte plockas till annat samt för 
att förhindra att ärenden blir liggande.

Närmare 19 000 personer skrev under Amnestys krav till 
rikspolischefen Anders Thornberg och dagarna innan vi skulle 
träffa honom kom ett efterlängtat besked. Den nationella 
polisledningen hade beslutat om en satsning på särskilt 
utsatta brottsoffer som bland annat innebar att polisen skulle 
anställa 350 personer, varav merparten nya utredare. Fokus 
var sexualbrott mot barn och vuxna samt våld i nära relationer. 

En rundringning till de sju polisregionerna visade att alla har 
rekryterat nya utredare och kommit igång med satsningen. 
Det är dock för tidigt att säga något om huruvida det lett till 
ökad lagföring för våldtäkt.

TIME FOR CHANGE - NU FORTSÄTTER 
ARBETET FÖR VÅLDTÄKTSÖVERLEVARE
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ARBETET FRAMÅT – STÖD OCH VÅRD TILL 
VÅLDTÄKTSÖVERLEVARE
Hälso- och sjukvården har en viktig roll att spela för de som 
utsätts. I det akuta skedet handlar det om att ge krisstöd, 
medicinsk behandling och spårsäkra (bevis som kan 
användas i en eventuell rättegång). Men alla söker inte vård 
direkt. 

Våldtäkt och annat sexuellt våld kan orsaka psykologiska 
skador och trauman. Den som utsätts måste få stöd och 
behandling på längre sikt eftersom obearbetade trauman 
kan leda till långvarig psykisk ohälsa. Vi vet att många 
försöker få hjälp utan att lyckas. Särskilda mottagningar för 
sexualbrottsutsatta finns bara på ett fåtal platser i Sverige. 
Brister inom vården gör också att människor bollas runt. Trots 
många kontakter med vården får de inte alltid rätt stöd och 
hjälp. 

Så kan vi inte ha det. Amnesty kräver att alla som utsatts för 
våldtäkt och annat sexuellt våld ska få tillgång till den vård och 
behandling de är i behov av och har rätt till. Det gäller oavsett 
ålder, kön, könsidentitet eller var i landet en bor. 

REGIONERNA ANSVARAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Under hösten 2021 kommer vi arbeta för att föra upp frågan 
på den politiska dagordningen i landets regioner. Det är 
de 21 regionerna som ansvarar för hälso- och sjukvården 
inom sitt geografiska område. Genom påverkansarbete och 
opinionsbildning vill vi få de politiska partierna i regionerna 

att inkludera mål och löften kring förbättrad vård för 
våldtäktsöverlevare i sina partiprogram inför valet 2022. 

VAR MED OCH PÅVERKA I DIN REGION! 
Vi kommer mobilisera intresserade grupper och aktivister 
till denna kampanj i slutet av maj samt efter sommaren. 
Tillsammans med en lokal organisatör kommer ni sedan 
analysera och planera vilka påverkansmetoder ni ska använda 
i just er region för att få bäst genomslag. Det kan handla om 
att skriva insändare, samla namnunderskrifter eller kontakta 
lokala politiker.

ÄR DU ELLER DIN GRUPP INTRESSERADE AV ATT VARA 
MED I DENNA KAMPANJ? 
Första infoträffen kommer hållas den 24 maj, kl 18-20 på 
Zoom. Anmäl er här eller på aktivism.amnesty.se/kvinnorsrat-
tigheter/  

Frågor? - Hör av er till Makda!

MAKDA TESFAMICHAEL
KAMPANJLEDARE NORDÖST

MAKDA.TESFAMICHAEL@AMNESTY.SE 

KATARINA BERGEHED
SAKKUNNIG, KVINNORS RÄTTIGHETER & SEXUELLA, 

REPRODUKTIVA RÄTTIGHETER

KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE, 0704619546  

Den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj avbröt 
sin hungerstrejk den 23 april efter att ha fått undersökas 
av civila läkare vid två tillfällen. Samma vecka greps 
tusentals demonstranter i Ryssland som fredligt krävde 
att han skulle släppas fri. 

Amnesty bevakar den oroande utvecklingen i Ryssland 
noga. Vi är oroade för Aleksejs hälsa och fortsätter kräva 
att han omedelbart ska friges. Vill ni få löpande information 
om hur ni kan agera för Aleksej, maila mig så hamnar ni 
på en utskickslista!

ALEKSEJ NAVALNYJ

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE IAR 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 
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DELTA I AMNESTYS UTREDNINGSARBETE 

- BLI EN DECODER!
I New York har ansiktsigenkänningsteknik använts på ett sätt 
som kränker mänskliga rättigheter. Tekniken är ett hot mot 
rätten till privatliv: den har utvecklats genom att samla in 
miljontals bilder från sociala medier, utan medgivande och 
utan misstankar om brott. Icke-vita personer löper högre risk 
att felidentifieras och kan bli felaktigt utpekade och till och 
med gripas.

Amnestys kampanj Ban the Scan arbetar för att 
ansiktsigenkänningsteknik för identifiering ska förbjudas 
i hela världen. Första delen av kampanjen fokuserar på att 
få till stånd ett förbud mot tekniken i New York. Flera andra 
amerikanska städer har redan förbjudit tekniken och i juni ska 
en omröstning ske i New York. 

Polisen i New York (NYPD) har använt ansiktsigenkännings-
teknik i 22 000 fall sedan 2017. Hälften av fallen ägde rum 
under 2020, men vi vet inte var, när, eller varför tekniken har 
använts. Det är här ni kommer in i bilden! 

BLI EN DECODER! 
Inför att staten New York ska rösta om förbud mot ansikts-

igenkänningsteknik hjälps hela amnestyrörelsen åt att 
kartlägga övervakningen i staden. Vårt mål är att ta reda på 
var övervakningskamerorna i New York är placerade. Alla 
övervakningskameror kan producera filmer och bilder som 
kan användas i mjukvara för ansiktsigenkänning. Om vi vet var 
kamerorna finns kan vi förstå var ansiktsigenkänningsteknik 
kan användas. 

Projektet går ut på att kartlägga kameror på bilder från Google 
Maps. Du får se en instruktionsfilm på två minuter och sen 
kan du koda hur länge, eller hur kort, du vill!

Läs mer och dela på amnesty.se/banthescan

Vill du ha mer information om kampanjen Ban the Scan? 
Anmäl ditt intresse till mig!

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE IAR 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 
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In a world where the word ”lockdown” has become a part 
of our daily vocabulary and mass protests are going on 
all over the world, it’s not strange for a person to both 
feel eager and wanting to be a part of the change and 
at the same time not knowing how. Our ”usual” ways of 
protesting and doing activism have really been put to 
the test this past year and finding outlets for activism 
has not been the easiest.

We ask ourselves;
How can we be activists while sitting at home?!
How can we do it in a time where all of us are dealing with 
Zoom-fatigue and other syndromes we didn’t even know 
existed?
And how can we be activists while taking care of ourselves 
in an unpredictable world?
Well... At this year’s Nordic Youth Conference, we will be 
focusing on Creative and Resilient activism!

You will get the tools to become the most creative activist 
while also staying resilient and having a good time! You will 
learn how to campaign online in a fun and engaging way. 
And you will hear from inspirational speakers and experts, 
who will share their stories and knowledge on how to make 
positive change. Lastly, you will receive tactics to prevent 
burnout and promote wellbeing and resilience.

The Nordic Youth Conference will bring together 50 youth 
activists from Denmark, Finland, Sweden, Norway, Ice-
land and the Faroe Islands in a 4-day digital event where 
you get the opportunity to become a strong activist and 

build an amazing and long-lasting network of friends and 
co-activists across the Nordic countries. You will connect 
with each other and yourself and bring back the tools and 
knowledge to the rest of the movement to build an even 
stronger Amnesty.

Do you see yourself being a part of this?
Email sara.bessa@amnesty.se to get the application form 
and fill it out no later than the 16th of May.

Practicalities:
• The conference takes place online from the 4th-7th 

of July
• The days will run around 3-4 hours in the afternoon/

early evening
• Applicants must be 16-24 year of age
• Participation fee is 150 kr.
• Working language of the conference is English
• 10 participants will be chosen based on the appli-

cations
• Amnesty emphasizes diversity and equity in its work. 

We wish to have applications from people represen-
ting different genders, languages, cultural and other 
minority groups

NORDIC YOUTH CONFERENCE 2021

SARA BESSA
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNG AKTIVISM

SARA.BESSA@AMNESTY.SE

0723 07 70 31

NYC 2019 took place in Stockholm
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Att ta fram material till sin amnestygrupp kan kännas 
överväldigande och det kan vara svårt att veta hur en ska 
använda sig av färger, typsnitt, loggan och bilder. Men 
misströsta inte, vi i formgivningsgruppen finns här för att 
hjälpa er med just detta!
 
Vi i formgivningsgruppen är aktivister som alla till vardags 
jobbar med grafisk design, digital design och produktdesign. 
Vi har extra bra koll på Amnestys grafiska profil och fungerar 
som en egen liten designbyrå för alla amnestygrupper helt 
enkelt! 

Vi i gruppen har jobbat ihop sedan oktober 2020 och har 
sedan dess fått hjälpa en del av er. Exempel på vad vi gjort 
kan ni se här ovan, men låt er inte begränsas av detta. Vi kan 
till exempel hjälpa er med: affischer, omslag, publikationer, 
utställningsmaterial, illustrationer, infografik eller kanske 
rörligt material i form av enklare/mindre animationer eller 
klippa redan filmat material.

I och med att vi inom gruppen har expertis inom olika 
områden kan vi hjälpa er att ta fram flera typer av material när 
det kommer till rekrytering, kommunikation och kampanjer. Vi 
kan hjälpa er med både digitalt och tryckt material och finns 
här som ett bollplank om ni har en idé eller tanke ni vill ta 
steget längre. 

Kontakta oss gärna via vårt formulär på aktivism.
amnesty.se/formgivningsgruppen eller skicka ett 
mail till formgivningsgruppen@amnesty.se. Desto 
mer information ni har, desto lättare är det för oss att 
förverkliga er förfrågan! 

Bra att fundera på: 
• Vilka är målgruppen? 
• Vad är syftet med materialet? 
• Finns det en deadline? Om ja, när är den? 
• Vilket format vill ni ha materialet i?

Dela gärna eventuellt innehåll med oss så snart som 
möjligt, då det i många fall kan påverka formgivningen. 
Alternativt ge en fingervisning om hur mycket 
innehåll som kommer finnas med. 

 
Vi ser mycket fram emot att höra från 
er, tveka inte att höra av er om ni 
har några frågor!

Hälsningar,
Cissi, Fanny och Janet
formgivningsgruppen@amnesty.se

FORMGIVNINGSGRUPPEN - EN 
DESIGNBYRÅ FÖR AKTIVISTER

Kontakta oss gärna i god tid! Vi gör alla detta ideellt och har ofta flera projekt på gång samtidigt. Ju bättre framförhållning ni har i projektet, ju fler grupper kan vi hjälpa!

Instagramkampanj 

inför 8:e mars 

(Latinamerikagruppen)

Karta till 

aktivistportalen 

Framsida till manual 

för utåtriktad aktivism

Framsida till Lathund 

för bildhantering
Instagramkampanj, 

medlemsrekrytering 

(Latinamerikagruppen)

Facebook-banner inför 8:e mars 

(Kvinnorättsgruppen i Stockholm)

Då var det äntligen dags för fortsättningen av vårt 
utbildningspaket Amnesty ABC –  nämligen B- och C-delen!

AMNESTY B & C
Grundutbildningen riktar sig primärt till nya aktivister i 
Amnesty, eller till de som är på väg in i vår verksamhet. I den 
andra och tredje delen fördjupar vi oss i Amnestys åtagande 
och struktur, samt hur vi jobbar med aktivism och hur en kan 
utöva påverkansarbete. Har du eller någon i gruppen redan 
gått första delen? Eller vill du fräscha upp dina Amnesty-
kunskaper? Då är du varmt välkommen att anmäla dig! 

Datum: 17 maj
Tid: kl 18-20
Plats: digitalt

Anmäl dig på aktivism.amnesty.se/abc

Frågor eller funderingar? Kontakta mig!

ANMÄL DIG TILL VÅR DIGITALA GRUNDUTBILDNING!

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

070 914 46 81
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GENERALSEKRETERARENS HÖRNA

Den 7 april publicerades Amnesty International Report 
2020/21: The State of the World’s Human Rights. 
Årsrapporten omfattar 149 länder och ger en analys av den 
globala utvecklingen för mänskliga rättigheter under 2020.

I år har Amnesty valt att särskilt fokusera på effekterna av 
covid-19 och konstaterar bl.a. att den globala pandemin har 
blottlagt grundläggande och långtgående ojämlikheter både 
inom och mellan länder. I rapporten beskriver Amnesty hur 
de som redan är mest marginaliserade, bland dem kvinnor 
och människor på flykt, är de som fått bära den största bördan 
när det gäller pandemin. Sjukvårdspersonal, migrantarbetare 
och de som arbetar i den informella sektorn — varav många 
befinner sig i frontlinjen av pandemin — har också blivit 
svikna av eftersatta sjuk- och hälsovårdssystem och ojämlika 
ekonomiska och sociala villkor. 

De exempel som lyfts fram i rapporten talar sitt tydliga språk. 
När pandemin bröt ut, stängde flera länder omedelbart sina 
gränser, vilket resulterade i att många hundratusen människor 
blev strandsatta utan möjlighet att söka skydd. I bl.a. 
Bulgarien, Grekland, Serbien och Slovakien placerades romer 
och grupper av människor på flykt i tvångskarantän under 
diskriminerande former. I flera länder i Östeuropa utsatte 
religiösa och politiska ledare HBTQI-personer för hot och hat, 
genom att skylla pandemin på dem. I Sverige fortsatte lokala 
myndigheter att både vräka och tvångsförflytta personer, 
trots pågående pandemi. Och i Israel fick inte palestinier på 
Västbanken och i Gaza tillgång till vaccin, trots omvärldens 
skarpa protester. Rapporten lyfter också en markant ökning 
av könsbaserat våld och våld i nära relationer och de hinder 
som många kvinnor och HBTQI-personer möter när det gäller 
att få skydd och stöd.

Amnesty visar också hur politiska ledare har använt krisen 
för att undergräva och attackera mänskliga rättigheter, 
bl.a. genom att begränsa yttrandefriheten, använda sig av 
omotiverat våld och godtyckliga arresteringar, och genom 
att i skydd av pandemin attackera oppositionella. Även här 
finns hårresande exempel. I flera Gulfstater har personer blivit 
åtalade för att de har kommenterat åtgärder mot pandemin 
på sociala medier. I Filippinerna beordrades polis att använda 
dödligt våld mot människor som protesterade eller orsakade 
“problem” under restriktionerna. I Indien har regeringen 
fortsatt att trakassera representanter för civilsamhället, bl.a. 
genom att beordra anti-terroristräder mot företrädares hem 
och lokaler. Den kinesiska regeringen har fortsatt att förtrycka 
uigurer och andra muslimska minoriteter i Xinjiang. Och i 
Zimbabwe arresterades minst 116 000 personer för att bryta 
mot covid-19 regler.  

Lansering av årsrapporten blev också en möjlighet att 
introducera vår nya internationella generalsekreterare, Agnès 
Callamard. Agnès Callamard har arbetat som FN:s särskilda 
rapportör för utomrättsliga och godtyckliga avrättningar 
och har också varit chef för Global Freedom of Expression 
Project på Columbia University. Under åren 1995-2001 
arbetade hon på Amnestys internationella sekretariat. Hon 
är den andra kvinnan som innehar posten som internationell 
generalsekreterare under Amnestys 60-åriga historia.

När Agnès presenterade de åtgärder som Amnesty nu vill se, 
var hon skarp i sin kritik: 
- Covid-19 har brutalt exponerat och fördjupat ojämlikheten 
både inom och mellan länder, och satt ljuset på den 
häpnadsväckande likgiltighet som många av våra ledare visar 
upp för mänskligheten i stort. /.../ Vi ser en värld i obalans. 
Vid den här tidpunkten av pandemin måste även de mest 
verklighetsfrämmande ledarna i världen kämpa för att förneka 
att våra sociala, ekonomiska och politiska system faktiskt är 
trasiga.
 
Samtidigt pekade Agnès också på den viktiga roll som 
Amnesty spelar: 
- Ledarskap under 2020 kom inte från makt, privilegier 
eller profit. Det kom från ett oräkneligt antal människor som 
samlades för att kräva förändring. Vi såg massivt stöd för 
#EndSARS, Black Lives Matter såväl som för offentliga protester 
mot förtryck och ojämlikhet på ställen runt om i världen, som 
Polen, Hongkong, Irak och Chile. Det var ledarskapet hos 
vanliga människor och människorättsförsvarare över hela 
världen som uppmanade oss att protestera, ofta med risk för 
sin egen säkerhet. Det är de här människorna som går längst 
fram i kampen för en bättre, säkrare och mer jämlik värld. 

Visst har Agnès rätt. Vi står vid ett vägskäl. Nu har vi chansen 
att starta om och tillsammans bygga en värld baserad på 
jämlikhet, mänskliga rättigheter och medmänsklighet. Och 
är det någonting vi kan lära från pandemin så är det att vi 
behöver arbeta över nationsgränserna, och vara både modiga 
och solidariska, för att alla ska få samma förutsättningar. Det 
arbetet ser i alla fall jag fram emot!

PS  Är du intresserad av att läsa hela årsrapporten? Du hittar 
den på vår hemsida under rubriken “Aktuellt”.

ANNA JOHANSSON 
TF GENERALSEKRETERARE

ANNA.JOHANSSON@AMNESTY.SE

08 7290 274
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ANSLAGSTAVLA

Nationell studentträff med tema aktivism:8-10 november träffades 23 

studentaktivister från 8 studentgrupper med 18 nationaliteter i Stockholm.BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 2!
Amnesty Press nummer 2 utkommer 28 maj. Kanske 

lämplig att ha med sig på eventuella fysiska aktiviteter 

under sommaren (nummer 3 kommer 24 september).

Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från 

tryckeriet! Beställningar av extra exemplar av AP måste 

jag ha absolut senast onsdag 12 maj kl 12. Märk mejlet 

”AP-extra tidningar”. Alla grupper är välkomna att 

beställa tidningar utan kostnad. Glöm inte att skriva 

postadressen och skriv gärna ett mobilnummer då 

försändelserna troligen aviseras som paket och då 

skickar posten ett sms när det finns att hämta. 

OBS! Försändelsen skickas direkt från tryckeriet V-tab, 

som alltså står som avsändare.

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS

AP@AMNESTY.SE

Studentrådet samlades för en 

workshop där de avslutade med 

att stå upp för METU Pride 

defenders. #LoveIsOnTrial 

Den 27 april arrangerade Rådet för individfall och Latinamerikagruppen i Stockholm en workshop om hur grupper kan utveckla sitt arbete med individfall och använda sig av mer kreativa metoder. Camilla och Patricia från Latinamerikagruppen berättade bland annat om hur de genom konst och samarbeten skapat kraftfulla och berörande metoder för att lyfta människorättsfrågor.


