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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
Amnesty Internationals uppdrag är tydligt. Mänskliga
rättigheter ska gälla alla, alltid!

Men vi står nu inför stora utmaningar i vår omvärld, som
påverkar vårt gemensamma arbete för mänskliga rättigheter.
Jag tänker exempelvis på klimatkrisen, påtaglig social och
ekonomisk ojämlikhet, snabb teknologisk utveckling och
även en pågående ideologisk värde polarisering, som leder
till att mänskliga rättigheter ifrågasätts och rivs upp.
Amnesty International bedriver därför ett utvecklingsarbete
för att vi ska stå bättre rustade för att kunna möta de
utmaningar som finns i vår omvärld. Inom Amnesty
International planerar vi vår verksamhet i fyraårscykler. Vår
internationella organisation har under våren påbörjat arbetet
med att planera inför nästa fyraårsperiod, som börjar 2021.
Kumi Naidoo, vår internationella generalsekreterare sedan
augusti 2019, har starkt bidragit till att föra fram olika förslag
som är tänkta att hjälpa oss att bli ännu mer kraftfulla i vårt
arbete, men som samtidigt tar hänsyn till de, delvis nya,
utmaningar som vi nu möter. I det arbetet deltar naturligtvis
den svenska sektionen och ni har som medlemmar möjlighet
att tycka till och vara delaktiga.
Samtidigt präglas arbetet inom den internationella
organisationen just nu av ett antal interna utmaningar.
Oberoende undersökningar har riktat skarp kritik mot
arbetsklimatet på det internationella sekretariatet och pekar
bland annat på bristande inre kultur och bristande ledarskap
i personalfrågor. Samtidigt kämpar den internationella

organisationen med kraftiga budgetunderskott, som kommer
att resultera i nedskärningar och uppsägningar under
2019. Underskotten beror bland annat på att flera sektioner
har haft lägre intäkter än budgeterat, men också på att
besparingar inte har genomförts i tid.
Tillsammans med delegationen till det internationella
årsmötet, som utsetts av styrelsen och där ordförande
Amanda Jackson ingår, har jag på olika sätt kontinuerligt
bevakat och analyserat situationen. Vi är ETT Amnesty
och det som berör våra kollegor internationellt berör också
oss. Samtidigt är det viktigt att så långt som är möjligt
säkerställa att de åtgärder som nu genomförs inte äventyrar
verksamheten, vare sig internationellt eller i Sverige.
Alla de förslag till förändringar som just nu diskuteras på
internationell nivå är en högprioriterad fråga för mig som
generalsekreterare. Jag månar också fortsatt om öppen
dialog med er medlemmar. Har ni frågor, funderingar, inspel
och reflektioner så hör gärna av er. Tillsammans bidrar vi
till att berika perspektiven och analysen - på så sätt står vi
också bättre rustade att tillsammans möta våra utmaningar,
såväl inom organisationen som i omvärlden.
Ni når mig på anna.lindenfors@amnesty.se. Allt gott!

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE
ANNA.LINDENFORS@AMNESTY.SE
08-729 02 00

GE UPP? NÄ, GE ALLT!
Nu är det snart dags att bli fler i kampen för mänskliga
rättigheter genom att starta nya Amnestygrupper. Både i
höstas och i början av året satsade vi på att starta fler grupper
så att vi blir fler runtom i landet och i början på hösten finns
alltså en ny möjlighet för grupper och distrikt att samarbeta
med sekretariatet för att starta nya grupper på er ort eller i ert
distrikt.
Sekretariatet sköter marknadsföring i digitala kanaler,
rekryteringsmaterial och annat informationsstöd och ni som
är med tar hand om att ordna lokal och står för kunskap och
engagemang.

FÖR ATT DELTA
•

Utse en eller två huvudansvariga för projektet,
och se till att de tar kontakt med någon av oss
verksamhetsutvecklare.

•
•

Boka en lämplig möteslokal en kväll under perioden i
mitten av september
Förbered er på att marknadsföra evenemanget lokalt.

Vill du, din grupp eller ditt distrikt vara med under höstens
rekryteringssatsning? Ta kontakt med verksamhetsutvecklaren
för din region för att få mer information om
rekryteringsatsningen.

SYD: Emma Ley , tel 040-96 66 30 epost: emma.ley@
amnesty.se

NORDVÄST: Daniel Lundh, tel 031-711 21 03 epost: daniel.
lundh@amnesty.se

NORDÖST: Jehna Al-Moushahidi tel: 070-860 86 42
epost:jehna.al-moushahidi@amnesty.se
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VAR MED I SOMMARKAMPANJEN
MOT VÅLDTÄKT
Som vi tidigare berättat kommer kampanjen mot våldtäkt
att dra på festival i sommar! Brännbollsyran gick av stapeln
sista helgen i maj där vi i Amnesty var på plats och nu
återstår Lollapalooza, Way out West, Malmöfestivalen och
såklart alla festivaler eller andra evenemang som vi är med
på runt om i landet!

markering från oss till polisen att vi är många som vill att de
ska göra ett bättre jobb.

Syftet med att vara på just festivaler är att frågan om våldtäkt
varit väldigt aktuell i de sammanhangen. Vi tror också att folk
som gillar Amnesty hänger på festival och då är det en fiffig
grej att vi liksom kommer till DEM så de slipper leta upp oss.
Dessutom har vi ju en väldigt viktig fråga att prata om som
kommer engagera många!

ANMÄLAN OCH MATERIALBESTÄLLNING

MEN HUR SKA VI GÖRA DÅ?
Vi kommer ta fasta på att det faktiskt är en KRIS att så
många människor utsätts för våldtäkt varje år! Något som
många gör när en kris eller en katastrof har hänt är ju att
markera sig som “säkra” genom att lägga upp en post i
sociala medier. Detta kommer vi uppmana människor att
göra på internet och på gator och torg. Kampanjen kommer
därför synas mycket under sommaren, både online och
offline. Och vi är en viktig del i att få snurr på det hela.
Men vadå på gator och torg, tänker ni? Jo: Vi kommer ta
fram vykort med en hälsning till polisen, ungefär såhär:
“Just idag är jag säker. Men någon annan har utsatts och
jag vet inte om jag kommer vara säker imorgon. Ni måste
se till att förbättra ert arbete med våldtäktsutredningar så att
statistiken förbättras.”
Ni kan alltså beställa vykort och ta med er ut på stan. Ett
tips är att fästa upp vykorten som i en vimpel eller på en
vägg. Vi tänker att varje vykort symboliserar solidaritet med
personer som faktiskt utsätts och blir ett sätt att fånga folks
uppmärksamhet.
När ni kampanjat färdigt samlar ni alla vykort och skickar
till oss. I början av september lämnar vi över dem till polisen
som måste diarieföra (det vill säga spara) allt som de får
skickat till sig (bra för oss, jobbigt för dom). Det blir en

Till ert kampanjande kan ni också beställa ett quiz som
bygger på rapporten Time for Change som ni kan uppmana
folk att delta i och ni får som vanligt en lathund och en Q&A.

Anmälningsformulär tillika materialbeställning hittar ni
på Aktivistportalen h Kampanjer & aktioner h Kvinnors
rättigheter. Där hittar ni också fler tips & trix på vad hur ni
kan ta ut kampanjen.
Kampanjen drar igång den 28 juni och löper augusti månad
ut. Material behöver ni dock beställa innan 22/7 så vi kan
skicka det innan semestern kickar igång.

KÄNNS DET OKLART? VILL NI VETA MER?
KOM PÅ INFOMÖTE VIA SKYPE!
Om ni vill ställa frågor, bolla idéer eller bara vill veta lite
mer om meningen med hela grejen innan ni ger er ut och
kampanjar finns det möjlighet att göra det via Skype.
Det finns två tillfällen för Skypemöte:
- Torsdagen den 13/6 kl 18-20
- Tisdagen den 25/6 kl 18-20
Vill ni vara med på Skypemöte hittar ni anmälan på
aktivistportalen i anslutning till materialbeställningen.
Kan ni inte vara med på Skypemöte eller har andra frågor
eller funderingar är det bara att höra av sig på mejl eller
telefon!

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST
SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE
070-987 04 63
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Manifestation på internationella kvinnodagen

HALLÅ KVINNORÄTTSGRUPPEN, VARFÖR SKA
EN ENGAGERA SIG I SOMMARKAMPANJEN?
Vi är en kvinnorättsgrupp som är aktiv i Malmö och
bildades förra våren. Tidigare har vi arbetat mycket med
människorättsförsvarare som är kvinnor och abortfrågan,
men vi fick en rivstart det här året med kampanjen mot
våldtäkt. På grund av kampanjen har vi nästan hela 2019
planerat och vi ser fram emot att snart få sätta våra planer i
verket.

SÅ NI KOMMER ARBETA MED KAMPANJEN MOT VÅLDTÄKT,
VAD ÄR ERA PLANER?
Vi kommer göra som flera andra grupper och vara med på
Amnestys festivalturné! Till Malmö kommer kampanjen i
augusti då vi är med på Malmöfestivalen. Vi kommer vara
på Lilla Torg, i närheten av Stortorget, den 15:e och 16:e
augusti, under festivalens två sista dagar. För oss sträcker
sig festivalturnén ännu lite längre in på hösten. Den 12:e
oktober kommer vi vara på Feministisk Festival i Malmö. Det
kommer bli grymt och vi ser fram emot att få komma ut och
prata med människor!

VAD SER NI MEST FRAM EMOT MED MALMÖFESTIVALEN?
Det är svårt att säga. Vi har en frågesport planerad och
fick en massa inspiration från årsmötet för hur vi kan

uppmärksamma kampanjen, men det vi är mest taggad inför
måste vara våra gäster! Under Malmöfestivalen kommer
organisationerna Kvinna till kvinna och FATTA, kvinnojouren
FemCenter och en åklagare som bidragit till rapporten
kommer och deltar i ett samtal om våldtäkt i Sverige. Att få
lyfta våldtäktsproblemet med andra som tycker det är en lika
viktig fråga som vi kommer nog bli en av höjdpunkterna av
kampanjen!

AVSLUTNINGSVIS, VARFÖR TYCKER NI ATT KAMPANJEN
ÄR VIKTIG?
Vi tycker det beskrivs bra i petitionen till rikspolischefen:
“Varje dag går våldtäktsmän i Sverige fria - helt utan straff”.
Det är alltså en fråga om att rättssystemet ska fungera för alla
och offren ska kunna förvänta sig upprättelse.
Tycker ni som oss att kampanjen är viktig och vill hjälpa
oss i Malmö så kontakta Emma Fröberg:
froberg.emma@gmail.com
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ÅRETS PRIDE - PEPP
OCH UPPDATERING!
Agera för Zak Kostopoulos

Amnesty Västerås på Pride i somras

I tidigare Insatsnummer har det uppmuntras till att agera
mot det krympande utrymmet för HBTQI-aktivister i Turkiet.
Här kommer en uppdatering:

VAD HAR HÄNT?
Det finns inget generellt förbud mot HBTQI-relaterade
aktiviteter i Ankara, Turkiets huvudstad. Det gjorde en
administrativ domstol klart i april. Enskilda evenemang
riskerar dock fortfarande att förbjudas. Det blev inte minst
studenter på Middle East Technical University (METU) varse,
när deras inplanerade Pridefirande den 10 maj möttes av
polisens tårgas, plastkulor och ingripande. 23 studenter och
en universitetsanställd greps, och minst en av studenterna
misshandlades under arresteringen. Alla gripna släpptes ur
häktet dagen därpå.
Polisens brutala ingripande ledde till protester av studenterna
de efterföljande dagarna, som över 200 universitetsanställda
ställde sig bakom. Tillsammans höll de ledningen på METU
ansvarig för allas säkerhet att åtnjuta sina rättigheter, men
beslutade också att inte gå vidare med planerna för 17 maj,
International Day Against Homophobia, Transphobia and
Biphobia (IDAHOTB). Vad som händer med Istanbul Pride den
30 juni återstår att se.
Svenska sektionen avvaktar fortfarande information om hur
vi bäst arbetar vidare med HBTQI-rörelsen i Turkiet. Att
situationen är allvarlig och kräver uppföljning är vi alla medvetna
om, men hur vi gör det är ännu oklart. Det lär dock komma en
blixtaktion inför Istanbul Pride - håll utkik på Aktivistportalen,
där alla uppdateringar läggs upp!

KAMPANJA FÖR ZAK!
Under hela sommaren kommer det istället gå att agera
för Zak Kostopoulos. Zak var en grekisk queeraktivist och
människorättsförsvarare som misshandlades till döds i Grekland
förra året. Hittills har fyra personer åtalats för vållande till
hans död, men Amnesty kräver att domstolen tar hänsyn till
eventuella hatbrottsmotiv och ställer alla förövare till svars.
Ytterligare information, uppdateringar och kampanjmaterial
finns på Aktivistportalen, aktivism.amnesty.se/hbtqi.

FOTOGRAFERA MERA!
Har ni urfina bilder från ert Pridefirande, fick ni alla deltagare att
klä sig i Amnestygult eller var er infoplats den finaste av alla på
er ort? Oavsett vad, mejla gärna in bilder till oss så vi kan sprida
ert fina arbete vidare!

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE SYD
AMELIA.WINGQVIST@AMNESTY.SE
070 744 57 93
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JÄMLIKHETSARBETET
Amnesty Internationals jämlikhetsprojekt har nu analyserat
resultaten från medlemsenkäten som skickades ut hösten
2018 och som utförts med metoden jämlikhetsdata.
Jämlikhetsdata är en metod som används för att samla
kunskap om sammansättningen av en grupp med syfte att
motverka diskriminering och skapa bättre förutsättningar för
mer jämlikhet och inkludering.
Undersökningen visade i stort mycket bra resultat även
om vissa förbättringsområden blev tydliga. De viktigaste
resultaten från undersökningen visade att de som svarat
på enkäten utgör en homogen grupp. Det saknades
representation inom alla diskrimineringsgrunder, förutom
kön och ålder där det fanns variation trots en tydlig
majoritetsgrupp. De tydligaste skillnaderna mellan olika
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grupper visade sig i fråga om vilka intresseområden som
medlemmar önskar att Amnesty borde arbeta mer med samt
upplevda hinder för att delta i Amnesty.
Den fullständiga rapporten för undersökningen kommer att
släppas för medlemmar inom kort. Nästa steg i projektet
kommer vi att ägna åt att planera workshops och möten där
medlemmar får möjlighet att utveckla sina kunskaper om
jämlikhet och inkludering. Kunskap som medlemmarna kan
ta med sig i sitt fortsatta arbete och sprida till sina grupper
och distrikt.
Om det finns frågor eller funderingar, hör av er till mig.

YONNAS SEYOUM
YONNAS.SEYOUM@AMNESTY.SE
08- 729 02 00

“SOM JAG SER DET”
När jag kom som frivillig till Amnestys sekretariat första
gången i slutet på 1970-talet kunde jag inte drömma
om att det var därifrån, efter 35 år som anställd, jag
skulle pensionera mig. Dock har jag har inte suttit fast
vid skrivbordet under alla dessa år utan haft några år av
tjänstledigheter då jag varit ute i fält vilket gett mig värdefulla
kunskaper för det fortsatta arbetet. Men nu är det dags att
lämna och den 20 juni är min sista arbetsdag. Sen hägrar ett
nytt liv med andra prioriteringar.
Det har varit många för det mesta spännande och roliga år
med många utmaningar. Det har varit en resa från ett litet
kontor med få anställda där allas arbete värderas lika och
med väldigt många frivilliga, till att bli en stor arbetsplats
med ett stort antal anställda och några få tappra frivilliga.
Då kände vi alla varandra väl, idag vet jag tyvärr inte vad
alla heter. Men det kanske måste bli så när en organisation
sväller som Amnesty gjort. Det har inte bara svällt vad gäller
anställda utan också våra arbetsområden. Världen förändras,
förtrycket förändras och naturligtvis måste en organisation
som Amnesty anpassa sig men inte till vilket pris som helst.
Från att ha varit en spjutspetsorganisation med väldigt
distinkt karaktär och uppgift har vi blivit en bland många
andra och förlorat något av det som gjorde oss unika.
Då tänker jag framförallt på mycket av det arbete som
ni i arbetsgrupperna utför. Det personliga åtagandet och
engagemanget för en eller flera människor någonstans i
världen, och som betytt mycket för dem. Det finns massor
med citat från människor vi arbetat för och med som

uttrycker detta, men jag nöjer mig här med två från olika
decennier och århundraden som väl uttrycker det som för
mig är Amnestys själ.
“Jag fick ert brev den 13 oktober 1972 genom Amnesty
International. som når t o m mitt fängelse, och det gjorde mig
naturligtvis glad att få veta att jag inte är helt begravd och att
jag andas utanför murarna. De övertygade rösterna kan inte
begravas när de ropar ut sanningen. Man kan inte begrava
dem!” Francisco Garcia Salve - Spanien, 1972
När jag får alla dessa brev som säger att jag inte är ensam,
får det mig att må så bra. Och jag tänker: ”Ja, det är
sant, jag är inte ensam. De stöder mig verkligen ”. Det är
fantastiskt att att det finns människor som fortfarande bryr
sig om andra människors rättigheter -. och de känner mig
inte ens ” Yecenia Armenta - Mexiko, 2016
Det jag bär med mig nu när jag slutar är alla möten med
människor jag haft förmånen att få träffa, där Amnestys
arbete på något sätt kunnat spela en roll. Jag bär också med
mig de möten och den kontakt jag haft med alla er aktiva
medlemmar under åren och avslutar mitt yrkesliv med att jag
förhoppningsvis gjort det lilla som Mikael Wiehe avslutar sin
sång Just i den här sekunden med:
Det är så lite en människa kan göra
Det är så lite en människa förmår
Men den som vill kalla sig människa
får göra det lilla ändå
Andrea Bodekull, juni 2019
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DETTA HÄNDE PÅ ÅRSMÖTET I GÄVLE
Årets årsmöte 10-12 maj i Gävle samlade över 250 personer.
Flera viktiga beslut togs om Amnesty Sveriges utveckling
under de kommande åren. Styrningsform och representativ
demokrati var några av frågorna som diskuterades under
årsmötet.
På årsmötet beslutades att svenska sektionen inte ska
gå över till representativ demokrati med valda ombud på
årsmötet. Fler motioner än på många år hade skickats in.
Förutom beslut som togs i förhållande till dessa, var fokus
också på att inspireras, engageras och att få kunskap
genom workshops, seminarier och panelsamtal. Dessutom
hölls en manifestation för utsatta EU-medborgare och
studentgrupperna arrangerade en aktion mot kränkningar av
HBTQI-personer i Turkiet.
Årsmötet gästades också av människorättsförsvararna
Nonhle Mbuthuma från Sydafrika och Monica Benício från
Brasilien. Två kvinnor från länder i två olika världsdelar
som delade med sig av sitt arbete för mänskliga rättigheter.
Nonhle Mbuthuma berättade om sin kamp för landrättigheter
i Sydafrika, medan Monica Benício delade med sig av
sin kamp för rättvisa för sin livspartner, politikern och
människorättsförsvararen Marielle Franco som mördades i

Brasilien 2018. Flera internationella gäster från Amnestys
sektioner runt om i världen besökte också årsmötet, bland
annat från Nigeria, Mexico, USA, Tyskland och Frankrike.
Förutom beslutet om att inte gå över till representativ
demokrati beslutades även om ett nytt ramverk för en
jämlikhetspolicy och att det ska förtydligas, samt hur
aktivistgrupperna kan arbeta med aktionsfall och annat
långsiktigt arbete. Det beslutades också att sektionen
ska verka för att utveckla Amnestys arbete mot tortyr och
dödsstraff, bland annat genom att samarbeta med andra
människorättsorganisationer.
I år var spridningen bland deltagarna vad gäller ålder större
jämfört med tidigare år. Den gemenskap som präglade
årsmötet i år bidrog till en positiv framåtanda om att vi kan
göra skillnad och vi gör det tillsammans.

MARTIN RYDEHN
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET 2019
0708 - 60 86 12
MARTIN.RYDEHN@AMNESTY.SE

Aktion på årsmötet för kampanjen
Också människa

Gäster på årsmötet, från vänster, Nonhle
Mbuthuma (människorättsförsvarare),
Osai Ojigho (Amnesty Nigerias
generalsekreterare) och Luz Marcela
Villalobos Andrade (styrelseordförande
Amnesty Mexico)

INSATS JUNI 2019					

SIDA 8

AKTIVISTERNA SOM
PRISADES UNDER ÅRSMÖTET
Det var till starka och taktfasta applåder som vinnarna av årets aktivistpriser fick kliva fram för att ta emot diplomen. Även
om två av tre pristagare fanns på plats hoppas vi att den personliga överlämningen till den tredje från de som tog emot
priserna i deras frånvaro var minst lika fantastisk.

ÅRETS VINNARE VAR:

HENRIK HARR, GRUPP 78, MOTTOG
STORA KREATIVITETSPRISET
Årets stora kreativitetspris tilldelades grupp 78
vars arbete präglats av kreativitet sett till innehåll
och form. Den specifika aktiviteten som prisades
var när gruppen anordnade en fotbollsmatch mitt
i Östersund. Aktiviteten var ett oerhört kreativt sätt
att använda omvärldens och nutidens fokus för att
nå ut med vårt budskap.Genom sin gestaltning av
Amnestyaktivister som bakbundna och chanslösa
i en fotbollsmatch gentemot ryska spelare var det
ingen i hela Östersund som missförstod budskapet
som gruppen ville sända ut. En viktig påminnelse
om människorättsförsvarares situation i Ryssland
när det samtidigt pågick ett fotbolls VM.

AMNESTY BUSINESS GROUP STOCKHOLM
MOTTOG STORA AKTIVITETSPRISET
Påverkan, spridning och engagemang är kriterierna
som är uppställda för detta pris, och årets pristagare
kan i sanningens namn bocka för samtliga tre. Ett
högkvalitativt granskningsarbete är begreppet som
återkommer i nomineringarna, och det går inte
annat än att instämma. Den vinnande gruppen har
varit med och arbetat fram en granskningsmetod,
utfört granskningar samt deltagit i analysarbetet.
Vad som granskats och analyserats? Jo, enskilda
företags hållbarhetsrapporter med fokus på
mänskliga rättigheter.
Allt det arbete samt slutprodukten som gruppen
varit en del av är ett mycket viktigt bidrag i att
belysa ansvaret för företag och deras arbete
gällande mänskliga rättigheter.

INSATS JUNI 2019					

SIDA 9

ANITA GRÜNBAUM MOTTOG
STORA ENGAGEMANGSPRISET
Anita Grünbaum bildade 1972 den första lokala
Amnestygruppen på orten. Nu, efter 47 år, är gruppen mer
aktiv och engagerande än någonsin tidigare.
Utöver sin roll som gruppsekreterare är hon också varit aktiv
i distriktet och drivande i förvarsgruppen .Det är mycket tack
vare hennes outtröttliga arbete som dessa Amnesty-uppdrag
fungerat så bra genom åren. Ett stort hjärta, skarpt intellekt
och ett engagemang som aldrig sviktar får alla i gruppen att
känna att det arbete som utförs i Amnestys namn är viktigt
och avgörande.
Anita sätter alltid upp ett mål för aktiviteten vad gäller antal
underskrifter och insamlade medel, stöter de på motstånd
får hon gruppen att kavla upp ärmarna och kämpa emot.
Hennes övertygelse är att Amnestys arbete är viktigt och värt
att kämpa för.
Anita har en ovanlig förmåga att kunna uttrycka sig i tal och
skrift, och har en röst som får alla att lyssna. I tidningsartiklar
och radiointervjuer har hon gjort Amnestys arbete känt.
Hennes bakgrund som dramapedagog har dessutom
inneburit en injektion av kreativitet i de utställningar,
kampanjer och manifestationer som gruppen deltagit i.

Hans-Erik Hendriksen från grupp 168 och Andrea Bodekull

Det var inte bara aktivister som prisades under årsmötet utan
även en anställd fick äran att äntra scenen. Andrea Bodekull
utnämndes av grupp 168 till hedersmedlem eftersom hon

nu går i pension. Motiveringen till utnämnandet löd: ett tack
för de enastående insatser Andrea utfört och som varit till
avgörande hjälp för gruppen i deras arbete.
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NYA REGIONALA LEDARSKAPSPROGRAM
Deltagare ledarskapsprogrammet 2018-2019

VÅR NATIONELLA ORGANISATION ÄR INDELAD I TRE
REGIONER, UPPDELNINGEN SER UT SOM FÖLJER.
Nordväst
Värmland Dalsland
Skaraborg
Örebro
Älvsborg Bohuslän
Norrbotten
Göteborg

Ledarskapsprogrammet i den svenska sektionen startade
2003. Sedan dess har mer än 160 medlemmar fått
utbildning i att planera, målsätta, initiera, strukturera och
leda verksamhet inom Amnesty. Vi har under åren gjort
en mängd förändringar och justeringar av programmets
utformning, men på övergripande nivå har det haft samma
syfte hela tiden. Nämligen att hitta, utbilda och utveckla
dagens samt framtidens ledare inom Amnesty.
Ledarskap handlar om att ha ha en tydlig bild av vad man
vill åstadkomma, att ha ett aktivt förhållningssätt gentemot
dem man arbetar tillsammans med, och gärna också en
grundläggande förståelse för hur människor fungerar - både
du själv och andra som inte är som du. Det är de frågorna
som stått i centrum för våra tidigare program, och så lär det
bli även den här gången.
Precis som ifjol kommer vi i år att arrangera tre regionala
program parallellt i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Detta för att komma närmare deltagarnas vardag och för
att rent praktiskt förenkla ett deltagande. Men framförallt
för att kunna erbjuda ännu fler möjligheten att ta del av
programmet.

VEM KAN SÖKA TILL LEDARSKAPSPROGRAMMET?
Programmet riktar sig till dig som är aktiv medlem, ny som
gammal, och som antingen redan har ett ledaruppdrag (till
exempel gruppsekreterare) eller som vill ta en ledande roll
inom Amnesty i framtiden.
Det inte finns någon åldersgräns för att ansöka till
programmet.

Syd
Skåne - Blekinge
Jönköping
Kalmar Kronoberg
Halland

Nordöst
Västerbotten
Östergötland Södra Sörmland
Uppsala
Gästrikland Dalarna
Mälardalen
Södra Norrland
Gotland
Stockholm

VILKA FÖRVÄNTNINGAR FINNS PÅ DIG SOM DELTAGARE?
Under programmets gång kommer du som deltagare ta del
av samt diskutera en massa olika verktyg, teoretiska som
konkreta som du förväntas aktivt implementera i din egen
verksamhet. Det innebär att du under programmet själv
(med stöd av processledare) utformar målsättningar och
aktiviteter som genomförs under programmets tidsram.
Mellan träffarna kommer således ett aktivt arbete att ske från
dig som deltagare. Självklart förväntas du också kunna delta
under samtliga träffar.

PROGRAMMETS UTFORMNING
5-6 oktober Uppstart
7-8 december Träff
1-2 februari Gemensam avslutningshelg för
programmen i Stockholm

ANSÖKAN
Är det du en av våra nuvarande eller framtida ledare inom
Amnesty? Då ska du ansöka om att delta i programmet! Du
anmäler dig genom att fylla i formuläret på aktivism.amnesty.
se/utbildningar-och-moten/ledarskapsprogrammet/.
Sista ansökningsdag är den 30 augusti, och vi kommer ge
besked om vilka som antagits till programmet senast den 6
september
Och du, tipsa gärna andra aktivister som du känner och som
du tror skulle vara intresserade av att utvecklas som ledare!

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST
070 914 46 81
DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE
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NU NÄRMAR SIG ÅRETS MEGAHELG
- BOKA IN 19-20 OKTOBER REDAN NU!
Äntligen är det dags att återigen samlas för den största
kampanjutbildning och inspirationskälla som vi arrangerar i
sektionen, nämligen Aktivistseminariet. Detta är det främsta
tillfället för dig som vill utvecklas i din aktivism tillsammans
med andra, lyssna på gripande berättelser och delta i kreativa
workshops. Samtidigt fyller du på med massor av inspiration
och engagemang. Fokus i år är rapporten Time for change och
kampanjen mot våldtäkt.

Hela helgen är kostnadsfri och kost samt logi ingår.

VAR: Ersta Konferens, Stockholm
NÄR: 19-20 oktober (för student- och ungdomsgrupper startar
aktivistseminariet redan på fredagen den 18 oktober)
Så ta fram kalendern på en gång och skriv in upptagen den
här helgen, för det kommer bli två dagar att minnas!

Under helgen arrangeras även verksamhetsmötet. Alla
medlemmar som vill arbeta för mänskliga rättigheter och öka
sitt engagemang är välkomna!

Kom och mingla under megahelgen!

Aktion under megahelgen förra året

VILL DU VARA MED I PLANERINGEN AV ÅRETS
MEGAHELG? TITTA HIT!
Har du varit med under en tidigare Megahelg och haft tankar
om hur det skulle kunna göras ännu bättre? Eller brinner
du för den härliga kombinationen av mänskliga rättigheter
och att organisera större event? I sådant fall behövs du till
arbetsgruppen vars uppgift består i att planera årets största
aktivisthelg.

KARIN LEDIN DA ROSA

För att kunna söka uppdraget behöver du kunna vara med
på åtminstone fyra arbetsmöten under kvällstid, där det första
kommer att ske redan den 18:e juni kl 17 - 19. En målsättning
är dessutom att arbetsgruppen i sin helhet kan vara med
själva genomförandet av Megahelgen 2019.

VERKSAMHETSUTVECKLARE UNGDOM
070 812 95 36
EBBA.CARLSON@AMNESTY.SE

Så, låter detta som ett uppdrag som passar dig perfekt?
Tveka inte utan anmäl ditt intresse snarast till någon av oss i
arbetsgruppen.

KAMPANJLEDARE NORDVÄST
070 987 04 65
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

EBBA CARLSON

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST
070 914 46 81
DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE
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HJÄRTLIGA TACK FRÅN
MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE
Under förra årets Skriv för frihet agerade vi för fyra
människorättsförsvarare, Nonhle Mbuthuma, Marielle Franco,
Nawal Benaissa och Geraldine Chacón. Det samlades in
protester i olika former som riktades mot makthavare och,
det kanske finaste med Skriv för frihet, var att det skrevs
solidaritetsbrev till människorättsförsvararna och deras
närmaste. Vi ser kanske inte direkt vad som händer med alla
solidaritetsbrev, och vi kanske inte heller får personliga svar
från de personer vi skriver till, men här har vi tre hälsningar
från fall som vi under Skriv för frihet har arbetat med. Nedan
finns Nonhle Mbuthumas, Nawal Benaissas och Atena
Daemis hälsningar där de tackar alla som agerat och kämpat
för dem!

Nonhle Mbuthuma tackar för stödet och de mängder
solidaritetsbrev som hon fått bland annat från Sverige:
“I want to thank Amnesty globally, the support they gave us
is amazing and it makes a lot of difference. The thousands
of letters we have received shows that this struggle is not just
about us, that we are not alone. It shows that the earth is
important and not only in Africa because we have received
letters from Germany, Sweden, Norway, and France and they
want peace at the end of the day because without land there
is no peace.”

Nawal Benaissas tackar:
”Amnesty International’s adoption of my case, and through
me all 78 activists, has been like a beacon of light in my way,
the light that had been extinguished by the injustices of the
state. I now feel I have family everywhere in the world”

Atena Daemis hälsning:
“I am wholeheartedly grateful to Amnesty International and
all people around the world who have showered me with
compassion and kindness and spared no effort in supporting
me.”
Det går alltid att agera inom Brave. För mer information besök
aktivism.amnesty.se/brave

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST
070 987 04 65
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
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ÄR DU AKTIVIST OCH TAR STUDENTEN?
Är du en av våra fina ungdomsaktivister som tar studenten i
år? GRATTIS! Signa upp dig via aktivistportalen så skickar vi en
studentpresent till dig! aktivism.amnesty.se/utbildningar-ochmoten/ungdomstraffar/
Vi hoppas förstås att du vill fortsätta ditt engagemang i
Amnesty även om du slutar i din ungdomsgrupp. Kontakta
mig, Ebba Carlson, om du vet redan nu att du vill fortsätta
vidare i en annan grupp eller med något annat spännande
uppdrag!

EBBA CARLSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNGDOM
070 812 95 36
EBBA.CARLSON@AMNESTY.SE

UNGDOMSRÅDET SÖKER NYA MEDLEMMAR!
Är du engagerad i en Amnesty ungdomsgrupp och går på
gymnasiet? Gillar du att träffa andra aktivister och vara med
i olika Amnestysammanhang? Då kanske ungdomsrådet är
något för dig!
Ungdomsrådet är ett nätverk av unga aktivister från olika
orter som är med och planerar och genomför regionala
och nationella ungdomsträffar, träffas för att göra Amnestys
ungdomsaktivism bättre och öka inflytandet för unga inom
Amnesty. Som medlem i ungdomsrådet träffas vi en gång per
termin (utöver regionala och nationella träffar), däremellan
har vi cirka tre eller fyra digitala möten. Ungdomsrådet har sin
första träff för terminen den 7-8 september i Stockholm.
Vill du veta mer vad uppdraget innebär? Kontakta mig!

Förberedelser inför aktionen på vårens
nationella ungdomsträff

EBBA CARLSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNGDOM
070 812 95 36
EBBA.CARLSON@AMNESTY.SE

BEHÖVER NI BESTÄLLA AKTIVISTMATERIAL UNDER SOMMAREN?
Distributionen kommer att ha sommarstängt från den 16:e
juni och öppnar igen den 20:e juli, så passa på att skicka in
era beställningar för sommaren innan dess!

AMNESTY INTERNATIONAL

ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11)
TELEFON: 0771-266 37 89, FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

ROBIN HJALMARSSON
KONTORSSERVICE & DISTRIBUTION
ROBIN.HJALMARSSON@AMNESTY.SE
070 74 40 230

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats

AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner
och riktlinjer för Amnestyaktivister
aktivism.amnesty.se

