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Det finns mycket att agera på under semestern
trots rådande restriktioner och social
distansering.

Är du en av våra nuvarande eller framtida
ledare inom Amnesty, då ska du söka till
ledarskapsprogrammet!

Eftersom många lokala pride-evenemang ställts
in synliggör vi mycket av sommarens hbtqiarbete under vår pride-vecka 22-27 juni,
anmäl er!

Den 3 oktober kommer årsmötet att äga rum
digitalt!
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

TAR INTE SEMESTER!
Ingen trodde väl att kränkningar av mänskliga rättigheter tog paus under sommaren. Samma eländiga
kränkningar av mänskliga rättigheter fortgår och nu ser vi dessutom en oroväckande utveckling i Hongkong,
Ungern och inte minst USA där läget i skrivande stund är akut. Vi har en viktig roll att spela. Men vi behöver
också vila för att hitta kraft att fortsätta vårt engagemang. I detta nummer hittar ni förslag på aktivism som går
att göra trots, eller tack vare semester - från små aktioner som tar en liten stund till större aktiviteter som kräver
organisering och samverkan. Jag hoppas att vi hittar en bra balans mellan återhämtning och kamp - mellan
hängmattan och megafonen.
/Karolina Pontén, Redaktör

Vi vill såklart synliggöra organisationen och få människor i vår närhet att agera trots rådande pandemi och
de begränsningar som den innebär. Amnesty följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och detta
gäller fortfarande:

•
•
•
•

Skydda riskgrupper, både dig själv och andra. Tänk på att det inte syns vem som är riskgrupp så håll avstånd och
närma er inte andra utan låt dem söka upp er.
När ni gör utåtriktade aktiviteter, håll avstånd - 2 meter!
Samla inte fler än 50 personer
Res inte mer än 2 timmar

Eftersom vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer så kan läget och våra uppmaningar förändras. Kontakta ert
regionala team vid osäkerhet.

STÅ BAKOM PROTESTERNA MOT RASISM I USA!
Så har ännu en människa fallit offer för den institutionella
rasismen i USA. Ytterligare en obeväpnad svart man är död
till följd av polisvåld. “Snälla, jag kan inte andas. Jag kommer
dö!”. Dessa blev George Floyds sista ord när en polis stod
med sitt knä mot hans hals i sju minuter. Georges död är
den sista i raden av återkommande fall av rasistiskt våld mot
svarta amerikaner som illustrerar en häpnadsväckande nivå av
diskriminering i USA. Polisen begår kränkningar av mänskliga
rättigheter med en chockerande frekvens, särskilt mot
minoriteter, och särskilt mot svarta amerikaner.

•

AGERA!
Kampen mot det dödliga rasistiska våldet pågår nu över hela
världen och självklart är Amnesty med i kampen.
•
•

Dela amnestys aktion och uppmana fler att kräva att rättvisa
skipas och att åtgärder vidtas!
Håll er informerade och sprid kunskap - vi har kontinuerlig
kontakt med sekretariatet i USA och uppdaterar frekvent
våra sociala kanaler. Använd gärna ert Amnestykonto för
att sprida Amnestys information!

•

Hitta eller tillverka en Amnestybanderoll och dra på er
Amnestyvästen och delta i de manifestationer som
arrangeras (digitalt eller lokalt), Amnesty står bakom
demonstrationer med generella budskap om att stoppa
rasismen i USA och rättvisa för George. Vi bidrar gärna
och ger vårt stöd till de aktioner som arrangeras av andra,
så länge de går i linje med Amnestys principer. Vi är
partipolitiskt obundna vilket innebär att vi inte deltar i
demonstrationer arrangerade av endast en politisk “sida”
(om fler är inbjudna men väljer att inte delta går det bra).
Självklart deltar vi aldrig i manifestationer som på något sätt
uppmuntrar till våld. Vid osäkerhet, kontakta ert regionala
team eller mig!
Håll koll på vad som händer lokalt i frågan och meddela
gärna mig så kan vi samordna oss och sprida vårt arbete
tillsammans!

HILDA FORSSELL
PROJEKTLEDARE KAMPANJ
HILDA.FORSSELL@AMNESTY.SE
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HBTQI - SOMMARENS MR-KAMPANJ
Ryska Yulia Tsvetkova riskerar fängelse efter en homofob
kampanj från myndigheterna på grund av sitt engagemang
för kvinnors och hbtqi-personers rättigheter. På gränsen till
USA sitter Kelly Gonzalez i förvar efter att ha flytt Honduras
på grund av sin könsidentitet. I Japan saknas en nationell
lagstiftning mot att diskriminera hbtqi-personer och Ungern
röstade just BORT möjligheter att byta sitt juridiska kön.
Alla dessa galenskaper agerar vi mot under sommaren.

•

Pyssla ihop ett eget mini-pridetåg av legofigurer,
dockhusfigurer - ja alla sorters figurer som kan och vill
gå med i demonstrationen (kanske har de fina plakat i
händerna?) som ni fotar och lägger ut i sociala medier
med hänvisning till vår kampanjsida (amnesty.se/pride).

PRIDE PÅ WEBBEN
Målet är att så många som möjligt kan vara en del av vårt
hbtqi-arbete genom att erbjuda aktivism, engagemang,
inspiration och kunskap på vår kampanjsida på webben,
amnesty.se/pride (kommer upp inom kort). Sidan ligger uppe
under sommaren och riktar sig till kreti och pleti. Instruktioner
hittar ni som vanligt på aktivism.amnesty.se/hbtqi.

AMNESTYS PRIDE-VECKA 22-27 JUNI!
Vi samlar våra krafter för att sätta HBTQI-personers rättigheter
i fokus under en vecka i slutet av juni. Den 22 juni kickar
vi igång ett pridefirande som avslutas i samband med
Global Pride den 27 juni men det går att agera under hela
sommaren.

AGERA!
Kontakta makthavare:
• Skriv brev till den ansvariga åklagaren i Yulias fall.
• Kontakta svenska riksdagspolitiker och uppmana dem att
kontakta kollegor i Japan.
Synliggör Amnestys pride-arbete lokalt och uppmana andra
att agera:
• Organisera er tillsammans med andra* och tapetsera stan
med våra affischer. Dessa går att skriva ut eller beställa
på aktivistportalen.
• Måla/spraya gator och trottoarer i regnbågens färger eller
klipp ut schabloner, låt fantasin flöda (finns miljövänlig
färg som regnar bort).
• Skriv en insändare med lokalt fokus, “nu när Kalmar Pride
inte blir av….”.
Synliggör Amnestys pride-arbete digitalt och uppmana andra
att agera:
• Skriv under och sprid våra vädjanden på amnesty.
se/pride (uppe inom kort) och sprid information om
kampanjsidan.
• Påverka åklagaren som hanterar Yulias fall genom att
agera på Instagram.

Pyssla ihop ett eget pridetåg
och sprid på sociala medier!

MATERIAL
Det behövs inte mycket material
för att kunna agera. Vill ni tillverka
affischer, spraya meddelanden
på gatan eller annat så går det
bra att söka aktivitetsbidrag.
Det finns också affischer till
de olika fallen som hänvisar
till kampanjsidan. Dessa går
att skriva ut eller beställa på
aktivistportalen (aktivism.
amnesty.se/hbtqi) Istället för att samla
in namn i klassisk bemärkelse vill vi att så många som möjligt
ser våra affischer och går till vår kampanjsida för att skriva
under och hitta mer information.

FOTA/ FILMA
På kampanjsidan vill vi synliggöra allt som aktivister gör, så
fota eller filma gärna när ni pysslar, affischerar eller på annats
sätt agerar för eller mot någon av våra aktioner.
Anmäl er på aktivistportalen: aktivism.amnesty.se/hbtqi

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJLEDARE SYD
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
0707 44 57 93
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DE STOD UPP FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER
I IRAN - NU STÅR VI UPP FÖR DEM!
Yasaman Aryani, Nasrin Sotoudeh och Narges Mohammadi
sitter alla fängslade för sitt fredliga arbete för kvinnors
rättigheter. De har inte begått några brott, och bör
omedelbart släppas fria! Iranska myndigheter måste sluta
trakassera, arrestera och fängsla kvinnorättsförsvarare
som fredligt protesterar mot Irans förnedrande och
diskriminerande lagar. Flera av er arbetar redan för någon av
dem men vi ger inte upp och under sommaren kan ni agera
på flera olika sätt.

AGERA!
•
•

Inomhus: Brevskrivning, Instagram-aktivism och
Facebook-spridning
Utomhus: Häng upp/lägg ut petitionen på anslagstavlor,
caféer, bokboden, bibblan och hämta den efter några
dagar.

Mer information och tydligare instruktioner finns på
aktivistportalen, aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter. Där
hittar ni också petitioner och affischer för utskrift (sekretariatet
kan skriva ut och skicka om ni saknar skrivare), en brevmall
att utgå ifrån när ni skriver brev samt bilder att dela på sociala
medier.

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST
SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE
070-987 04 63

TRE AKTIONER MOT DÖDSSTRAFFET
AGERA!
Det finns ett kit med tre kreativa aktionsidéer mot
dödsstraffet, anpassade efter det rådande läget! I
instruktionerna hittar ni bland annat en aktion för
dödsdömde Ali al-Nimr i Saudiarabien och en aktion för den
svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali. Det finns också
olika förslag på metoder för aktivism - ta gärna inspiration
och var kreativa i gruppen! Kanske vågar ni göra något ni
inte testat förut?
Ni hittar instruktionerna på aktivism.amnesty.se/dodsstraff.
Ali al-Nimr

Ali al-Nimr var 17 år när han demonstrerade mot den
Saudiska regimen. Idag är han 25 och dömd till döden efter
erkännanden framtvingade under tortyr. Ahmadreza Djalali
är den svensk-iranske forskaren som efter en rättsvidrig
process dömts till döden i Iran. Dödsstraffet är inte ett
straff, det är ett brott - agera!

OLIVIA LINANDER
KAMPANJLEDARE NORDVÄST
OLIVIA.LINANDER@AMNESTY.SE
TELEFON: 0704 619542

SNABBA PUCKAR

VIETNAMESISK BOKFÖRLÄGGARE TORTERAD
Två medlemmar av det oberoende vietnamesiska förlaget
Liberal Publishing House har gripits och torterats av
polisen i Ho Chi Minh-city. Den 8 maj häktades Thủy Tuất
när han levererade böcker till en läsare. Thủy Tuất hölls
gripen i 18 timmar och utsattes för brutal tortyr. När han
släpptes gick han direkt under jorden, rädd att polisen
skulle gripa honom och tortera honom igen. Då grep
polisen istället hans 24-åriga dotter, och vägrar att släppa
henne förrän Thủy återvänder till polisstationen.
Sedan början av oktober 2019 har polisen trakasserat och
hotat dussintals människor anslutna till Liberal Publishing
House. De personer som är måltavlor har antingen köpt
eller läst böcker tryckta av förlaget, eller arbetat för
förlaget.

Vi kräver att polisen genast stoppar trakasserierna mot
Thủy Tuất och hans familj, och att Liberal Publishing
House får fortsätta sitt viktiga arbete för yttrandefrihet och
tryckfrihet i Vietnam!

AGERA!
På aktivism.amnesty.se/aktioner finns mer information
och kontaktuppgifter för att skicka brev och mail till
Vietnams premiärminister. In och agera så snart ni kan för
Thủy och hans dotter! Maila mig när ni agerat!

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE IAR
BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE
0708 60 86 28

SOM JAG SER DET...
Vår studentsamordnare Marco reflekterar kring
kommunikation och organisering under en pandemi som
kräver social distansering.
Äntligen är det måndag! Detta känner vi medlemmar när vi
samlas i vår envisa och trogna Amnestygrupp.
Vid våra möten bestämmer vi dagordning, planerar
framåt i tiden och ser tillbaka på vad som har
åstadkommits. En person för anteckningar medan
en annan stämmer av gruppens ekonomi. Minst två
medlemmar följer utvecklingen för organisationen
i stort och en medlem ansvarar särskilt för sociala
medier. Flera medlemmar reagerar på aktioner,
kampanjer och vädjanden. Närmast har vi förväntningar
på ett lyckat genomförande av Jönköping Pride.

I gruppen litar vi och lyssnar på varandra - det finns mycket
för oss att lära. Nu inleds en ny spännande sommar, då
vi får utmana oss själva och använda våra möjligheter.
Flera utåtriktade aktiviteter sker via sociala medier och
frågor kopplade till samhällskrisen lyfts. Samtidigt som
delar av vårt arbete sedan länge varit digitalt är de nya
omständigheterna uppfordrande och kräver att vi noggrant
sorterar våra tankar. Vi kavlar upp ärmarna, tvättar
händerna och kämpar på.
Har någon av medarbetarna seglat iväg till en annan planet?
Nej, alla följer goda råd och utför arbetet väl. Dessa försök
att vara kreativa för att sprida budskapet är exempel på hur
stora förändringar under kort tid kan påverka våra liv. Vi
hoppas att det inspirerar och motiverar andra att engagera
sig mera.

Dessutom skriver vi brev för att stärka utsatta människor,
göra världen bekant med deras belägenhet och sätta tryck
på makthavare som har inflytande över deras öde. Under
de senaste månaderna har förhållandena i Filippinerna
engagerat oss starkt.

Vårt enträgna arbete i gruppen fortsätter under pandemin
digitalt. Dock är fysiska möten ojämförbara med att stå vid
en skärm - vad vill vi ägna oss åt vid en paus? Hur blir det
då pausen kommer? De för tillfället rådande restriktionerna
för kommunikation väcker tankar.

LJUS

I de digitala mötena vänjer vi oss vid kortare träffar som
alltmer behandlar aktuella ämnen.
Samtidigt som vi
går upp i vikt när vi inte besöker gym och dansar längtar vi
efter att återigen få träffa våra barnbarn. Därmed tar vi fasta
på de minuter som livet består av: att leva under tiden av
vårt nu.

Sudan förbjuder könsstympning..

TAGGTRÅD
Sudans i övrigt diskriminerande och patriarkala
lagstiftning.

MARCO ELIASSON
STUDENTSAMORDNARE, AKTIV I GRUPP 254 JÖNKÖPING
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UTBILDNINGAR OCH TRÄFFAR
NYTT ÅR

- NYA REGIONALA LEDARSKAPSPROGRAM
PROGRAMMETS UTFORMNING
•
•
•

17 - 18 oktober: Uppstart
5 - 6 december
23 - 24 januari: Gemensam avslutningshelg för
programmen i Stockholm

Mellan träffarna kommer således ett aktivt arbete att ske från
dig som deltagare.
Deltagare ledarskapsprogrammet 2019-2020

Ledarskapsprogrammet i den svenska sektionen
startade 2003. Sedan dess har mer än 190 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 finns inte någon åldersgräns för att ansöka till
programmet.

Utöver din personliga utveckling utlovas också en
chans att bygga nya kontakter inom rörelsen!

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/ledarskap

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!
Har du frågor om programet eller om vilken region du tillhör,
kontakta mig.

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST
DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE
0709 14 46 81
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STYRELSEN INFORMERAR
Styrelsen för Amnesty Sverige kan stolt presentera att
vår generalsekreterare Anna Lindenfors har utsetts att
ingå i Internationella Amnestys ledningsgrupp, coalition
leadership team, CLT. Uppdraget börjar första juni och
utnämningen är på ett år.

Detta är inte första gången som Amnesty har efterfrågat
Sveriges och Annas medverkan i den globala rörelsen.
Anna har valts ut utifrån hennes erfarenheter som
generalsekreterare, GS för Amnesty Sverige, men
också för hennes mångåriga erfarenhet från andra
internationella uppdrag inom bland annat Rädda Barnen.

Det finns två representanter från sektionerna i CLT. En
från sektioner som bidrar finansiellt till den globala
organisationen - idag är det Manon Schick, GS i AI
Schweiz. Och en annan från sektioner som finansieras av
de pengar som vi bidrar med, Mariella, GS i AI Argentina.
Nu har alltså Anna valts att ingå i ledarstaben och
efterträder då Manon Schick som därmed avgår från CLT.
Rollen innebär att representera sektionerna perspektiv
men inkluderar att, precis som hela CLT, ta ett
övergripande ansvar och är därmed en fullvärdig medlem
i CLT.

För oss i Sverige är detta inte bara en enorm fjäder i
hatten utan också en möjlighet för Anna att föra fram
de frågor som Amnesty Sverige ser som viktiga. Det ger
också oss värdefulla insikter och kunskaper om hur den
globala rörelsen fungerar.

/STYRELSEN GENOM MÅRTEN ROSANDER

EXTRA EXTRA:

ÅRSMÖTET DIGITALT 3 OKTOBER!
Under sektionsstyrelsens senaste möte beslutade styrelsen
datum för årsmötet 2020! Årsmötet kommer att äga rum
digitalt lördagen den 3 oktober och med start kl. 10:00.
Motionsberedningen kommer att genomföras ca 2 veckor
innan årsmötet, detta för att det digitala årsmötet inte ska bli för
långt och så att alla kan hinna läsa beredningsrapporten innan
årsmötet.
Du som anmäler dig kommer att få det stöd och den hjälp som
du behöver för att på bästa sätt kunna delta under årsmötet. Vi
kommer ha ett antal utbildningstillfällen inför årsmötet och alla
som anmäler sig kommer att få tydliga instruktioner kring hur
en ansluter och hur en använder de olika funktionerna som är
viktiga för mötet.

Kallelsen till årsmötet kommer senast den 26 juni och kommer
skickas ut till alla Amnesty sveriges medlemmar. Anmälan och
program kommer finnas på amnesty.se/årsmöte i samband
med att kallelsen går ut. Har ni några frågor tveka inte med att
kontakta mig!

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

AKTIVISTSEMINARIUM 2020 FLYTTAS TILL VÅREN 2021!
Årets aktivistseminarium flyttas till tidig vår 2021. Detta med
anledning av att vi inte vet hur höstens Covid-19-restriktioner
ser ut, och det är många möten som ska äga rum på kort tid
när vi inte kunnat ses under våren.

Härda ut och det finns alltid kunskap, stöd, inspiration och
aktivistglädje att hämta på andra sätt - kontakta ert regionala
team vid aktivistseminarie-abstinens!
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- DIGITAL

DISRUPTORS

I slutet av 2019 kunde ni både läsa i Insats och på
Amnestys hemsida om vårt projekt “Digital disruptors” som
syftar till att stötta och stärka unga människor som kämpar
för mänskliga rättigheter på moderna och kreativa sätt. Genom Digital Disruptors skulle en grupp unga
människorättsaktivister få stöd av Amnesty International att
utveckla, forma och driva en digital kampanj för att skapa
den förändring de vill se i samhället. Amnesty skulle
erbjuda utbildning inom digitalt kampanjande samt
stöttning och coachning under kampanjens utformande samt
under kampanjperioden. Projektet innebar ett
ansökningsförfarande.

På Nationaldagen den 6 juni lanseras officiellt, Digital
disruptors kampanj: “Kollektiv sorg” som kommer lyfta upp
gatuvåld och skjutningar - och förmänskliga
människorna bakom rubrikerna. Genom konst, poesi och
personliga berättelser kommer kampanjen humanisera
människor i orten som påverkas av våldet, samt belysa
tragedin med mängden unga som dör.
Målet är att nå ut till och beröra en bredare publik och
mobilisera en starkare rörelse för politiska åtgärder i frågan.
Att människor dör får inte begränsas till en rubrik eller ett
instagraminlägg, allas liv är lika mycket värda och våldet i
förorten måste tas på allvar och inte avskrivas som “problem
i utsatta områden”. Det är också en mänsklig rättighet att
inte utsättas för våld och att människor får skydd om en
riskerar att utsättas.

Kollektiv Sorg’s logo
Sakariya Hirsi och Josef Farhan

Nu cirka sex månader senare har allt detta hänt och efter att
ha fått in många starka och inspirerande kampanjidéer så valde vi att gå vidare med två kreativa och drivna
MR-aktivister från järvaområdet i Stockholm vid namn Josef
Farhan, 21 år gammal och Sakariya Hirsi, 22 år gammal.

VILL DU VARA MED?
Vill du vara med och engagera dig i frågan om gatuvåldet
och stötta kampanjen så kommer “Kollektiv sorg”s öppna
brev ligga uppe på Amnestys hemsida för dig att skriva
under och sprida vidare. Sharing is caring!
Vill du veta mer om vad du och din grupp kan göra,
kontakta gärna mig! För mer info om kampanjen;
Följ @kollektivsorg på Instagram.

SARA BESSA
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNG AKTIVISM
SARA.BESSA@AMNESTY.SE
0723 - 07 70 31
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AGERA!
Iranska säkerhetsstyrkor grep och
misshandlade studenten Ali - för misstänkta
band till opositionen. Han har suttit isolerad i
över 40 dagar utan att åtal har väckts och inga
bevis har förts fram
- kräv att han genast släpps fri! Agera på
amnesty.se/agera

!

Grupp U4 i Tranås fick
inte mindre än TRE insändare
publicerade
i april mot dödsstraffet och för
Djalali:
Jönköpingsposten, Smålands
dagblad och
Tranås tidning! På bilden: Ma
ria-Laura
Abdelahad och Wilma Silvand
er
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BEHÖVER NI AKTIVISTMATERIAL
UNDER SOMMAREN?

PÅMINNELSE:
BESTÄLL AMNESTY PRESS NR 2
DIREKT FRÅN TRYCKERIET!
midsommar (Nummer 3
Amnesty Press nummer 2 ska kommer ut vid
st fredag 4 juni kl 18.
utkommer 25 september). Beställ absolut sena
per är välkomna att beställa
Märk mejlet ”AP-extra tidningar”. Alla grup
a postadressen och skriv gärna
tidningar utan kostnad. Glöm inte att skriv
aviseras som paket och då
ett mobilnummer då försändelserna troligen
ta. OBS! Försändelsen skickas
skickar posten ett sms när det finns att häm
som avsändare.
direkt från tryckeriet V-tab, som alltså står

Distributionen kommer att ha sommarstängt från den 12 Juni
och öpnnar igen den 22 Juli, så passa på att skicka in era
beställningar för sommaren till
distributionen@amnesty.se innan dess!
Material för sommarens kampanjer skickas ut som vanligt!

ROBIN HJALMARSSON,
KONTOR OCH DISTRIBUTION
DISTRIBUTIONEN@AMNESTY.SE

ULF B ANDERSSON

REDAKTÖR AMNESTY PRESS
AP@AMNESTY.SE
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WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720
REDAKTÖR: Karolina Pontén: karolina.ponten@amnesty.se

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

