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AMNESTYKALENDERN
4-7 JULI
Nordic Youth Conference

2 SEPTEMBER
Infoträff Time for Change

23 SEPTEMBER
Kampanj: 20 år sedan Dawit Isaak frihetsberövades

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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EN HÄLSNING FRÅN
ORDFÖRANDE PARUL SHARMA
Den 3 oktober 2020 valdes jag till ordförande för Amnesty
Sverige. Sedan dess har jag och styrelsen arbetat intensivt
för att komma till rätta med några av de utmaningar
som vi har identifierat. Vår organisation har dragits med
återkommande underskott (sedan 2018 totalt -26,6 Mkr),
medarbetare vittnar om uttryck för rasism och diskriminering
på arbetsplatsen och över hälften av medarbetarna menar
att de inte kan rekommendera Amnesty som arbetsgivare.
Det är ett allvarligt läge där en ansvarstagande styrelse
måste agera. Ett välfungerande, inkluderande sekretariat är
av högsta vikt för att vi ska kunna vara den starka kraft för
mänskliga rättigheter som både styrelse – och ni medlemmar
och aktivister – vill att vi ska vara.
I december 2020 beslutade styrelsen och den dåvarande
generalsekreteraren Anna Lindenfors att gå skilda vägar.
Som styrelsens talesperson var jag tillgänglig för media,
medlemmar, aktivister och personal under dygnets alla
timmar. Jag har med avsikt hållit mig till samma budskap.
Amnesty Sverige är en stor organisation med medarbetare,
ledningsgrupp, mellanchefer, styrelse, fackliga representanter,
granskningskommitté, förtroendeorgan och aktivister. I detta
arbete har vi alla en roll att spela – och ingen enskild person
ska eller kan bära hundhuvudet. Styrelsen och jag har gjort
vårt bästa för att tydliggöra detta och visa Anna Lindenfors,
som givit sju år av sitt yrkesliv till att driva och utveckla
Amnesty, den respekt hon förtjänar.
När Amnesty Press kommenterade “krisen på Amnesty”,
blev jag ombedd att uttala mig. Som jag beskrev i Insats i
april, så förstår jag att mitt svar till Amnesty Press har väckt
känslor. I gensvar upplever jag att jag mottagit tunga och
aggressiva mail från medlemmar och aktivister. Jag har
kallats för antidemokrat, oförmögen att förstå det fria ordet,
och att jag inte har respekt för press- och tryckfrihet. Jag har
ägnat hela mitt yrkesliv åt mänskliga rättigheter. Att få dessa
kommentarer känns därför både orättvist och nedbrytande.
När vi mailar och talar med varandra inom rörelsen tror jag
att det är viktigt att vi väger orden lite mer, för att man går
sönder lite inombords när man tar emot så hårda ord. Vi är
Amnesty och vi behöver vara lite mer empatiska i sättet vi
kommunicerar med varandra.
Jag och styrelsen har återkommande också fått mejl om
Amnesty Sveriges interna jämlikhetsarbete. Varför väljer vi

att fokusera på dessa frågor när omvärlden står i lågor? Jag
vill tydliggöra hur viktigt det här interna arbetet är för oss –
det handlar ytterst om vår trovärdighet! Särskilt när vi i vårt
externa påverkans- och kampanjarbete insisterar på att
alla människor är lika mycket värda. En tydlig MR-princip
är ju att först sopa framför egen dörr och att leva som vi
lär. Vårt interna jämlikhetsarbete och vårt antirasistiska
arbete innebär inte att vi tar resurser från abortfrågan eller
kampen för samvetsfångar! Men detta arbete är viktigt då vi
har medarbetare och aktivister som känner sig otrygga inom
Amnesty. Amnesty måste bli en fredad zon!
Jag har under min korta tid som ordförande mottagit
flera rasistiska mejl, från individer som hävdar att de är
medlemmar. Dessa personer vill till exempel inte ha en
muslim som ordförande och menar att det är anledningen till
Amnestys nuvarande kris. Samma dag som årsmötet hittade
jag en handskriven lapp utanför min lägenhetsdörr. Med
prydliga bokstäver har någon skrivit: “Fru Ordförande, Om du
har problem med N-ordet så kan du avgå. Du är det värsta
som har hänt oss.”
Jag kommer inte lämna min ordförandepost, utan sitter kvar
den mandatperioden jag är invald för. Jag kommer att arbeta
vidare tillsammans med övriga i styrelsen, ständigt med
Amnestys bästa i åtanke.
Vi är Amnesty, vi kommer i alla möjliga färger, bakgrunder,
ursprung, men vi alla är människor och arbetar för ett mål –
att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.
Vi är Amnesty och vi behöver alltid vara lite mer empatiska
än alla andra. Vår organisation och rörelse ska vara en
fredad zon fri från rasism, hat och hot. Vi är världens största
människorättsorganisation och ska verka för alla människors
lika värde och rättigheter. Därmed är det också en självklar del
av vårt uppdrag, igår, idag och imorgon.
I solidaritet,

PARUL SHARMA
ORDFÖRANDE AMNESTY SVERIGE
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ALEKSEJ NAVALNYJ ÄR SAMVETSFÅNGE

I februari 2020 fattade Amnesty ett internt beslut om att
inte längre använda termen “samvetsfånge” för att benämna
Aleksej Navalnyj. Beslutet grundades i de diskriminerande
uttalanden han gjorde under 2007 och 2008 som Amnesty
bedömde kan ha överskridit gränsen för hatpropaganda. Vi
hade inte för avsikt att offentliggöra beslutet – vår ambition
var att fortsätta kampanja för att Navalnyj omedelbart skulle
släppas fri. När beslutet trots allt blev offentligt använde sig
ryska myndigheterna av vårt beslut för att ytterligare kränka
Navalnyjs rättigheter.
Det sätt som vi som organisation agerade på kom att skada
Navalnyj och innebär att vi inte var trovärdiga när vi försvarade
hans rättigheter. Efter en noggrann utvärdering har Amnesty
International därför beslutat att åter benämna Aleksej Navalnyj
som samvetsfånge. Amnesty fattade ett felaktigt beslut och vi
ber om ursäkt för den negativa inverkan detta hade för Aleksej
Navalnyj personligen och för aktivister i Ryssland och runt om
i världen som oförtröttligt har kämpat för att få honom fri.
När Amnesty beslutar att benämna någon som samvetsfånge
betyder inte detta på något sätt att organisationen ställer sig

bakom alla hens åsikter. Vissa av Navalnyjs tidigare uttalanden
är förkastliga och vi har på inget sätt överseende med dem.
Som människorättsorganisation kommer Amnesty att fortsätta
att bekämpa rasism och alla former av diskriminering, hur och
var de än kommer till uttryck.
Amnesty har också beslutat att inleda en generell översyn av
hur termen “samvetsfånge” används. Som ett första tillfälligt
steg har vi beslutat att inte exkludera en individ från att
benämnas som samvetsfånge enbart baserat på hens tidigare
agerande eller uttalanden. Översynen kommer att pågå under
2021 och därefter återkomma med tydliga rekommendationer.
Har du frågor eller funderingar kring hur Amnesty använder
termen samvetsfånge?
Välkommen att höra av dig till mig!

ANNA JOHANSSON
TF GENERALSEKRETERARE
ANNA.JOHANSSON@AMNESTY.SE
08 7290 274
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DELTA I BREVAKTION MOT FÖRSLAGET

OM NY MIGRATIONSLAG!
I slutet av juni ska riksdagen rösta om förslaget att göra
delar av det som har varit en tillfällig och begränsande
migrationslagstiftning till permanent. Det innebär bland
annat tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta
och krav på försörjning och bostad av viss storlek för att ha
rätt till familjeåterförening.
Amnesty har tidigare kritiserat lagförslaget och när den
tillfälliga lagen röstades igenom 2016 genomförde vi aktionen
SOS Sverige, där vi skrev brev till samtliga riksdagsledamöter
och vädjade till dem att rösta mot förslaget om en tillfällig
utlänningslag.

inte heller om själva asylrätten, ser vi att konsekvenserna för
enskilda individer blir oerhörda och att det även har en negativ
påverkan på själva respekten för flyktingskapet. Det är viktigt
att Amnesty som MR-organisation står upp för flyktingskapet.
Vi har därför beslutat att vi ska göra om aktionen från 2016
och återigen skriva brev till riksdagsledamöter och vädja att de
röstar nej till förslaget.
Vill ni delta i denna viktiga brevaktion? Hör i så fall av er till
hilda.forssell@amnesty.se. Vid frågor kontaktar ni
madelaine.seidlitz@amnesty.se
Mer information kommer också snart via mail!

Vi anser fortfarande att detta är dåliga förändringar som
kommer försvåra för familjemedlemmar att återförenas,
negativt påverka människors möjligheter att fortsätta med sina
liv samt försvåra rehabilitering för tortyröverlevare.

HILDA FORSSELL
PROJEKTLEDARE KAMPANJ
HILDA.FORSSELL@AMNESTY.SE

Även om detta inte handlar om vilka som har rätt till skydd och

AKTIVISTERNA SOM KAMMADE HEM

AKTIVISTPRISERNA FÖR 2020!
Under sektionens årsmötes sista del, söndagen 9:e maj,
utsågs 2020 års vinnare av tre årliga aktivistpriser.

Årets Stora kreativitetspris tilldelades Latinamerikagruppen i
Stockholm, som trots sin korta tid som grupp inom Amnesty
imponerat på juryn och hela sektionen med sitt gedigna arbete för mänskliga rättigheter i Latinamerika!
Gruppen förtjänade att prisas för deras fantastiska arbete för
aborträtten. Det var under hashtaggen #ståuppföraborträtten
som gruppen arrangerade en hel kampanjvecka där de genom konstutställningar, digitala vernissager, workshops och
virtuella manifestationer stöttade och spred information om
den latinamerikanska aborträttsrörelsen.

Latinamerikagruppen under
#ståuppföraborträtten

STORA KREATIVITETSPRISET
Vinnare: Latinamerikagruppen i Stockholm

Genom att samarbeta med andra grupper och organisationer
lyckades gruppen nå ut till en bred folkmassa och det var därför ingen överraskning att den avslutande marschen genom
Stockholm blev en sådan succé!
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STORA ENGAGEMANGSPRISET
Vinnare: Peter Nässén
Personen som kammade hem årets
Stora engagemangspris var Peter
Nässén! Med över 40 års engagemang och otroliga 11 unika nomineringar till priset är det tydligt att
Peter Nässén i hela sitt väsen personifierar Amnestyengagemang.

Vinnarna Amnesty Sápmis logga

STORA AKTIVITETSPRISET
Vinnare: Amnesty Sápmi
Vinnarna av det Stora aktivitetspriset blev i år Amnesty Sápmi!
Gruppen tilldelades priset för att de på ett föredömligt sätt
flyttat fram Amnesty Internationals positioner vad det gäller
arbetet för samers rättigheter i Sverige.
Nära samarbete med rättighetsbärare, stor lokal kunskap
och en förmåga att slå igenom både medialt och i publika
sammanhang har gjort denna stora framgång möjlig. En
lyckad intern organisationsstruktur samt ett idogt arbete av
alla i gruppen har dessutom gjort att gruppen har vuxit och
fortsätter växa på ett hållbart sätt.
Amnesty Sápmi har som grupp även gjort sig kända långt
utanför Amnestys gränser när det kommer till att föra upp
samers rättigheter på den politiska agendan.

Peter Nässén, med över 40

Peter är en stark kraft i svenska
Amnestys arbete för mänskliga
rättigheter i Kina, bland annat genom det uppskattade
nyhetsbrevet Kinapuffen som läses av personer både inom
och utanför organisationen. Peter är sedan många år tillbaka
gruppsekreterare för grupp 175, med bas i Göteborg. Gruppen
samordnar svenska sektionens arbete för Kina och Peters
arbete har utan tvekan inneburit ett lyft för detta engagemang.

års engagemang i ryggsäcken

Många inom Amnestyrörelsen kan vittna om Peters
engagemang, ödmjukhet och sinne för humor, men även om
de resultat engagemanget lett till!

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE
JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE
070 914 46 81

VAR MED OCH PÅVERKA AMNESTY

SVERIGES NYA VERKSAMHETSSTRATEGI
Vill du vara med och påverka inriktningen på Amnesty
Sveriges nästa verksamhetsstrategi, titta hit! Till hösten
kommer Amnesty Sverige nämligen att konsultera rörelsen
i en rad frågor inom ramen för den strategi som ska arbetas
fram och beslutas om på årsmötet nästa år (2022).
Med utgångspunkt i den globala strategin som klubbas på
Global Assembly i september ska Sverige göra en prioritering
av de MR-frågor vi som sektion ska jobba med under perioden
2022-2030. Vi ska också ta ut riktningen för hur vi jobbar med
vår egen medlemsrörelse. Missa inte den här chansen att få
vara med och påverka.

Det kommer finnas möjlighet att bidra på olika sätt, dels
genom tematiska fokusgrupper men också genom digital
dialog. Under andra delen av juni kommer mer information
om hur du anmäler ditt intresse samt en tematisk inriktning.
Så håll span på din inkorg även under sommaren!

GUSTAF HEDMAN
T.F AVDELNINGSCHEF OPINION OCH PÅVERKAN
GUSTAF.HEDMAN@AMNESTY.SE
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SOM JAG SER DET...
TACK FÖR PRISET!
På nationella årsmötets sista dag den 9/5 tilldelades
undertecknad Stora engagemangspriset av sektionen. Det
är en stor ära och jag vill härmed framföra mitt varma tack
till den (vem det nu är) som nominerat mig och de (vilka
de nu är) som fattat beslutet. Årsmötet var positivt för Kinasamordningen också i ett annat avseende: vår medlem Pär
Sköld blev invald i Amnestyfondens styrelse (han har tidigare
även varit styrelsemedlem i sektionen).
Att plockas ut som pristagare i en sådan organisation som
Amnesty är väldigt stort för mig, med tanke på alla hårt
arbetande, ideellt engagerade och kunniga amnestymänniskor
jag har träffat på under årens lopp. Jag tänker speciellt på
alla amnestytanter förstås. Jag hoppas ingen tar illa vid sig
av uttrycket. Ni vet vilka jag menar. De som skriver brev
flitigt månad efter månad, står i regn och rusk och samlar
namn eller pengar, skriver insändare i lokaltidningen, berättar
om sitt arbete i olika sammanhang för andra engagerade
människor. En del av dem är kvinnor – en del är faktiskt män.
Idag möter man de här tanterna i form av unga entusiastiska
personer som blir riktiga tanter och gubbar i framtiden. Nya
kulturbärare.
Jag gick med i Amnesty 1982 och blev dess förste (tror jag)
Kinasamordnare tre år senare. Jag hörde då till grupp 114 i
Mariestad. Jag snickrade ihop ett ”Kinacirkulär” några gånger
om året med hjälp av skrivmaskin, sax och limstift. Skickade
ut i kuvert till ett fåtal Kinagrupper. Det är mycket lättare
nuförtiden. Och billigare. Så kom Tiananmenmassakern
1989 och verksamheten växte. Samordningen flyttades till
Stockholm där Per Wiktorsson, Peter Adler och Anna-Karin
Martinsson tog över (plus forskaren Marina Svensson i Lund).
Det var praktiskt att ha samordningen nära sekretariatet.
Jag var kvar ett tag som kassör, medan de andra lyfte
arbetet till nya höjder bl.a. med en fantastisk Handbok för

LJUS
Att vaccinationstakten ökar!

Kinagrupper (78 sidor!) som jag fortfarande tittar i ibland.
Jag lämnade samordningen men Per W. och Peter A. drev
arbetet in i det nya årtusendet. Många andra har varit med
efter min tid: Maria Granefelt, Emma Nordlund, Anna Chen
Gustafsson, Daniel Eriksson, Emma Sjöström, Nina Virkkala,
Anita Bergsveen, Erik Törner, Lisa Silver m.fl. Jag kan nog inte
alla namn. Per W., som nog är den som varit med längst, har
skrivit en historik som finns någonstans på nätet.
Efter en flytt var jag några år i grupp 174 i Ystad (där vi också
hade Kinafall) sedan kom jag till Göteborg och gick 2009
med i en annan Kinagrupp, nr 175. Gruppen anordnade
seminarier om Kina då och då, men samordningsfunktionen
kom inte till gruppen förrän dåvarande gruppsekreteraren
Hans Fredrikzohn fixade det med sekretariatet 2014. Då fanns
redan Kinapuffen sedan flera år. Namnet kom till genom en
pristävling som vanns av Eva Hagin från grupp 113 i Skara.
Detta känns viktigt att påpeka för en skaraborgare. Hans F.
skapade den fina vinjetten och gjorde tillsammans med Roger
Karlsson den första Göteborgs-Kinapuffen med i stort sett det
upplägg och utseende som den fortfarande har. Hans äger ett
tryckeri och är dessutom en framstående konstnär.
Jag måste betona att Kinasamordningen är en GRUPP och att
vi hjälps åt på många sätt även om jag fungerar som redaktör
för Kinapuffen och är gruppsekreterare. Jag är pensionär
och har mest tid att skriva. Det har jag varit mycket tacksam
för inte minst under pandemin. Det är roligt att jobba med
Kinapuffen och det ger en möjlighet att få avreagera sig när
man jobbar med Kina. Jag skulle gärna vilja att fler fick den
möjligheten. Ett sätt är att skriva bidrag till Kinapuffen om
arbetet i gruppen, om funderingar om Kina, om böcker man
har läst, filmer man har sett o.s.v. Gör det! Och om du inte har
sett Kinapuffen är det bara att be oss skicka den!
Till slut vill jag tacka alla som hjälpt mig och oss i arbetet och
jag vill tillägna priset en som borde ha fått det, vår framlidne
gruppsekreterare Roger Karlsson. Han dog av sin långdragna,
progressiva sjukdom för nästan exakt två år sedan. Med sin
envishet, sitt engagemang, sin anspråkslöshet och sin klokhet
förkroppsligade han allt det bästa med den ideelle aktivisten.

TAGGTRÅD
Att det finns så mycket konspirationsteorier och
allmän vidskepelse i en tid när mänskligheten står
inför så stora problem. Jag vägrar använda ordet
”utmaningar”!

PETER NÄSSÉN
PETER.N@OWNIT.NU
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VÅRA OLIKA
MÄNNISKORÄTTSOMRÅDEN
Vårens kampanjarbete har, med utgångspunkt i verksamhetsplanen, präglats av mycket
planeringsarbete. Detta har i stor utsträckning gjorts tillsammans med aktivister och
ambitionen är att fortsätta att utveckla detta till hösten. Men redan nu kan du ta del av
det vi haft fokus på så här långt in på 2021: uppslag för hösten, vad du kan agera på nu
samt vem på sekretariatet du kan kontakta i olika frågor.

MR-OMRÅDE:
YTTRANDE-, MÖTES-, OCH
FÖRENINGSFRIHET
Kontaktperson på sekretariatet:
Fartun Andersson Ramnemo
Vad har vi fokuserat på hittills i år?
I år startades den globala kampanjen Ban the Scan,
en kampanj med fokus på att få till ett förbud mot
användning, utveckling, produktion, försäljning och export
av ansiktsigenkänningsteknik för identifiering. Kampanjens
första del har fokuserat på New York, och flera av er har
hjälpt till att kartlägga övervakningskameror genom Amnesty
Decoders. Resultatet från projektet kommer publiceras i
början av juni!
Utöver Ban the Scan bevakar vi och agerar för personer vars
rätt till mötes- och yttrandefrihet har inskränkts i samband
med omfattande protester världen över, bland annat i
Ryssland, Myanmar och Belarus. Grupp 137 anordnade en
twitter- och brevkampanj i samband med Formel 1 för de
bahrainska oppositionspolitiker som suttit fängslade i tio år
i år, en av dem är svensk-bahrainska Mohammad Habib AlMiqdad.
Hur du kan bidra till förändring nu:
Amnesty stödjer initiativet Reclaim your Face: en namninsamling från 35 organisationer med målet att få till ett

förbud mot biometrisk massövervakning på EU-nivå, läs
mer och agera på länken nedan! Vår egen kampanj Ban the
Scan kommer under sommaren flytta fokus från New York till
Indien. Om ni vill fortsätta arbeta med Ban the Scan under
året, anmäl er till mig!
Vad planeras i höst/vinter:
I september är det 20 år sedan svensk-eritrianske journalisten
Dawit Isaak greps i Eritrea. Hans familj i Sverige har inte hört
från honom sedan dess. Årsdagen är ett viktigt tillfälle för oss
att kampanja för att Dawit och de andra samvetsfångarna
äntligen ska släppas fria, anmäl er och få mer info på länken
nedan!
Efter kampanjen för Dawit ger vi oss direkt in i planering av
årets Skriv för Frihet. Mer information om det kommer närmre
inpå!
Läs mer här:
aktivism.amnesty.se/dawit-isaak-20-ar-i-fangelse/
aktivism.amnesty.se/ban-scan/
amnesty.se/banthescan

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE
0709 14 41 52
FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE
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MR-OMRÅDE:
KVINNORS RÄTTIGHETER, SRHR OCH
HBTQI-PERSONERS RÄTTIGHETER
Kontaktperson på sekretariatet:
Julia Karlsson
Vad har vi fokuserat på hittills i år?
I början av året låg fokus främst på uppmärksammandet
av internationella kvinnodagen, där femicides i Mexiko
uppmärksammades särskilt, bland annat genom fallet Karla
Pontigo (se uppdatering kring fallet på aktivistportalen).
Under våren har vi även planerat inför höstens arbete
inom kampanjen Time for Change (arbetet för sexualbrottsöverlevares rätt till vård). Gällande HBTQI-personers rättigheter
har fokus legat på årets Pride-kampanj, #translagNU, som
syftar till att få till en ändring i könstillhörighetslagen och
stärka transpersoners rättigheter i landet.
Hur du kan bidra till förändring nu:
Vi letar fortfarande efter aktivister som vill engagera sig inom
Time for Change. Är du intresserad men missade vårens
informationsträffar? Oroa dig inte, vi kommer hålla en till
informationsträff i början av september. Anmäl dig här, så får
du information om tid och datum när det närmar sig!

MR-OMRÅDE:
FLYKTINGAR OCH MIGRANTERS
RÄTTIGHETER
Kontaktperson på sekretariatet:
Ellinor Hagman och Julia Karlsson
Vad har vi fokuserat på hittills i år?
I år startades kampanjen VM i Qatar - En fest för ALLA! för
att belysa migrantarbetares situation i Qatar kopplat till
herrfotbolls-VM 2022. Hittills har vi drivit påverkansarbete
gentemot Qatar, Svenska fotbollförbundet och internationella
fotbollförbundet FIFA. Vi har tagit fram en namninsamling
på hemsidan med uppmaningen att FIFA ska stå upp
för migrantarbetares rättigheter samt haft ett omfattande
kommunikationsarbete med stort genomslag i media. Under
våren bjöds det också in till ett planeringsmöte för att diskutera
vägen framåt för kampanjen.
Hur du kan bidra till förändring nu:
Arbetet för migrantarbetares rättigheter fortsätter. Var med och
skriv insändare om VM i Qatar, och sprid aktionen i sociala

Årets Pride-kampanj kickar igång första juni och du hittar all
info och kampanjmaterial på aktivistportalen. Där finns även
en lathund med tips på aktiviteter för grupper.
Missade du kampanjträffen den 18 maj och vill ha mer info?
Hör av dig till mig, Julia, så kan du få en inspelad presentation
skickad till dig!
Se även till att skriva under och dela vår petition om ny
translag (amnesty.se/agerahub) som kommer lämnas över till
regeringen i slutet på augusti.
Vad planeras i höst/vinter:
I höst kickar vi igång arbetet med Time for Change på riktigt
(läs ovan). Pridekampanjen pågår fram till sista september.
Läs mer här:
aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter/
aktivism.amnesty.se/hbtqi/

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE
JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE
070 914 46 81

medier (https://www.amnesty.se/agerahub/krav-att-fifa-starupp-migrantarbetares-rattigheter-under-fotbolls-vm-i-qatar/)!
Vad planeras i höst/vinter:
Till hösten bjuds det in till ett nytt planeringsmöte för att
diskutera och planera utåtriktade aktiviteter i samband med
Sveriges VM-kvalmatcher. Vill du vara med och planera
arbetet framåt? Håll utkik i Insats för datum och anmälan!
Läs mer här:
aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/vm/

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE
JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE
070 914 46 81

ELLINOR HAGMAN
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION
ELLINOR.HAGMAN@AMNESTY.SE
0708 60 41 39
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MR-OMRÅDE:
JÄMLIKHET OCH ESK (INKLUSIVE
UTSATTA EU-MEDBORGARES- SAMT
URFOLKSRÄTTIGHETER)
Kontaktperson på sekretariatet:
Marianne Gyllenpistol

EKONOMISKA- SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER

eller bjuda in till seminarier med relevanta talespersoner.
Tiggeriförbud: Arbeta reaktivt gentemot de kommuner som
diskuterar eller planerar att införa ett tiggeriförbud genom att
kontakta politiker och framföra Amnestys ståndpunkt.
Rätt till bostad: På diskussionsmötet landade vi i att titta vidare
på hur kommuners arbete mot hemlöshet ser ut. Detta ska
granskas genom att fråga kommuner om deras eventuella
kartläggning av hemlöshet samt hur deras förebyggande
arbete ser ut.

Vad har vi fokuserat på hittills i år?
Utfasningen av kampanjen Också människa där aktiva
grupper i kampanjen bjöds in till ett dialogmöte om
fortsättningen av frågorna. Vi kom överens om att titta
närmare på hur kommuner arbetar mot hemlöshet. Vi har
även bjudit in intresserade grupper och aktivister till ett första
diskussionsmöte om vårt kommande arbetsområde Rätten till
bostad där många intressanta tankar kom upp som nu tas
med i den fortsatta planeringen.

Vad planeras i höst/vinter:
Rätt till vård: Fortsatt lobbyarbete gentemot regioner samt
opinionsbildning i frågan.
Tiggeriförbud: Fortsatt reaktivt arbete.
Rätt till bostad: Granskningen av kommunernas arbete mot
hemlöshet fortsätter liksom planeringsarbetet med frågan om
rätten till bostad i stort. Förhoppningen är att kunna bjuda
in till ett nytt diskussions/planeringsmöte med intresserade
grupper och aktivister.

Hur du kan bidra till förändring nu:
Rätt till vård: Kontakta region-/landstingspolitiker och uppmana
dem att utfärda riktlinjer som ger utsatta EU-medborgare
tillgång till subventionerad vård. Skriva debattartiklar i frågan

Läs mer här:
aktivism.amnesty.se/eumedborgare/
aktivism.amnesty.se/ratt-till-bostad/

URFOLKSRÄTTIGHETER

intresse finns går det att skriva upp sig på en utskickslista, se
länk och information nedan.

Vad har vi fokuserat på hittills i år?
I en första workshop med Amnesty Sápmi kom vi fram till
att markrättigheter är den fråga vi vill fokusera på att driva
tillsammans, däremot har vi ännu inte landat i hur och när
arbetet tas vidare.
Ett annat arbete som har inletts är ett samarbete mellan
Amnesty Sápmi och ABG-grupperna (Amnesty business
groups) där en granskning av statligt ägda bolag som verkar
på samisk mark och hur deras arbete påverkar samiska
rättigheter planeras. Amnesty Sápmi har hållit en workshop för
ABG-grupperna om deras arbete och hur samiska rättigheter
påverkas av företags framfart på samisk mark.
Hur du kan bidra till förändring nu:
Är du intresserad av urfolksrättigheter i ett bredare perspektiv
är det möjligt att jobba med specifika individfall (hör av dig
till mig om du är intresserad). Internationella sekretariatet
skickar dessutom löpande ut aktioner kopplade till frågan. Om

Vad planeras i höst/vinter:
Tanken är att möjliggöra för fler grupper att arbeta med
urfolksrättigheter internationellt samt att tillsammans med
Amnesty Sápmi fortsätta uppbyggnaden av vårt arbete för
samers rättigheter i Sverige. En annan del av arbetet kommer
vara att stötta Amnesty Sápmi i deras del av granskningen av
statligt ägda bolag som verkar på samisk mark.
Läs mer och anmäl er till utskickslistan här:
aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/urfolks-rattigheter/

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
0707 44 57 93
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MR-OMRÅDE:
FÖRETAGSANSVAR

tillsammans planerar hur arbetet med etiska batterier och
klimatomställningen ska se ut.

Kontaktperson på sekretariatet:
Karin Danelius

Vad planeras i höst/vinter:
Granskningen av statligt ägda bolags inverkan på samiska
rättigheter drar igång. Kampanjen om etiska batterier ska
planeras och startas. Arbetet kommer bedrivas under paraplyet
för företagsansvar men även kopplas till urfolksrättigheter och
andra rättighetsfrågor.

Vad har vi fokuserat på hittills i år?
Under våren har ett samarbete mellan ABG-grupperna
(Amnesty business groups) och Amnesty Sápmi initierats.
Grupperna har bland annat planerat en granskning av
statligt ägda bolag som verkar på samisk mark och hur deras
verksamhet påverkar samiska rättigheter.
Vi har även fokuserat på klimatomställningen kopplat till
etiska batterier. Hur jakten på gröna och hållbara batterier
kan ha en negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Ett första
informationsmöte för intresserade grupper och aktivister hölls
i april.
Hur du kan bidra till förändring nu:
Efter sommaren kommer vi hålla en workshop där vi

Läs mer här:
aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/foretagsansvar/

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE
KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE
070-197 44 77

INGET LEDARSKAPSPROGRAM 2021-2022
Den uppmärksamme vet att Insats juni-nummer vanligtvis
brukar innehålla en uppmaning om att söka till höstens
ledarskapsprogram – men inte denna gång! På grund av
covid-19 valde vi att avbryta ledarskapsprogrammet 20202021, och vi har nu beslutat att även ställa in kommande
upplaga. Det blir alltså inte något ledarskapsprogram 20212022.

Men misströsta inte, ledarskapsprogrammet kommer komma
tillbaka i ny uppdaterad form lagom till hösten 2022. Vi ses då!

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE
KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE
070-197 44 77
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Tillsammans med Mölndals museum
arrangerade grupp 137 den
otroligt starka utställningen “Sista
måltiden” där foton på dödsdömda
fångars sista måltider visades upp.

I senaste numret av
Amnesty Press finns
intressant läsning om
Amnestys 60-åriga
historia. Finns även
att läsa online på
amnestypress.se

Studentgruppen vid Umeå Univ
ersitet kampanjade för
METU under parollen Love is
on trial
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