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AMNESTYKALENDERN
31 AUGUSTI - 1 SEPTEMBER
Utbildning i asylrätt, Göteborg

30 AUGUSTI
Sista ansökningsdag för ledarskapsprogrammet

15-22 SEPTEMBER
Rekryteringsmöten, hela landet

28 SEPTEMBER
Utbildning för kampanjen Också människa, Stockholm och
Göteborg

20 SEPTEMBER-31 DECEMBER
Filmvisning inom ramen för kampanjen Också människa,
hela landet

19-20 OKTOBER
Megahelg i Stockholm

16-17 NOVEMBER
Gruppsekreterarutbildning

23-24 NOVEMBER
Utbildning i asylrätt, Stockholm

25 NOVEMBER - 17 DECEMBER
Aktionsperiod inom kampanjen Time for change, hela landet
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DELTA I HÖSTENS REKRYTERINGSSATSNING!
Nu är det snart dags att bli fler i kampen för mänskliga
rättigheter genom att starta nya Amnestygrupper. Hösten
brukar vara ett bra tillfälle för att rekrytera till nya och
befintliga grupper och nu är det alltså äntligen dags.
Sekretariatet sköter marknadsföring i våra digitala kanaler,
skickar ut rekryteringsmaterial och tar fram information och
en välkomstföreläsning. Ni som är med tar hand om att
ordna lokal och står för kunskap och engagemang.

•

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

Frågor? Tveka inte att kontakta oss!
Syd: Emma Ley, tel 040-96 66 30
e-post: emma.ley@amnesty.se
Nordväst: Daniel Lundh, tel 031-711 21 03
e-post: daniel.lundh@amnesty.se

FÖR ATT DELTA
•

•

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

Nordöst: Beatrice Schönning 070 860 86 28
e-post: beatrice.schonning@amnesty.se

BLI EN FULLFJÄDRAD MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST - ANMÄL DIG TILL MEGAHELGEN
I oktober är det dags, då är det äntligen Megahelg igen.
Under en helg i oktober slår vi, liksom tidigare år, ihop
flera av Amnestys viktigaste aktivistträffar till en enda härlig
Megahelg. Denna, årets höjdpunkt äger rum 19-20 oktober
i Stockholm. Megahelgen består av aktivistseminarium, träff
för distriktsaktiva, verksamhetsmöte och styrelsemöte för
sektionsstyrelsen samt Amnestyfonden. Aktivistseminariet är
det främsta tillfället för dig som vill utvecklas i din aktivism,
lyssna på gripande berättelser och delta i kreativa workshops
tillsammans med andra.
I år kommer Aktivistseminariet helt fokusera på rapporten
Time for Change som handlar om straffrihet för våldtäkt i de
nordiska länderna, samt kampanjen mot våldtäkt, och hur
vi på olika sätt kan bedriva aktivism inom frågan. Håll utkik i
nästa nummer av Insats för schemat över helgen.

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

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

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST
DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE
070 914 46 81

Anmälan görs på aktivistportalen, aktivism.amnesty.se/aktivistseminariet

INFORMATION OM ANMÄLAN
Tid och plats: Megahelgen äger rum
på Ersta konferens i centrala Stockholm
19-20 oktober med start på lördagen
kl 11.00 (nybörjarintroduktion börjar
kl 10.00) och avslutas på söndagen kl
16.00. Ungdomsträff och Studentträff
börjar redan på fredagen.

Boende: För er som är på resande
fot ordnas boende på Scandic
Sjöfartshotell vid Slussen (i flerbäddsrum
tillsammans med andra deltagare).
Ungdomsgrupperna bor på Ersta
konferens från fredag kväll.

Kostnad och anmälan: Hela helgen
är kostnadsfri och kost samt logi ingår.
Anmälan hittar du på aktivism.amnesty.
se/aktivistseminariet. Här hittar du även
uppdateringar om programmet. Det
kostar ingenting att delta men om du
avbokar din plats utan giltig anledning
mindre än en vecka innan seminariet
debiteras du en avgift på 300 kronor.

Resa: Som vanligt kan du söka
resebidrag i samband med att du fyller i
anmälningsformuläret. Tänk på att vara
ute i god tid.

OBS: Missa inte att sista anmälningsdag
till seminariet är den 7 oktober. Antalet
platser är begränsade, först till kvarn
gäller!
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FORTSATT KAMPANJ FÖR UTSATTA EU-MEDBORGARE
Efter en liten paus under sommaren drar kampanjen
Också människa nu igång igen. Vi har både gamla och nya
kampanjområden att ta tag i under hösten.

RÄTT TILL VÅRD

Vi begär konsekvent ut information och handlingar från
dessa ingripanden för att följa upp att de utförts korrekt och
enligt de riktlinjer som finns. Även det arbetet hoppas vi
kunna intensifiera under hösten.

En stor del av de utsatta EU-medborgare som lever i Sverige
saknar sjukförsäkring i sina hemländer. Och eftersom EUstadgan ger EU-medborgare rätt till samma vård som de
skulle fått i hemlandet, tolkar många regioner/landsting det
som att de inte heller ska ha rätt till subventionerad sjukvård
här. Diskrimineringen i hemländerna fullföljs alltså i Sverige.
Med risk för skyhöga räkningar väljer många att inte söka
hjälp, trots att de i många fall är i akut behov av vårdinsatser.
För mer information, se: www.amnesty.se/vårdföralla

OPINIONSBILDNING OCH INFORMATION

Inom kampanjen arbetar vi med ett upprop till den svenska
regeringen, med kravet att de ska tydliggöra att rätten till
subventionerad vård är en mänsklig rättighet som ska gälla
alla. Vi kommer även arbeta gentemot regioner/landsting
och sjukhus för att de ska anta riktlinjer med innebörden att
utsatta EU-medborgare ska ha rätt till vård.

Som ni ser återstår det tyvärr massor av arbete för att
utsatta EU-medborgare ska få sina mänskliga rättigheter
respekterade i Sverige. Vi behöver bli fler som deltar i
arbetet! Anmäl er till kampanjen via: aktivism.amnesty.
se/eumedborgare så får ni kontinuerligt informations- och
aktionsmaterial som rör kampanjen.

TIGGERIFÖRBUD
Arbetet gentemot kommuner som överväger att införa
tiggeriförbud fortsätter under hösten. Hittills har sju svenska
kommuner infört tiggeriförbud (Vellinge, Staffanstorp,
Katrineholm, Trelleborg, Bromölla, Sölvesborg och
Eskilstuna. Ytterligare kommuner kommer behandla förslag
om förbud under hösten.
Det är viktigt att vi hörs och syns i den här frågan, och som
tidigare kommer vi också arbeta med direkta påtryckningar
på de partiföreträdare som har makt att avgöra vilka beslut
som ska fattas på kommunal nivå.

RÄTT TILL BOENDE
Vi kommer även fortsätta vårt arbete för att kommuner
ska skapa tillgång till långtidshärbärgen så att ingen ska
tvingas sova utomhus. Under våren har vi inom ramen för
kampanjen lämnat in medborgarförslag om härbärgen på
flera orter - ett arbete vi självklart kommer fortsätta med
under hösten.

Det är viktigt att vi även fortsatt hörs och syns i frågan om
utsatta EU-medborgares rättigheter. Dels för att skapa
förståelse för deras situation, men också för att bidra med
fakta i en fråga där många tillåter sig att sprida myter,
fördomar och rena lögner. Under hösten får vi dessutom
draghjälp av dokumentären Josefin och Florin, som kommer
visas på Folkets Bio (se nästa sida).

GÅ MED I KAMPANJEN!

KAMPANJUTBILDNINGAR DEN 27 SEPTEMBER
Den 28 september håller vi utbildning för alla som deltar i
vårt arbete för utsatta EU-medborgare. Det spelar ingen roll
om ni är nya i kampanjen eller om ni arbetat med den sedan
starten, ni är alla välkomna. Utbildningen är även öppen
för personer utanför Amnesty som vill delta i kampanjen, så
sprid gärna inbjudan till andra verksamheter/nätverk som
arbetar för utsatta EU-medborgare.
Tid: Lördag den 28 september kl 10:00-16:00
Plats: Stockholm (Amnestys sekretariat) och
Göteborg (lokal ej klar)
Kostnad: Nej, Amnesty bjuder på lunch och fika
Resebidrag: Det går att ansöka om resebidrag för
upp till två personer per grupp. Anges i anmälan.
Anmälan: Via anmälningsformuläret på
aktivism.amnesty.se/eumedborgare
Frågor: Kontakta Mats Engman, projektledare:
073-309 64 02, mats.engman@amnesty.se

”ADMINISTRATIV AKTIVISM”
Under den här kampanjens gång har vi återkommande fått
information om åtgärder från myndigheter gentemot utsatta
EU-medborgare - främst har det handlat om avhysningar
från informella bosättningar och att personer som tigger har
blivit bortkörda av polis.

MATS ENGMAN
KAMPANJSAMORDNARE
08 -729 02 66
MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
Runt om i världen finns det utmaningar som påverkar oss
och våra rättigheter. Jag tänker till exempel på klimatkrisen,
ojämlikheter och den tekniska utvecklingen. Det förstärks
av konservativa vindar som utmanar våra rättigheter och
våra institutioner (som är viktiga för att säkerställa våra
rättigheter, såsom fristående media och domstolsväsen,
och ett starkt civilsamhälle). Samtidigt har vi interna
utmaningar på vårt internationella sekretariat kring
budgetnedskärningar och arbetsmiljöfrågor. Då är det bra
att Amnestyrepresentanter från världens alla hörn samlas på
vårt internationella årsmöte för att prata och besluta om hur
vi ska bli ännu bättre i vårt arbete.

Vi pratade bland annat om att vi vill vara än mer modiga
och inkluderande. För att inkludera och engagera så
många som möjligt så måste människor förstå varför
mänskliga rättigheter är viktiga och hur en kan vara med
och förändra situationen till det bättre. Därför är det viktigt
att vi kommunicerar på ett sätt som alla förstår. Det fanns
en stor samsyn om att våra utredningar och kunskapen om
mänskliga rättigheter utgör grunden för vår kommunikation
även om en använder ett mer lättillgängligt språk utan
krångliga akademiska termer. Mötet fattade också ett beslut
som bekräftar vikten av vårt utredningsarbete och att det ska
stärkas ytterligare.
På mötet pratade vi om att vi inte bara gör kloka och korrekta
analyser utan att vi också vill visa på vår medmänsklighet
(humanity på engelska) och hur viktigt det är att mänskliga
rättigheter är något en kan relatera till, att vi vill visa att
positiva förändringar är möjliga, att vi vill locka fram modet
som människor bär inom sig för att agera och att vår globala
rörelse står enade bakom detta. I det fortsatta arbetet med
att ta fram vad som är viktigast för Amnesty framöver (våra
strategiska mål) kommer vi att diskutera vad vi ska fokusera
på och hur vi ska arbeta på bästa sätt.
Vad gäller budgetutmaningarna på det internationella
sekretariatet så innebär det att de måste anpassa antalet
anställda till hur många som ekonomin klarar av att bära.
Det innebär tyvärr att nästan 100 personer kommer att
sägas upp. Först och främst är det förstås oerhört tråkigt

för de som drabbas, men förstås också för alla oss som är
arbetskamrater och för att vi inte kan göra lika mycket som
tidigare. Eftersom det också påverkar oss andra i rörelsen
så har vi haft många diskussioner kring hur vi ska prioritera.
Processen fortsätter och kommer att vara klar i mitten på
september så det är först då vi ser slutresultatet. Under tiden
ser de över hur det påverkar verksamheten och det kommer
vi också att göra i Sverige.
De motioner som beslutades om (utöver utredningar)
handlade om hur vi fördelar pengar inom vår globala
rörelse, att de som förbereder de internationella årsmötena
(prepcom) ska få ta en del mindre beslut så att deltagarna
på möten får fokusera på större frågor, att vi ska vara
koldioxidneutrala till 2035 och på olika sätt arbeta för
att bidra till att hantera klimatkrisen (här med fokus på
organisation och inte mänskliga rättigheter), att vi nu har
en policy som tydliggör när vi kan opponera oss mot militär
ockupation och slutligen att vi ska ta fram en global vision
för migration som tittar på varför människor migrerar eller
flyr, vad som händer både på vägen och när de kommer
fram.
Det var givande dagar med många diskussioner. Självklart
finns det olika perspektiv och åsikter men en sak som är
tydlig är att vi alla ser att vi vill vara en organisation som
vågar och kan förändra sig för att möta de utmaningar
som finns idag. Och att det är viktigt att vi är många som
engagerar oss.

Jag kan rekommendera den som vill läsa mer att läsa
rapporten om besluten samt The movement impact report
(en matig årsrapport) som vi kommer att lägga upp på
medlemssidorna inom kort. Vi kommer självklart att diskutera
frågorna vidare, inte minst på megahelgen.

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE AMNESTY SVERIGE
ANNA.LINDENFORS@AMNESTY.SE

				

SIDA 6		

INSATS AUGUSTI 2019

NYTT MATERIAL SNART I EN BREVLÅDA NÄRA DIG
Den nya terminen börjar snart vilket är väldigt peppigt. Ny
termin innebär givetvis nya aktioner. Snart dimper höstens
första aktionsmaterial ner i er gruppsekreterares brevlåda.
Ni behöver alltså inte beställa material och vänta in det
utan kan så snart terminen är i gång förbereda er för att
kampanja. Först ut är människorättsförsvararen Yasaman
Aryani som kämpar för kvinnors rättigheter i Iran.

REKRYTERA MERA!
En del grupper har behov av att rekrytera nya medlemmar:
det kan till exempel vara så att många i gruppen tog
studenten i våras, att medlemmar lämnat gruppen innan
sommaren, eller så är ni helt enkelt inte så många i gruppen

av olika anledningar. Starten på höstterminen är ett perfekt
tillfälle att rekrytera eftersom många nya börjar på er skola.
Så inför er första kampanj, tänk lite extra på hur ni ska
rekrytera fler medlemmar och på hur och var ni ska synas.
Ha gärna ett inbokat tillfälle för ert nästa möte, så att ni kan
bjuda in intresserade personer direkt. Om ni vill ha tips och
tricks hör gärna av er!

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

ÖKA KUNSKAPEN OM AMNESTY - ANMÄL DIG
ELLER BOKA EN UTBILDNING FÖR FLERA!
TILL HÖSTEN KICKAR VÅRA AMNESTY ABC-EUTBILDNINGAR IGÅNG IGEN!
Utbildningarna består av Amnesty ABC, vår grundutbildning
i tre delar som primärt riktar sig till nya aktivister i Amnesty.
A-delen innehåller grundläggande information om Amnesty
medan B- och C-delarna är fördjupningar. Därutöver har vi
Amnesty E: Eventutbildningen, som är en fristående kurs
som fokuserar på hur du som aktivist arrangerar evenemang!
I våras tillkom ett nytt gäng kunniga utbildare som
tillsammans med våra erfarna ABC-utbildare är redo att hålla
i kurser till hösten. Just nu har vi utbildare från Umeå i norr
till Malmö i söder!

BOKA UTBILDNING TILL DIN ORT!
Vill du arrangera en utbildning lokalt på din ort? I
rekryteringssyfte? Eller för en eller flera grupper?
Utbildningarna kan bokas både på engelska och svenska.
Håll även utkik efter aktuella utbildningar att anmäla
sig till på Amnesty ABC-E på aktivistportalen! Besök
aktivism.amnesty.se/abc/ för att läsa mer och för att göra
en bokningsförfrågan så ordnar vi så att en utbildarekan
komma.

VILL DU BLI UTBILDARE?
Är du intresserad av att utbilda andra och har erfarenhet
av aktivism inom Amnesty? Kontakta samordnaren för
Amnesty ABC-E (se kontaktuppgifter nedan) och gör en
intresseanmälan för det ideella uppdraget som utbildare!

Cecilia Wewel pratar om Amnesty

KONTAKT
Kontakta mig för Amnesty ABC-E (se kontaktuppgifter
nedan) och gör en intresseanmälan för det ideella uppdraget
som utbildare!

EMMA LEY
VERKSAMHETSUTVECKLARE, SYD
EMMA.LEY@AMNESTY.SE
0709144152
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A-DAY OCH HÖST = <3
Varje år besöker vi gymnasieskolor med vår föreläsning
A-day och i höst är det dags igen. Från början av september
och två månader framåt kommer tre föreläsare, tillsammans
med tre praktikanter, att besöka 50 gymnasieskolor runt om i
landet; från Malmö i söder till Umeå i norr.
På varje skola genomförs en föreläsning under cirka 1,5
timme där vi berättar om mänskliga rättigheter och hur dessa
utmanas i dagens värld. Men det handlar också om vad
Amnesty gör för att försvara mänskliga rättigheter. I samband
med föreläsningen genomför vi även en kampanj på skolan till
stöd för den iranske människorättsförsvararen Arash Sadeghi.

“SOM JAG SER DET”
Min utgångspunkt är att företag har en stor möjlighet
att påverka mänskliga rättigheter i de samhällen där de
verkar. Om de vill. Och om de är villiga att se det som en
investering i en hållbar framtid. Tyvärr är det mest ett frivilligt
åtagande, inte minst i Sverige. Under de senaste tio åren
har Amnesty intensifierat sitt arbete med kopplingen företag
och mänskliga rättigheter. Vissa företag lyssnar. Andra inte.
Men vi vinner segrar. Amnestys kampanjer gör skillnad. Men
ökat tryck behövs. Inklusive lagkrav på human rights due
diligence.
När jag ‘kom tillbaka till’ Amnesty 2018, som sakkunnig med
fokus på företagsansvar, ser jag många förändringar i hur
Amnesty arbetar med företag och mänskliga rättigheter sen
min tid som Nigeria utredare på AIS från år 2003. Amnesty
har både blivit tuffare in sin framtoning och sin strategi mot
företag genom att bl. a. driva rättsprocesser, men vi har
också haft framgångar i frågor som rör konsumentprodukter
där kobolt och palmolja används.
Nyckeln är högkvalitativt utredningsarbete med referens
till FNs vägledande principer för företag och mänskliga
rättigheter, intensivt kampanjarbete, och dialog med företag.

LJUS
Tillsammans kan vi!

TAGGTRÅD
Företag som tror att de är ansvarsfulla när de
visar att de ger pengar till skolor och sjukhus
i olika länder i Afrika.

INSATS APRIL 2019

Föreläsningen och
kampanjen följs upp med
en workshop på skolan för de elever som vill veta
mer om Amnesty och engagera sig för mänskliga rättigheter.
Vår förhoppning är att A-day ska bidra med ett ökat intresse
bland eleverna, men också till fler nya medlemmar i våra
ungdomsgrupper.

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

Vi har haft framgång i kobolt kampanjen i och med att
stora företag som Apple och Renault har börjat granska
sin leverantörer och kartlägga smältverk. Det globala
palmoljeföretaget Wilmar fortsätter att förbättra situationen
för arbetarna på sina palmoljeplantager, i stort baserat på
våra rekommendationer.
När jag var utredare hade vi inte mycket internationella
standarder inom området företagsansvar. Vi hade embryot
till det som 2011 skulle bli FNs vägledande principer.
Idag finns dessa inkluderade i många staters nationella
handlingsplaner för företag och mänskliga rättigheter, liksom
i den svenska från 2015. Många företag som Amnesty har
dialog med säger att de efterlever dem. Men de är frivilliga,
och det räcker inte för att företag överlag ska ta sitt ansvar att
respektera mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att veta
att FNs vägledande principer också möjliggör för lagstiftning
på området.
Frankrike och Storbritannien har redan lagar som kräver att
företag redovisar hur de arbetar med mänskliga rättigheter.
I Sverige saknas detta. Däremot har vi exempel på svenska
företag som är föremål för både brottsutredningar och
medierapportering för att de länkas till negativ påverkan
på mänskliga rättigheter i högriskländer. I två av fallen har
Amnesty observerat att företagen inte genomfört en human
rights due diligence innan de har startat upp i länderna.
För att öka trycket på företagen står Amnesty i Sverige
bakom krav på lagstiftning om obligatorisk human rights due
diligence. Tillsammans behöver vi höja våra röster!

ULRIKA SANDBERG
SAKKUNNIG FÖRETAGS ANSVAR
ULRIKA.SANDBERG@AMNESTY.SE
072-9712461
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ARRANGERA FILMVISNING PÅ DIN ORT
Det kommer finnas både en samtalsmall och en “Frågor
och svar” inför filmvisningarna, och projektgruppen på
sekretariatet finns självklart till hands för den som vill bolla
upplägget närmare.

OKEJ, SÅ VAD BEHÖVER RENT KONKRET GÖRAS?
1.

Ta kontakt med en lokal biograf och presentera filmen
samt tänkt upplägg. Material om filmen går att få på
mejl.
2. Hjälp till att marknadsföra filmvisningen på bästa sätt.
3. Förbered ett efterföljande samtal. Samtalsmall + frågor
och svar finns att tillgå via sekretariatet.
4. Var på plats under filmvisningen och samtala sedan
med den publik som vill.
5. Få människor engagerade i kampanjen Också
människa!
Är detta något som du eller din grupp vill göra? Kontakta då
projektledare Mats Engman på mats.engman@amnesty.se.
Kontakta nationell mobiliserare Karolina Pontén på karolina.
ponten@amnesty.se

ORTER SOM ENLIGT AVTAL MED FOLKETS
BIO KOMMER VISA FILMEN:

Inom ramen för kampanjen Också människa har Amnesty
inlett ett samarbete med Folkets Bio och filmen Josefin &
Florin. Syftet med samarbetet är dels att kunna visa filmen
på så många biografer och orter som möjligt, och dels att
kunna samtala om rättighetsfrågor i anslutning till filmen.
Josefin & Florin har premiär den 20 september och handlar
om svenska Josefin och rumänske Florin som träffas, blir
blixtförälskade och inleder ett förhållande. Filmen visar deras
verklighet, vilken är som livet i stort; vacker, men inte enkel.
Filmens trailer finns på Youtube, mer bestämt via denna
länk: https://www.youtube.com/watch?v=t_y6Z-t5JlM

HUR KAN MIN GRUPP AGERA?
Vi vill såklart att filmen visas på så många biografer och orter
som möjligt. Det bästa är om filmen dessutom kan följas
av ett samtal lett av aktivister, för att fånga upp eventuella
frågeställningar och nyanser hos publiken. Tanken är att
Amnestys bidrag vid filmvisningarna är att koppla Josefin
och Florins berättelse med dagens situation för utsatta EUmedborgare i Sverige, diskutera vilka rättighetsområden det
handlar om och hur och varför Amnesty just nu arbetar med
den frågan.

Västerås
Växjö
Göteborg
Uppsala
Malmö
Lund
Varberg
Jönköping
Umeå
Norrköping
Leksand
Smålandsstenar
Luleå
Eskilstuna
Sorsele
Och slutligen gör jag min sista dag på Amnesty den 20
augusti. Det har varit ett nöje och en ära att få träffa och
arbeta med så många av er, och jag hoppas vi ses på något
sätt framöver!

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE SYD
AMELIA.WINGQVIST@AMNESTY.SE
070 744 57 93
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VILL DU VETA MER OM ASYLRÄTT,
ANMÄL DIG TILL VÅR UTBILDNING
Nyfiken på hur man kan arbeta för flyktingar och migranters
rättigheter inom Amnesty? Eller vill du veta mer om asylrätt?
Kom på vår grundutbildning.

Under 2019 ges utbildningen på följande orter. Anmäl er på
aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/grundutbildningi-asylratt/

Under två fullspäckade dagar går vi igenom bland annat
internationell asyl- och migrationsrätt, EU:s gemensamma
asylsystem och den svenska asylprocessen. Vi pratar också
om på vilka sätt man kan engagera sig inom området och
om Amnesty Sveriges arbete. Grundutbildningen är öppen
för alla medlemmar oavsett om man funderar på att bli aktiv
eller inte och är utan kostnad för medlemmar.

Göteborg 31/8-1/9. Sista anmälningsdag 18 augusti.
Stockholm 23-24/11. Sista anmälningsdag 10 november.

Grundutbildningen är också ett första steg om du vill
söka uppdrag som förvarsbesökare och/eller flykting- och
migrationssamordnare. Mer information om de olika
uppdragen finns på aktivism.amnesty.se.

Vi anordnar gärna andra utbildningar och föreläsningar om
flyktingar och migranters rättigheter. Kontakta Madelaine
Seidlitz madelaine.seidlitz@amnesty.se eller Ellinor Hagman
ellinor.hagman@amnesty.se för mer information.

ELLINOR HAGMAN
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION
ELLINOR.HAGMAN@AMNESTY.SE
T: +46(0)8 729 02 13 M: +46(0)708 60 41 39

ÄNTLIGEN ÄR DEN HÄR, HÖSTENS
GRUPPSEKRETERARUTBILDNING
Som gruppsekreterare i en Amnestygrupp kan det vara bra
att träffa andra i samma roll samt få verktyg och kunskap i
att fungera i sin roll. Tanken med kursen är att ge dig en bra
introduktion till rollen samt ge dig inblick i vad uppdraget
innebär i Amnesty.
Varje år på hösten arrangeras en längre utbildning under en
helg och under våren arrangeras träffar under kvällstid för
dig som är gruppsekreterare i en ungdomsgrupp.

HÖSTENS GRUPPSEKRETERARKURS
Är du ny gruppsekreterare eller har du varit med ett tag
men känner att du vill fräscha upp din kunskaper om ditt
uppdrag? Den 16-17 november 2019 hålls höstens GSutbildning. Mer information om plats, tidpunkt och hur du
anmäler dig kommer i nästa nummer av Insats. Håll även
utkik på aktivistportalen!
Har du frågor om träffarna? Kontakta mig!

EMMA LEY
VERKSAMHETSUTVECKLARE, SYD
EMMA.LEY@AMNESTY.SE
0709144152
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ÄN FINNS DET MÖJLIGHET ATT SÖKA
TILL ÅRET LEDARSKAPSPROGRAM
Har du suttit under sommaren och funderat på att söka till
Amnestys ledarskapsprogram? Såklart du har, och då har jag
den glädjande nyheten att du fortfarande har möjlighet att
skicka in din ansökan!
Utöver allt intressant och givande innehåll under
programmet får du dessutom chansen att möta och
utvecklas tillsammans med andra aktivister från hela
sektionen.
Du anmäler dig genom att fylla i formuläret på amnesty.se/
ledarskap.
Sista ansökningsdag är den 30 augusti, och vi kommer ge

besked om vilka som antagits till programmet senast den 6
september.
För mer information om datum, syfte och generellt om
ledarskapsprogrammet, se Insats #6 Juni.
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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MARKED SAFE TODAY I FULL GÅNG
Nu har sommarens kampanj Marked Safe Today varit igång
sen slutet av juni. Kampanjen understryker att det enormt
stora antalet våldtäkter som sker varje år faktiskt är en kris!
Därför uppmanar vi människor att markera sig som säkra,
som när en naturkatastrof eller annan kris har skett. På det
sättet uppmärksammar vi alla de som inte är säkra. Marked
Safe Today finns både online och offline. Online går det att
markera sig som säker i solidaritet med de som utsätts på
kampanjens hemsida markedsafe.amnesty.se. Offline samlar
vi ihop markeringar i form av vykort med en hälsning till
rikspolischefen. Där uppmanar vi honom att genomföra de
satsningar på våldtäktsutredningar som han har lovat.
Kampanjen lanserades precis innan Lollapalooza hölls i
Stockholm, och därför blev den festivalen premiären för

Marked Safe Today. Det var en superbra start på kampanjen
och vi mötte många peppiga besökare under helgen! Efter
Lollapalooza följde Way Out West + mindre festivaler på olika
platser i landet och just nu (9-16 aug) är kampanjen på
Malmöfestivalen!
Det går fortfarande att kampanja med Marked Safe Today!
Material bestående av vykort och infoblad beställer ni på
aktivistportalen h kampanjer och aktioner h kvinnors
rättigheter. Hoppas ni vill vara med under slutet av
sommaren!
Här under kommer nu en liten bildbomd från kampanjandet
på Lollapalooza:

MATILDA EGBERG
KAMPANJLEDARE
MATILDA.EGBERG@AMNESTY.SE

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST
SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE
070-987 04 63
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NORDIC YOUTH CONFERENCE 2019
GICK AV STAPELN I STOCKHOLM
Femtio aktivister, sex nationaliteter. Fem fantastiska,
intensiva, inspirerande, kreativa dagar om mänskliga
rättigheter. Det var nordic youth conference 2019.I juli varje
år anordnar de nordiska länderna tillsammans NYC - en
veckas konferens för aktivister i åldrarna 16-24. I år hölls
konferensen i Sverige, och temat var våldtäkt i Norden.

Aktionen fokuserade på Finland som ännu inte har en
samtyckeslagstiftning. Aktionen tog plats på Medborgarplatsen
i Stockholm, och ett peppat lobbygäng tog sedan med alla
underskrifter till ett möte på Finlands ambassad för att prata
mer om varför Amnesty vill att även Finland ska införa en
samtyckeslag.

Första dagen av NYC ägnas åt att lära känna varandra och
lära oss mer om Amnestys arbetsmetoder. Dag två besöktes
vi av sakkunniga Helle Jakobssen och Otava Piha som
berättade om rapporten “Time for Change!”. Sedan djupdök
vi i myter om våldtäkt och övade på att argumentera för en
samtyckeslagstiftning.

Sista dagen gjorde vi en plan för hur varje aktivist skulle
ta med sin kunskap hem och driva på aktivismen lokalt i
respektive land. Vi kramades och tog ett lite sorgset farväl av
våra nya internationella vänner.

Dag tre vigdes åt strategiskt kampanjande med ett besök
från den svenska organisationen Fatta!, samt åt en intensiv
planering och prepp för torsdagens aktion. Det var otroligt
häftigt att se 50 personer med olika modersmål samarbeta
och skapa en gemensam påverkansaktion från ax till limpa.

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

Nästa år anordnas NYC i Finland. Ansökan öppnar under
våren, så håll utkik. Det är en upplevelse utöver det vanliga.

BEATRICE SCHÖNNING
PROJEKTLEDARE STUDENTPROJEKTET
BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE
070-860 86 28

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

