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Amnesty Polen demonstrerar mot inskränkningar av aborträtten.

4 - 5 STÅ UPP FÖR ABORTRÄTTEN

6 KRÄV POLISREFORM I USA!

7 ÅRSMÖTE EN HEL VECKA

9 DIGITAL UTBILDNINGSSERIE

Internationella dagen mot abort den 28
september närmar sig, en självklar dag för oss
att uppmärksamma. I år samverkar vi med
RFSU.

Årsmöte en hel vecka - drömmen för
organisationsnördar och andra engagerade.

Kräv en polisreform i USA och kämpa för rätten
att överleva ett möte med polis oavsett hudfärg.
Nytt material för aktion finns!

Öka Amnestys synlighet i sociala och lokala
medier - delta i vår digitala utbildningsserie för
aktivister!
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INSATS MAJ 2019

AMNESTYKALENDERN
7-11 SEPTEMBER
Regionala ungdomsträffar

21 SEPTEMBER
Digital utbildning: Att påverka mänskliga rättigheter via Twitter

27 SEPTEMBER - 3 OKTOBER
Årsmötesvecka

28 SEPTEMBER
Internationella dagen för rätten till abort

10 OKTOBER
Internationella dagen mot dödsstraff

13 OKTOBER
Digital utbildning: Insändare - ett verktyg för att opinionsbilda

11 NOVEMBER
Digital utbildning: Facebook och Instagram - hur får vi bäst spridning?

13-15 NOVEMBER
Ungdoms- och studentträff

3 DECEMBER
Digital utbildning: Att skapa synlighet i lokal media

10 DECEMBER
internationella dagen för mänskliga rättigheter

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 - karolina.ponten@amnesty.se.
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ÅTGÄRDA

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
Även under den globala pandemin med alla dess
utmaningar så har vi i Amnesty lyckats ställa om vår
verksamhet så att vi har kunnat fortsätta bevaka och agera
för att mänskliga rättigheter ska genomsyra alla människors
vardag. Under sommaren har vi till exempel sammanställt
information från 63 länder och rapporterat om att minst
3000 vårdanställda i världen har avlidit i covid-19. Vi anser
därför att sjukdomen bör klassas som en arbetsskada. Vi
vill också se rättvisa arbetsvillkor och visselblåsarfunktioner
så att personal inom vården vågar larma om problem utan
att, till exempel, bli anklagade för att sprida falsk information
som i Egypten.
Pandemin har inte bara inneburit svårigheter utan också
visat på möjligheter, att vi kan ställa om och förändra vår
livsstil drastiskt om vi bara måste. Politiker har sällan lyssnat
så uppmärksamt på experter och därefter agerat utifrån
fakta.
När det är dags för samhället att återhämta sig är det
viktigt att vi alla funderar över HUR vi vill att samhället och
ekonomin ska återhämta sig och vilken framtid vi vill att det
ska leda oss till. Vill vi verkligen ha ”business as usual” eller
kan vi ta detta unika tillfälle i akt och använda lärdomarna
från krisen för att skapa en värld där vi människor står upp
för mänskliga rättigheter och för att skapa en värld där
samhällen och ekonomier är mer jämlika, inkluderande,
hållbara och baserade på mänskliga rättigheter?
Vi ser bland annat att äldre personer, människor i
hemlöshet eller på institutioner (som till exempel fängelser)
har drabbats hårdare än andra, samt att polis har
utsatt etniska minoriteter och marginaliserade grupper
för oproportionerliga kontroller och våld. Som alltid så
slår utmaningarna inte lika utan de som på olika sätt
diskrimineras eller har sämre möjligheter att utkräva
sina rättigheter drabbas hårdare. Vi har lång väg kvar till
vår vision om en värld där alla människor åtnjuter sina
rättigheter.

Amnesty har globalt identifierat tre områden som har stor
påverkan på människors rättigheter i framtiden och det är
miljökrisen, ojämlikheter och den tekniska utvecklingen.
Vi ska nu arbeta för att få makthavare och politiker att
inse att dessa områden också utgör akuta problem som
behöver hanteras på samma kraftfulla sätt som covid-19.
Och förstås att alla åtgärder som görs ska göras med ett
människorättsperspektiv!
För att nå största möjliga effekt på mänskliga rättigheter i
Sverige och i världen behöver Amnesty bli större, starkare
och mer inkluderande. Vi ska bli en ännu mer effektiv,
flexibel och ändamålsenlig organisation. För att bli det så
måste vi våga lyssna, reflektera, lära, justera, ta med oss det
som fungerar bra och utveckla det nya som behövs. För mig
är det viktigt att du som läser detta är med och påverkar
både vad vi arbetar med och hur vi genomför arbetet. Vi kan
alla bidra till positiva förändringar, från det lilla till det stora.
Bara så kan vi skapa den värld vi vill se och själva vara den
förändring vi vill se i samhället.
Vi fortsätter såklart att lyssna på folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Detta innebär i dagsläget vissa lättnader
för att resa men i övrigt är vi försiktiga med att samlas,
anställda kommer i viss utsträckning att jobba hemma och
vi undviker aktivt att bidra till smittspridning.

Välkommen till höstens arbete och vårt viktiga arbete för
mänskliga rättigheter!

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE AMNESTY SVERIGE
ANNA.LINDENFORS@AMNESTY.SE
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ABORTRÄTTEN,
STÄNDIGT
HOTAD
I september ska parlamentet i Slovakien ta ställning till ett
nytt lagförslag som försvårar för dem som vill göra abort. För
även om abort fortsättningsvis skulle vara lagligt om förslaget
går igenom, så kommer det innebära hinder. Dels föreslås
den obligatoriska vänte- eller “betänketiden” förlängas från
två till fyra dygn. Dels införs krav om att två läkare på olika
kliniker skriver intyg i de fall det behövs, istället för en. Den
här typen av krav är medicinskt onödiga men kommer
få avgörande betydelse i vissa fall eftersom tidsaspekten
är central: rätten till abort gäller bara under de första 12
veckorna av graviditeten. Officiell information om abort ska
också förbjudas enligt förslaget, men läkare ska tvingas ge
icke-medicinsk information om moderskap, föräldraledighet
och barnbidrag.

COVID 19, EN URSÄKT ATT INSKRÄNKA ABORTRÄTTEN
Slovakien är inte det enda land där rätten till abort kringskärs
och attackeras. I länder som Rumänien och i flera
amerikanska delstater har Covid-19 pandemin utgjort ett
svepskäl för att inskränka tillgången till abort genom att
kategorisera det som “icke-nödvändig vård”. I Polen gjordes
försök att driva igenom ett nästintill totalförbud mot abort
under våren, då landet i stora delar var nedstängt. Liknande
lagförslag har tidigare stoppats efter massiva protester och
demonstrationer - något som försvårades av den
pågående pandemin. I länder där hälso- och sjukvården
inte är utbyggd omfördelas nu de knappa resurserna för att
hantera Covid-19, ofta på bekostnad av annan vård. Sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter är inte skilt från utan
nära sammankopplade med Covid-19 och de åtgärder som
vidtagits i dess namn. Pandemin har också kommit emellan
i länder där en positiv förändring är på gång. I Argentina har
löftet om en ny progressiv lagstiftning som garanterar rätten
till abort åtminstone tillfälligt lagts på hyllan.

MARGINALISERING OCH FATTIGDOM BEGRÄNSAR
MÖJLIGHETEN TILL ABORT
En del länder har sedan gammalt mycket restriktiva abortlagar eller förbud. Sådana lagar slår alltid hårdast mot de
mest marginaliserade och utsatta, exempelvis kvinnor i
fattigdom, tonårstjejer, kvinnor från minoritetsgrupper eller

migranter som inte kunnat betala för säkra (men olagliga)
aborter eller resa utomlands för att få abort där det är lagligt.
Reseförbud och en försämrad privatekonomi i pandemins
spår har begränsat den möjligheten även för de som tidigare
haft råd. Det gäller även inrikesresor i länder där kvinnor
måste resa till en annan del av landet då vårdpersonal
åberopat sina privata övertygelser och vägrat ge den vård
som efterfrågats.
Det råder ingen tvekan om att corona påverkar människors
reproduktiva hälsa och rättigheter på längre sikt. UNFPA,
FNs befolkningsfond, har varnat för att ytterligare 47 miljoner
kvinnor i 114 låg- och medelinkomstländer riskerar att bli
utan moderna preventivmedel på grund av störningar i
leveranskedjan. Redan före pandemin saknade omkring 220
miljoner tillgång till sådana preventivmedel. I
kombination med ökat våld mot kvinnor, inklusive våldtäkt
och annat sexuellt våld i tider av karantän och isolering,
kan det leda till ytterligare 7 miljoner oönskade graviditeter
under en sexmånadersperiod, enligt FN. Och när tillgången
till säker och laglig abort minskar, ökar istället de farliga och
olagliga aborterna. Det i sin tur leder till fler fall av mödradödlighet.
Nu närmar sig den internationella aborträttsdagen och
kanske är det viktigare än någonsin att stå upp för varje
individs rätt till sexuell, reproduktiv hälsa - och rätten att
välja. Vi i Amnesty kommer att fortsätta verka mot lagförslag
likt det slovakiska och för rätten till fri abort, något som snart
kan komma att bli verklighet i Argentina. I det arbetet måste
vi mobilisera och gå samman - och få med oss andra.

KATARINA BERGEHED
SAKKUNNIG KVINNORS RÄTTIGHETER
KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE
0704 61 95 46

Just nu håller Amnestys abortpolicy på att uppdateras
och beräknas vara färdig i september. Mer information
kommer i Insats senare i höst.
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STÅ UPP FÖR ABORTRÄTTEN
DEN 28 SEPTEMBER
Den 28 september infaller den Internationella dagen för
rätten till abort - en dag som (tyvärr) fortfarande måste
uppmärksammas. Som ni läst i Katarina Bergeheds text ovan
är det kanske viktigare nu än någonsin att stå upp för varje
individs rätt till sexuell och reproduktiv hälsa! Och i år ska vi
göra det tillsammans med RFSU!
Vi kommer nämligen haka på deras kampanj “Stå upp för
aborträtten” för att se till att ingen missar hur viktig aborträtten
är! Omkring den 28 september finns därför möjligheter att
göra all möjlig aktivism som ryms under kampanjparollen!

Det kommer finnas material i form av affischer och infoblad.
Mer information, länk till materialbeställning och annat
matnyttigt kommer skickas löpande till alla grupper som
anmäler sig. På aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter hittar
ni anmälningsformuläret.

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST
SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE
0709 87 04 63

SOM JAG SER DET...
För två år sedan befann jag mig i San Salvador för att
skriva min masteruppsats på läkarprogrammet. Alldeles
ny i landet hade en lokal feminist uppmärksammat mig
på att det skulle hållas en stor manifestation för kampen
för legalisering av abort. Det var den 28 september,
internationella dagen för rätten till säker abort. En lokal
kvinnorättsorganisation skulle för första gången organisera
en heldagsmanifestation med olika uppträdanden och
utställningar.
Jag var så imponerad. El Salvador är på många sätt
ett fantastiskt land, men också starkt präglat av
gängkriminalitet och våld. Innan jag kom dit var jag
osäker på hur detta påverkade de lokala grupperna i sitt
arbete för legalisering av abort. Tydligen gick det bra,
och mer därtill; sättet de gjorde och gör det på är fullt av
pondus och styrka.
I El Salvador är abort totalförbudet sedan 1998. Innan
dess var abort tillåtet under vissa omständigheter. Lagen
ändrades i en turbulent tid efter att ett inbördeskrig hade
rasat i landet i över 20 år. En ärkebiskop föreslog för

LJUS
Styrkan av vetskapen att vi tillsammans kan!!!

TAGGTRÅD
Utnyttjande av Covid-19-pandemin för att inskränka
mänskliga rättigheter

kongressen att ändra konstitutionen till att slå fast att
livet börjar vid befruktning, vilket sedan dess är tillagt i
den första artikeln. I samband med detta illegaliserades
abort under alla omständigheter.
2020 har hittills varit ett märkligt och svårt år starkt
präglat av Covid-19. Dessutom har vi på flera håll i
världen har sett hur olika regeringar försöker utnyttja
denna turbulenta tid till att inskränka mänskliga
rättigheter på olika sätt inklusive rätten till abort. Istället
för att lägga fokus på att bekämpa den värsta pandemin
på ett halvt sekel!
Problemet med om abort är illegalt är att det leder till död
och lidande. Kvinnor fortsätter att göra abort oavsett den
juridiska statusen på handlingen - den enda skillnaden är
farlighetsgraden. Det estimeras att Covid-19-pandemin
kommer öka antalet graviditetsrelaterade dödsfall
eftersom tillgången till preventivmedel och säker abort
försämras.
Därför är det i år extra viktigt att vi i Amnesty
uppmärksammar 28:e september, den internationella
dagen för rätten till säker abort. Abort är en av världens
vanligaste medicinska åtgärder, och abort räddar liv. Låt
oss, Covid-19 till trots, stå upp för aborträtten!

EMMA STENBACKA
UPPSALAS KVINNORÄTTSGRUPP
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BLACK LIVES MATTER - AGERA!
Snälla, jag kan inte andas. Jag kommer dö!”
Det blev George Floyds sista ord när en polisman stod med
sitt knä mot hans hals i 8 minuter och 46 sekunder.
George Floyd var obeväpnad. Han var svart. Och han är inte
ensam. Floyds död är ett av många fall av rasistiskt övervåld mot svarta amerikaner i USA, och som illustrerar en
häpnadsväckande nivå av diskriminering. Efter mordet på
George Floyd startade en våg av demonstrationer där man
kräver ett slut på det dödliga våldet som polisen i USA riktar
mot framförallt svarta amerikaner. Amnesty International har
dokumenterat att polisen begått omfattande kränkningar av
de mänskliga rättigheterna mot fredliga antirasistiska
protester. Det här måste få ett slut!

HUR GÖR VI?
Genom att mobilisera personer världen över vill Amnesty International sätta internationell press på amerikanska federala
myndigheter och kongressen för att kräva en systemförändrande lagstiftning.

MATERIAL:
Det finns en affisch, ett infoblad och en petition som ni kan
skriva ut, hämta på kontoren eller beställa. Dessa skickas
automatiskt till alla student- och ungdomsgrupper men det
går fint att beställa för vilken grupp som helst.

AMNESTYS KRAV
Som människorättsorganisation ser Amnesty mycket allvarligt
på situationen i USA och står i solidaritet med Black Lives
Matter. Användningen av dödligt våld eller annat övervåld
från ordningsmakten är tydliga kränkningar av de mänskliga
rättigheterna.
Utifrån de massiva protester som nu pågår över hela världen
mot polisvåldet och den strukturella rasismen har vi som
samhälle en historisk möjlighet att kräva förändring.
Organisationer inom det civila samhället i USA, och
däribland Black Lives Matter, har länge krävt en omfattande
reform av polisen. Även Amnesty kräver en polisreform.
USA behöver mycket starkare nationella regler och tydligare
mått för när våldsanvändning från polisen kan vara motiverat
och tillåtet. Användandet av dödligt våld bör begränsas i lag,
inte bara i policys och riktlinjer. På så vis kan USA säkerställa
ansvarsutkrävande från polisen när dessa gränser passeras.
De brottsbekämpande myndigheterna måste respektera
mänskliga rättigheter, inklusive rätten till lika skydd av lagen,
frihet från diskriminering, rätten till säkerhet och viktigast av
allt: rätten att överleva ett möte med polis oavsett hudfärg.

Deltagare ledarskapsprogrammet 2019-2020

KAMPANJPERIOD:
Alla namnunderskrifter måste skickas till sekretariatet senast
30 september!

ANMÄL ER!
Mer information och anmälan hittar ni på aktivism.amnesty.
se/blm. Genom att anmäla er har ni möjlighet att få lathund,
uppdateringar och återkoppling på vad som händer i frågan.

SARA BESSA

VERKSAMHETSUTVECKLARE UNG AKTIVISM
SARA.BESSA@AMNESTY.SE
0723 07 70 31

REKRYTERA!
Ingen tid är så bra för att välkomna nya medlemmar i
gruppen som hösten. Kan ni hitta smittsäkra sätt att hitta nya
stjärnor till era grupper så gör det!
Använd gärna det nya materialet för en polisreform i USA
som “krok” men även dödsstraffsmaterialet kommer gå att

använda för er som rekryterar senare i höst.
För mer information om hur ni kan hitta nya medlemmar,
rekryteringsmaterial och annat stöd i rekryteringen - kontakta
ert regionala team!
Materialet om USA beställer ni eller skriver ut på
aktivism.amnesty.se/blm.
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VAR MED OCH PÅVERKA UNDER AMNESTY SVERIGES

FÖRSTA DIGITALA ÅRSMÖTE!

Den svenska sektionens årsmöte kommer för första gången
att hållas digitalt. Detta innebär en hel del justeringar i
program och längd på mötet, men oavsett så kommer det
nog vara något av det mest spännande som digitalt händer
i år! Istället för en helg så kör vi en årsmötesvecka med
diskussion, påverkan och inspiration. Årets internationella
talare är Dávid Vig, generalsekreterare för den ungerska
sektionen som ska prata om mänskliga rättigheter i Ungern
kopplat till bland annat coronapandemin. Varmt välkommen
till vårt första digitala årsmöte med start den 27 september!

Fullständigt program publiceras på amnesty.se/årsmöte
den 4 september. Anmälan görs på amnesty.se/årsmöte!
Hoppas vi “ses” där och tveka inte över att kontakta mig för
frågor!

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

SCHEMA
Söndagen den 27 september kl. 16.00-18.30
Årsmöte del 1.
Måndag - onsdag 28-30 september kl. 18.00
Motionsberedning - en beredningsgrupp per kväll:
1.Måndag den 28 September kl. 18.00 - 19:30
Beredningsgrupp Styrning
2.Tisdag den 29 September kl. 18.00 - 19:30
Beredningsgrupp Engagemang & metod
3.Onsdag den 30 September kl. 18.00 - 20:00
Beredningsgrupp MR-frågor
Torsdag den 1 oktober kl. 18:00 - 19:00
Utfrågning av kandidater till förtroendeuppdrag
Lördag den 3 oktober kl 10.00-14.30
Årsmöte del 2

PSST: DU MISSAR VÄL INTE CHANSEN ATT
NOMINERA TILL FJOLÅRETS BÄSTA AKTIVISM!
De priser som delas ut är: Stora kreativitetspriset, Stora
engagemangspriset, och Stora aktivitetspriset. Mer
information om priserna hittar du i Insats #3 2020.
Känner du till någon aktivist eller aktivitet som är värd att
uppmärksammas - nominera denna snarast! Skicka din
nominering till mig senast den 18 september!

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD
FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE
0709 14 41 52

SNABBA PUCKAR

RYSK AKTIVIST DÖMD TILL FÄNGELSE

Detta är inte nog! Om inte Konstantins dom upphävs finns
risk att den blir prejudicerande i andra fall - vilket betyder
att fler aktivister kan dömas till fängelse för att ha deltagit i
fredliga protester. Därför måste vi agera nu! Konstantin har
det tufft i fängelset, och han behöver vårt stöd.

AGERA!
På aktivistportalen via aktivism.amnesty.se/aktioner hittar ni
både instruktioner för att skriva brev och mail till åklagaren,
och för att skicka solidaritetshälsningar till Konstantin i
fängelset. När ni agerat, maila mig!
Ryska Konstantin Kotov dömdes till fyra års fängelse 2019
för att ha deltagit i fredliga protester, främst deltog han i
protester för andra aktivister som blivit oskyldigt dömda.
Hans fall prövades på nytt och domen fastställdes 20 april,
dock med ett kortat fängelsestraff till 1,5 år.

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE INDIVIDUALS AT RISK
BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE
0708 60 86 28

BOKA IN INTERNATIONELLA DAGEN MOT DÖDSSTRAFFET!

Den tionde oktober kommer vi att rikta allmänhetens
blickar mot dödsstraffet i USA. Ni kan redan nu anmäla
er för att delta på aktivistportalen via aktivism.amnesty.se/
dodsstraff ! Vi kommer att hålla er uppdaterade med en
kampanjlathund, info om utbildningstillfällen och möjlighet
att beställa kampanjmaterial.

OLIVIA LINANDER
KAMPANJLEDARE NORDVÄST
OLIVIA.LINANDER@AMNESTY.SE
0704 61 95 42

FYRA TIPS FÖR DIGITALA MÖTEN
Eftersom många av folkhälsomyndighetens
rekommendationer kvarstår får vi förbereda oss på fler
digitala möten. Det är roligt att så många av oss har lärt
oss använda både gamla och nya digitala plattformar! Här
kommer fyra tänkvärda tips för ett bra digitalt möte:

•

•
•

•

Håll gärna nere tempot lite extra så att alla får en
chans att tala. Det kan vara svårare att ta ordet i ett
digitalt rum. Därför kan det vara hjälpsamt med korta
tankepauser innan ni skyndar vidare till nästa punkt på
dagordningen.
Inled med att komma överens om hur ni vill ha ert möte!
Hur kan man be om ordet på ett bra sätt? Är det bra
att stänga av mikrofonen när man inte pratar, eller är
det trevligt om alla kan höra varandra under hela tiden?
Precis som vanligt är det upp till er hur er grupp vill ha
det på sitt möte!

I digitala möten saknar vi ofta de värdefulla samtal som
ofta annars uppstår i början, under pauser och i slutet
av ett fysiskt möte. Ta er gärna tid även om ni hörs
digitalt, att prata om hur ni mår och vad som är på
gång i övrigt.
Ett digitalt möte kan kännas väldigt annorlunda,
men kom ihåg att det är som ett helt vanligt möte.
Precis som på alla möten märks det om du lyssnar
uppmärksamt eller inte, det syns vad du har för kläder
och det hörs om du äter… För den som bjudit in till
mötet känns det bra om alla tar mötet lika seriöst som
ett vanligt möte.

Lycka till med ert digitala umgänge, hör av er till ert
regionala team för tips och råd kring digitala möten,
workshops och träffar.

OLIVIA LINANDER
KAMPANJLEDARE NORDVÄST
OLIVIA.LINANDER@AMNESTY.SE
0704 61 95 42
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UTBILDNINGAR OCH TRÄFFAR
SLÅSS FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
I SOCIAL OCH LOKAL MEDIA!
Under hösten erbjuder vi en digital utbildningsserie i fyra
delar med syfte att öka aktivitet, kvalitet och samverkan i
sociala och lokala medier.

DATUM FÖR UTBILDNINGAR
•
•

Utbildningarna genomförs digitalt av Amnestys personal från
kommunikationsavdelningen. Två av utbildningstillfällena
fokuserar på olika sociala medier och två på att vända sig
till lokal media. För utbildningarna i sociala medier ser vi
gärna att ni har lite förkunskaper och gärna har eller planerar
att ha närvaro i sociala medier i Amnestys namn (att din
grupp har ett konto helt enkelt). Det går bra att anmäla sig
till ett eller flera utbildningstillfällen, vi har plats för max 15
deltagare per träff. Träffarna varvar föreläsning och workshop
och förutsätter att du har en dator med internetuppkoppling,
kamera och mikrofon. Utbildningarna sker på svenska.

•
•

Måndag 21/9 kl 18-20
Att påverka mänskliga rättigheter via Twitter
Tisdag 13/10 kl 18-20
Insändare - ett verktyg för att opinionsbilda
Onsdag 11/11 kl 18-20
Facebook och Instagram - hur får vi bäst spridning?
Torsdag 3/12 kl. 18-20
Att skapa synlighet i lokal media.

Mer information och anmälan sker på aktivism.amnesty.se/
utbildning

KAROLINA PONTÉN
SAMORDNARE MOBILISERING
KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE
0733 10 15 21

MISSA INTE ATT ANSÖKA TILL

LEDARSKAPSPROGRAMMET!
Vi söker, utbildar och utvecklar dagens samt framtidens
ledare inom Amnesty i våra regionala ledarskapsprogram.
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. Mer information hittar du i
Insats juni 2020.

PROGRAMMETS UTFORMNING
•
•
•

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

Mellan träffarna kommer ett aktivt arbete att ske från dig som
deltagare. Självklart förväntas du kunna delta under samtliga
träffar.

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 13 september, och vi kommer ge
besked om vilka som antagits till programmet senast den 18
september.

DANIEL LUNDH

VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST
DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE
0709 14 46 81
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TVISA I TURKIET!
FRUK TANSVÄRD ORÄT
ot de elva
Den 3 juli föll domen m
re som greps
människorättsförsvara
n. Fyra av
i Turkiet för tre år seda
sestraff - den
dem dömdes till fängel
r Amnesty i
tidigare ordföranden fö
t den före detta
Turkiet, Taner Kılıç sam
r Amnesty i Turkiet
generalsekreteraren fö
p kampen för
Idil Eser. Vi ger inte up
erklagas.
rättvisa, domen ska öv

INSATS MAJ 2019

Flera grupper har deltagit i ell
“Black lives matter”-demons er arrangerat
bilden ser ni studentgruppen trationer. På
Norrköping på deras demons i Linköping/
tration 10 juni.

!

Nu kan ni följa Amnesty Sveriges Latinamerikagrupp på
Facebook, Instagram och Twitter! “Vi engagerar människor i
Sverige att agera mot övergrepp som begås mot de mänskliga
rättigheterna i Latinamerika”. Sök efter “Amnesty Latinamerika”
på ett tangentbord nära dig!

AMNESTY INTERNATIONAL

ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11)
TELEFON: 08-729 02 00 E-POST: info@amnesty.se
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720
REDAKTÖR: Karolina Pontén: karolina.ponten@amnesty.se

Aktivister i Umeå kommer demonstrera varje
söndag tills förändring sker i Belarus.

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

