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Den 23 september är det 20 år sedan Dawit Isaak fängslades. Var med och
agera! På bilden: Lollo Aurells otroliga gatukonst.

3 KICKA IGÅNG HÖSTEN!

10 UTBILDNING

5-6 & 8-9 KAMPANJHÖST:

13 INSAMLING

Här kommer våra bästa
rekryteringstips.

Lär er mer om höstens kampanjer:
Time for Change, VM i Qatar och
Etiska batterier.

Utbilda er i jämlik rekrytering!

Lär dig mer om insamling.
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AMNESTYKALENDERN
23 AUGUSTI
Medlemskonsultation för verksamhetsstrategin påbörjas

2 SEPTEMBER
Infoträff Time for Change

7 SEPTEMBER
Kampanjplanering VM i Qatar

8 SEPTEMBER
Föreläsning Israel/OPT

23 SEPTEMBER
Dawit Isaak 20 år i fångenskap

26 SEPTEMBER
Workshop Etiska batterier

29 SEPTEMBER
Amnesty A

SEPTEMBER
Utbildningstillfälle Jämlik rekrytering

10 OKTOBER
Internationella dagen mot dödsstraff
- håll utkik på aktivistportalen där mer information kommer

13-14 NOVEMBER
Aktivistseminariet 2021

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 - julia.karlsson@amnesty.se.
Information om utbildningar hittar ni på
aktivism.amnesty.se/utbildningar.
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HÖSTEN INNEBÄR NYA TAG!
REKRYTERING
Ny termin, slut på sommaren, hösten på intåg. Oavsett från
vilken vinkel en ser på det är det återigen dags att kavla upp
ärmarna för kampen för rättvisa. Det gör vi inte ensamma utan
vi behöver vara många för att bli starka. Kanske din grupp
behöver nytillskott eller så väntar någon därute på att gå med
i er grupp? Nedan finner ni några tips på vägen!
Kanaler - tänk igenom vilka kanaler ni använder och vilken
målgrupp ni når genom dessa. Försök tänka brett. Oavsett
om vi kan ses fysiskt eller ej är Volontärbyrån en mycket
bra plattform för att fånga upp engagemang. Kolla på andra
annonser för inspiration och skapa sedan ett eget konto.
Jämlik rekrytering - viktigt att tänka på är hur vi bemöter nya
aktivister så att de från början känner sig välkomnade och får
rätt förutsättningar att delta i gruppens aktiviteter.
Kampanj - ett bra sätt att fånga upp nya eller få nya att
snabbt komma in i verksamheten är att alltid tänka aktivitet i
samband med rekrytering. Då är det mycket lättare att behålla
nya aktivister. Så kom ihåg att planera in en aktivitet (liten som
stor) redan innan ni börjar rekrytera!
Utbildning - för att förstå i vilken organisation en ny aktivist har
hamnat är det viktigt att hen går vår introduktionsutbildning

Amnesty A (BC). Håll utkik på aktivistportalen för nästa
utbildningstillfällen.
Mer tips och material rörande rekrytering finns på aktivistportalen.
Aktuella kampanjer under hösten går även det att finna på
aktivistportalen
• Dawit Isaak- 20 år i fångenskap
• VM i Qatar- migrantarbetares rättigheter
• Kvinnors rättigheter- Time for Change fokuserar på
våldtäktsöverlevares rätt till vård
• Företagsansvar- klimatet i fokus
• Xinjiang- fångläger i Kina
• Dödsstraff- Dagen mot dödsstraff 10/10
Osäkert läge
Vi följer fortsatt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och
rekommendationer. När ni planerar er aktivitet håll er
uppdaterade om vad som gäller just nu via deras hemsida.

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE
0707-44 57 93
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
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DAWIT ISAAK: 20 ÅR I FÅNGENSKAP
Den 23:e september är det tjugo år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak frihetsberövades, och kring detta datum satsar vi stort - vi vill att
Dawits fall ska uppmärksammas överallt för att sätta press
på makthavare så att han äntligen släpps fri!
Dawit drev den oberoende tidningen Setit, som publicerat
artiklar och information om kritik av Eritreas president och
regering. Han är fortfarande frihetsberövad utan rättegång,
enbart för att ha nyttjat yttrande- och pressfrihet.

Några exempel på aktiviteter är sociala medier-aktion, vykortskampanj och gatukonst! Vi har tagit fram en lathund med
utförliga instruktioner till alla aktiviteter. Givetvis kan ni också
komma på helt egna idéer och planera egna aktiviteter!
Anmäl er här.

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE
0707-44 57 93
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

MR-OMRÅDE:
KVINNORS
INSATSRÄTTIGHETER,
SEPTEMBER 2021				
SRHR OCH HBTQI-PERSONERS
RÄTTIGHETER
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Kontaktperson på sekretariatet:
Julia Karlsson

TIME FOR CHANGE: DAGS ATT
PÅVERKA SVERIGES REGIONER!
Missade du infoträffen om Time for Change i maj?
Ingen fara - här kommer en ny chans!
Vad: Informationsträff
När: 2 september kl 18:00
Hur: Digitalt, anmäl dig här: https://aktivism.amnesty.se/
forms/intressetraff-2-time-for-change/
Under våren 2019 startade Amnestys arbete mot våldtäkt i
Sverige, Danmark, Norge och Finland. I rapporten Time for
Change: Justice for survivors of rape in the Nordic countries,
identifierade vi olika hinder som försvårar för våldtäktsöverlevare att få rättvisa och stöd. I Sverige riktade vi först in oss på
brister i polisens arbete, och nu är det dags att fokusera på
vårdspåret.
Hälso- och sjukvården har en viktig roll att spela för dem som
utsätts för sexuellt våld. I det akuta skedet handlar det om att
ge krisstöd, medicinsk behandling och spårsäkra. Men det
handlar också om att den som utsätts måste få stöd och behandling på längre sikt eftersom obearbetade trauman kan
leda till långvarig psykisk ohälsa. Brister inom vården gör att
våldtäktsöverlevare inte alltid får den vård de söker eller behöver - och detta måste ändras.

REGIONERNA

Under hösten 2021, september - december, ska vi arbeta för
att föra upp frågan på den politiska dagordningen i landets
regioner. Genom påverkansarbete och opinionsbildning vill vi
få de politiska partierna i regionerna att inkludera mål och
löften kring förbättrad vård för våldtäktsöverlevare i sina partiprogram inför valet 2022.

VILL DU VARA MED OCH PÅVERKA?
Organisatörer har tilldelats olika regioner för att regionalt leda
arbetet för förbättrad vård för våldtäktsöverlevare. Vill du vara
med och jobba med en region? Kom på årets andra informationsträff och lär dig mer om kampanjen! Tillsammans med en
organisatör kommer ni sedan analysera och planera vilka påverkansmetoder ni ska använda i just er region för att få bäst
genomslag. Det kan handla om att skriva insändare, samla
namnunderskrifter eller kontakta lokala politiker. Anmäl dig
här: https://aktivism.amnesty.se/forms/intressetraff-2-time-forchange/

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE
JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE
0709 87 04 65

MR-OMRÅDE:
INSATS SEPTEMBER
2021				
FLYKTINGAR
OCH MIGRANTERS
RÄTTIGHETER
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Kontaktperson på sekretariatet:
Ellinor Hagman och Julia Karlsson

GE RÖTT KORT TILL FIFA! DELTA
I HÖSTENS KAMPANJPLANERING
Vad: Kampanjplaneringsmöte
När: 7 september kl 18:00
Hur: Digitalt, anmäl dig här: https://aktivism.amnesty.se/
forms/kampanjplanering-vm-i-qatar-2022/

betare i olika typer av VM-projekt utsätts för arbetsrelaterade
kränkningar som i Qatar, och därför behöver FIFA använda
sitt inflytande för att uppmana Qatar att korrekt skydda alla
migrantarbetare!

I samband med de europeiska kvalmatcherna i våras lanserades den internationella kampanjen inför fotbolls-VM i Qatar
2022. Nu är det dags för nya kvalmatcher och vi behöver fortsätta stå upp för migrantarbetares rättigheter. Kom på kampanjplaneringsmöte för att planera hur vi lyfter frågan i höst!

DELTA I KAMPANJPLANERINGSMÖTE!

VAD HÄNDER I QATAR?
95 % av arbetskraften i Qatar utgörs av migrantarbetare. Flera av dem är där på grund av VM, de bygger arenor, vägar
och tunnelbanor, de arbetar med allt från transport, hotell,
restauranger och säkerhet på plats. Även om flera reformer
genomförts och förbättringar gjorts av Qatar så utsätts ändå
tusentals migrantarbetare för kränkningar och exploatering av
arbetsgivare i form av utebliven eller otillräcklig lön, för långa
arbetspass, hinder mot att byta jobb eller resa hem osv. Qatar
har fortfarande mycket kvar att göra för att VM ska ha en ha
en positiv inverkan på migrantarbetares rättigheter.

RÖTT KORT TILL FIFA!
I höst kommer vi fortsatt vända blickarna mot FIFA (det internationella fotbollsförbundet) och efter årsskiftet så lägger
vi fokus på Qatar. FIFA har ett tydligt ansvar att agera när ar-

Sveriges herrlandslag kommer spela kvalmatcher under september, oktober och november - där flera av dem även spelas
i Sverige. Här ser vi möjligheter att lyfta de människorättskränkningar som sker i Qatar, skapa opinion och påverka!
Kom på planeringsmöte där vi tillsammans går igenom kampanjen och brainstormar kring hur vi kan visa att vi ger rött
kort till FIFA. Känner du fler som kan vara intresserade av att
delta? Bjud in dem med! Anmäl er här: https://aktivism.amnesty.se/forms/kampanjplanering-vm-i-qatar-2022/

ELLINOR HAGMAN
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION
ELLINOR.HAGMAN@AMNESTY.SE
0708 60 41 39

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST
JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE
0709 87 04 65
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SOM JAG SER DET...
Intervju med Märta Christoffersson, grupp 137
Märta Christoffersson föddes i Västerås den 14 augusti
1921 och växte upp där. Hon var nummer tre av fyra
systrar. Efter att ha slutat skolan sökte hon och kom in på
Fröbelinstitutet i Norrköping och utbildade sig till förskollärare
eller barnträdgårdslärarinna, som det hette på den tiden.
Där träffade hon sin man Bertil och 1945 fick de dottern
Eva. Familjen flyttade till Borås och där arbetade Märta som
förskollärare. Efter några år vidare till Mölndal, där Märta först
några år var hemmafru, men fick sedan anställning, som
bambatant på Lindhagaskolan.
Märta börjar med att säga att hon tycker att det är så härligt att
säga att hon arbetar för Amnesty.
Det är ett bra sätt att sprida Amnesty vidare till andra
människor. Märta berättar, att hon 1978 började i grupp 137
som var en Mölndalsgrupp. Jag hade läst väldigt mycket om
Amnesty och efter en utställning på Göteborgs Stadsbibliotek,
kontaktade jag Amnestylokalen, som då låg på Molinsgatan.
De hänvisade mig till Mölndalsgruppen som bildades 1975
och där har jag blivit kvar. Vi var mellan 8 – 10 personer de
första åren. Det var så positivt att träffa likasinnade, som
delade samma värderingar som jag.
Vår grupp har nu funnits i 46 år och tillsammans har vi gjort
många utåtriktade aktioner. Gruppen ansvarade i två år under
1980-talet för den då uppskattade Soarén på Konserthuset,
där ett stort antal kända artister uppträdde. Bl a var Sonja
Hedenbratt och Viveca Lärn med det första året. Överskottet
gick till Amnestyfonden, som Hasse & Tage hade grundat.
Gruppen ansvarade även för Amnestys
gemensamma
loppmarknad i Göteborg ett år. Jag glömmer inte alla år,
som vi ansvarade för Amnestys boklotteri på Bokmässan.
Att skramla bössa gjordes många gånger t ex utanför Ikea,
Lindome Centrum, Mölndals Bro och Botaniska trädgården.

Den största utmaningen har varit att ta till sig all ny kunskap,
men vi har alltid anordnat en studiecirkel om det aktuella
land, när vi har börjat att arbeta för en ny samvets- /politisk
fånge. Under början av 1980-talet var vi engagerade i en
samvetsfånge, som hade fängslats i Uruguay pga sin fackliga
aktivitet. Uruguay styrdes då av en militärjunta. Vi stöttade
familjen ekonomiskt och skickade massor av brev till berörda
myndigheter. Vilken glädje, när han äntligen släpptes fri!!!!!!
Mänskliga rättigheter saknas i så många länder idag och det
är mycket viktigt att visa att vi står upp för detta. Jag hade
mycket goda kontakter med lokaltidningen Mölndalsposten
tidigare, så det blev många artiklar i den om våra olika
aktiviteter. I lokalradion var jag och en annan medlem med
några gånger.
Idag bor jag på ett Äldreboende och där ser jag till att sprida
kunskap om Amnesty och lånar ofta ut INSATS och Amnesty
Press till personalen. Det har blivit många brev skrivna under
alla dessa år och det fortsätter jag med, samt att läsa INSATS
och Amnesty Press, avslutar Märta.

LJUS
Se upp! Var rädd om våra mänskliga rättigheter!

STORT GRATTIS PÅ 100-ÅRSDAGEN, MÄRTA!

TAGGTRÅD
Då tänker jag på alla samvetsfångar.

MÄRTA CHRISTOFFERSSON
GRUPP 137
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DELTA I VÅRT ARBETE FÖR EN JÄMLIK
OCH HÅLLBAR KLIMATOMSTÄLLNING!
Vill du vara med och arbeta för att den klimatomställning
som nu måste äga rum inte förstärker koloniala maktstrukturer eller på andra sätt kränker mänskliga rättigheter? Vi är
mitt uppe i uppstarten av vårt arbete för en jämlik klimatomställning som är hållbar även i relation till mänskliga rättigheter. Just nu fokuserar vi på framställningen av “gröna”
och etiska batterier och söker aktivister som vill hoppa på
tåget! Intresserad? Delta då i vår digitala workshop den 26
september där vi diskuterar hur arbetet framöver ska se ut.

VARFÖR JOBBAR AMNESTY MED FRÅGOR SOM RÖR
BATTERIER?
Amnesty jobbar sedan ett par år tillbaka med frågor som rör
mänskliga rättigheter och litiumjonbatterier. I två rapporter från
2016 och 2017 avslöjade Amnesty hur utvinningen av kobolt,
en mineral som är nödvändig för litiumjonbatterier, bland annat innefattade barnarbete inom den informella gruvsektorn i
Kongo-Kinshasa samt präglades av arbetsvillkor som resulterade i allvarliga sjukdomar och direkta dödsfall. Amnesty följde
sedan hur kobolten färdades från gruvor i Kongo-Kinshasa, via
smältverk i bland annat Kina, till stora företag som tillverkar
mobiltelefoner, laptops och elbilar.

I litiumjonbatterier ingår även litium, och gruvbrytning av denna metall är även den förknippad med negativ påverkan på
både miljön och mänskliga rättigheter. Litiumutvinning i Sydamerika utgör till exempel ett hot mot urfolkens vattenresurser
och ömtåliga ekosystem.
Den växande efterfrågan på “gröna” batterier, dvs litiumjonbatterier, medför alltså inte bara negativa konsekvenser för
mänskliga rättigheter utan skapar även nya hot mot miljön genom förorening av gruvområden, skador på havsbotten och
ett växande avfallsberg på grund av ineffektiv återvinning och
mindre resurseffektiv design.

VAD VILL VI UPPNÅ?
För att kunna hantera det klimatnödläge vi just nu befinner
oss i måste stater och företag ha som prioritet att kunna garantera att “gröna och etiska” batterier är just det – hållbara
för både miljö och mänskliga rättigheter. Vi ser att vi har stora
möjligheter att bidra med en unik nisch i arbetet för en hållbar
klimatomställning i och med vårt fokus på den sociala hållbarhetsaspekten.
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För att ta vårt arbete med litiumjonbatterier, kobolt och mänskliga rättigheter ett steg längre lanserade vi Powering Change:
Principles for businesses and governments in the battery value
chain i februari 2021. Principerna syftar till att säkerställa att
tillverkningen av litiumjonbatterier för bland annat elbilar och
andra elektriska apparater, som är väsentliga för klimatomställningen, inte bidrar till negativ påverkan på varken mänskliga
rättigheter eller miljö.

VAD SKA VI GÖRA I HÖST?
I Sverige finns det företag och regioner som redan jobbar
aktivt med energiomställningen, bland annat genom hållbar
upphandling där de ställer krav på de företag de jobbar med.
Under våren har vi gjort en kartläggning över vilka aktörer vi
tror att vi har störst chans att påverka, både genom direkt lobbyarbete och genom kampanjarbete.

Nästa steg i processen är en workshop där vi bestämmer hur
och utifrån vilka mål vi vill arbeta med frågan om etiska batterier framöver. Vi hoppas att du vill vara med!
När: 26 september
Var: Zoom
Anmäl dig senast den 20 september här eller via
aktivism.amnesty.se/foretagsansvar

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

MISSA INTE! FÖRELÄSNING OM ISRAEL OCH
PALESTINSKA OCKUPERADE OMRÅDEN
Den 8 september arrangerar grupp 176 i Umeå en digital
föreläsning om Israel och ockuperade palestinska områden.
Huvudtalare är Andrea Bodekull som kommer ge en historisk
bakgrund samt berätta om sina erfarenheter som följeslagare i
Palestina. Andrea har också varit anställd på Amnesty Sverige
under många år. Deltar gör även Ulrika Sandberg, sakkunnig
för företagsansvar på Amnesty Sverige, som kommer prata om
hur fyra stora bokningsjättar bidrar till de illegala israeliska bosättningarnas existens och expansion genom att uppmuntra
till turism dit.

Föreläsningen sker över Zoom och pågår mellan kl 18-20. För
att delta måste du anmäla dig här senast den 1 september.
Ps. I Amnestys rapport ”Destination: Occupation” kan du läsa
mer om ämnet!

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE
KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE
070-197 44 77
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VAR MED OCH PÅVERKA!

Nu är det dags att tycka till kring Amnestys kommande verksamhetsstrategi och vad vi som organisation ska prioritera under perioden 2022-2030. Den 23:e augusti går startskotten
för vår konsultation kring strategin och det är klart att just du
ska vara med. Du hittar anmälningsformulär och mer information på aktivistportalen.

För frågor kontakta:

ELISABETH LUNDGREN
FÖRÄNDRINGSLEDARE
ELISABETH.LUNDGREN@AMNESTY.SE

Anmäl dig här!

SKA NI REKRYTERA NYA AKTIVISTER TILL
DIN AKTIVISTGRUPP/ VERKSAMHET I HÖST?
Genom att fundera på er rekrytering kan ni skapa mer jämlika
och engagerade grupper med flera olika perspektiv och
kunskaper. På detta vis kan vi - tillsammans - driva Amnestys
viktiga arbete framåt för att mänskliga rättigheter ska gälla alla,
överallt och hela tiden! Vi kommer under workshopen att ge er
verktyg, metoder och tips på hur ni kan jobba med den här
metoden i era grupper och verksamheter.

När: Utbildningstillfället kommer att hållas i början av
september. Efter den 26 augusti kommer alla anmälda få mer
information och ett datum för möte.
Var: Digitalt på zoom eller google meet
Anmäl dig HÄR

Vi kommer att anordna ett utbildningstillfälle med utgångspunkt
i handboken “Handbok- vägen till en jämlik rekrytering - inför,
under och efter“ samt tillhörande workshop för att ge kunskap
och metoder för er som är ansvariga för rekrytering på lokal
nivå i ämnet jämlik rekrytering.
Utbildningstillfället kommer att hållas av två aktivister med
erfarenhet av att rekrytera och ta emot nya aktivister till
amnestyrörelsen.

Frågor? Kontakta Fartun Andersson Ramnemo
fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE
FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE
040-96 66 30
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KONTAKTPERSONER PÅ SEKRETARIATET
Sedan den 1 juni organiseras arbetet på sekretariatet för att
stödja och utveckla aktivismen på ett delvis nytt sätt. Vi som
arbetar med aktivism finns nu alla samlade i en grupp på sekretariatet - engagemangsgruppen. Vi är sex verksamhetsutvecklare och en gruppchef. Verksamhetsutvecklarna ansvarar
för att stödja och utveckla aktivismen inom varsitt geografiskt
område i Sverige samt för att utveckla aktivismen inom olika
människorättsområden. Varje verksamhetsutvecklare ansvarar
också för olika utvecklingsområden. I och med omorganisationen den 1 juni har rollerna som regional kampanjledare och
ungdomssamordnare gått in i verksamhetsutvecklarrollerna.
Det betyder att du nu kommer ha en lokal kontaktperson att
vända dig till med alla dina frågor istället för som tidigare en
verksamhetsutvecklare och en kampanjledare.

I GÖTEBORG arbetar Daniel Lundh (tillbaka från
föräldraledighet den 1 september) och Julia Karlsson (som
vikarierar för Karin Ledin da Rosa till augusti 2022). Daniel
är kontaktperson för Göteborg och Värmland - Dalsland. Julia
är kontaktperson för Örebro, Skaraborg samt Norra Älvsborg
- Bohuslän.

Här nedan kan du se vilken verksamhetsutvecklare som är
din kontaktperson. Vi ser fram emot att ses!

I MALMÖ arbetar Fartun Andersson Ramnemo och Marianne
Gyllenpistol. Marianne är kontaktperson för Lund, Halland,
Jönköping samt Kalmar - Kronoberg. Fartun är kontaktperson
för Malmö, Blekinge samt övriga Skåne.

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE
0709 144 681

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE
0709 87 04 65

I STOCKHOLM arbetar Karin Danelius och från den 30 augusti
välkomnar vi också Malin Högberg. Karin är kontaktperson för
Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Malin är kontaktperson
för Östergötland - Södra Sörmland, Västerbotten, Södra
Norrland, Gästrikland - Dalarna, Norrbotten och Gotland.

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
0709 14 41 52
0737 85 02 37

KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE
0701 97 44 77

IDA WISTBACKA
GRUPPCHEF ENGAGEMANG
IDA.WISTBACKA@AMNESTY.SE
070 744 02 29

MALIN.HOGBERG@AMNESTY.SE
0733 10 15 21
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AKTIVISTSEMINARIET 2021
HAR DU EN LEDANDE FUNKTION INOM AMNESTY? SE HIT!

Läs mer och ansök på aktivistportalen!

Årets upplaga av Aktivistseminariet riktar sig till dig som har
ett ledande uppdrag. Kanske sitter du i ett råd, styrelse eller
är samordnare inom ett område?

OBS! Begränsat antal platser.

Vad: Betoning på workshops om vår internationella rörelse,
påverkansarbete, verksamhetsplanering samt verktyg och
metoder för mötesteknik och processledning.
När: Helgen 13-14 november
Var: Sekretariatet i Stockholm eller digitalt. Vi följer FOHM
riktlinjer.

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE
0707-44 57 93
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

ANMÄL DIG TILL VÅR DIGITALA
GRUNDUTBILDNING - AMNESTY A
Äntligen har vi bokat in ett nytt tillfälle för vår grundutbildning!
Amnesty A är första delen av vår utbildningsserie Amnesty
ABC och riktar sig främst till våra nya aktivister och de som är
på väg in i verksamheten. Vi går igenom Amnestys vision, vilka
frågor vi arbetar med samt vilka metoder vi använder oss av.

Anmäl dig på aktivism.amnesty.se/abc

Ps. Vi kommer hålla en Amnesty A på engelska lite längre
fram. Mer info om det kommer!
Frågor eller funderingar? Kontakta mig!

Glöm inte att tipsa de i din grupp som ännu inte gått
utbildningen att anmäla sig! Kanske vill du också själv delta för
att fräscha upp dina egna kunskaper? Alla är välkomna!
Datum: den 29 september
Tid: 18.00 - ca. 20.00
Plats: Zoom
Språk: Svenska

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

VIRTUAL GLOBAL ACTIVISM SKILLSHARE
Vill du delta i ett internationellt erfarenhetsutbyte med
anställda och aktivister från olika delar av vår rörelse?

Nyfiken? Läs mer och ansök på aktivistportalen.

När:18-22 oktober 2021 (dagtid)
Vad: Workshops, seminarier och erfarenhetsutbyte om aktivism
Vem: Du ska ha haft en ledande roll i minst ett år samt kunna
förstå och prata engelska
Hur: Digitalt. Minst kunna delta på 2 av 5 dagar

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE
0707-44 57 93
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
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VAR DET BÄTTRE FÖRR?
INSAMLING DÅ OCH NU
Ibland är det ren och skär nostalgi men ibland är det faktiskt
sant. En sådan sak gäller grupper och insamling. Innan
Amnesty som sektion gick över till att bli mer professionella
(vilket i mångt och mycket utvecklat oss som organisation)
förlorade en del av grupperna en viktig beståndsdel, insamling,
medan andra grupper och distrikt är stjärnor på att dra in
pengar på olika sätt. Vi behöver återigen bli en samlad kraft
när det kommer till att samla in pengar till organisationen.

Välkommen till ett dialogmöte där vi pratar om hur och
varför Amnesty samlar in pengar, hur vi förhåller oss till den
internationella rörelsen, var får vi våra pengar ifrån och var får
vi dem inte ifrån? Detta och mycket annat som rör hur vi samlar
in pengar vill vi prata med dig om och framför allt diskutera hur
du vill vara med och göra skillnad.
Vad: Dialogmöte om insamling i Amnestys namn
Hur: Mötet sker digitalt. Inbjudan skickas efter anmälan.
När: I slutet av sep/ början av okt.
Anmäl ditt intresse HÄR.

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE
0707-44 57 93
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

RIKTLINJER FÖR
BILDHANTERING!
Visste du att det nu finns en lathund för bildhantering uppe på aktivistportalen?
Där hittar du info om de riktlinjer Amnesty Sverige har för bildanvändning och
hur bilder, filmer och annat visuellt material ska användas i organisationens
kommunikation. Syftet är att göra det lätt att jobba med bild och film på
ett enhetligt och lagligt sätt, samt visa Amnestys kärnvärden och spegla
vår grafiska profil. Du hittar riktlinjerna och lathunden här: https://aktivism.
amnesty.se/grupper-och-distrikt/regler-och-formalia/bildhantering/

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE
JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE
070 987 04 65
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GENERALSEKRETERARENS HÖRNA

Jag fick nyligen frågan vilka frågor som Amnesty Sverige
bevakar, utreder och agerar på när det gäller arbetet för
mänskliga rättigheter i Sverige. Kort sagt, vad ser vi som de
största MR-utmaningarna? Det är ju en fråga som svenska
sektionen gemensamt ska besvara under hösten, med
utgångpunkt i den globala verksamhetsstrategin 2022-2030
som antas på Global Assembly i september. Jag hoppas att ni
alla har möjlighet att medverka i dessa spännande och viktiga
samtal, mer information kommer inom kort.
Under våren har Amnesty Sverige ställt samma fråga
till andra organisationer i Sverige. En viktig del av allt
rättighetsbaserat arbete är principen om delaktighet. För
att kunna identifiera vad som bör vara de viktigaste och
mest relevanta prioriteringarna för Amnesty i Sverige under
strategiåren 2022-2030 beslöt vi oss för att föra dialog brett
med rättighetsbärare och organisationer med olika former av
specialistkompetens inom mänskliga rättigheter. Vi bjöd in
114 organisationer att delta och 32 organisationer tackade ja
till att samtala med oss, bl.a. Afrosvenskarnas riksförbund,
Funktionsrätt Sverige, Samernas riksförbund, É Romani
Glinda och RSMH. Till vår hjälp hade vi människorättsjuristen
Hanna Gerdes, som genomförde gruppintervjuer med de
deltagande organisationerna och som sedan sammanfattade
de viktigaste rekommendationerna i rapporten “Leave no
one behind - röster och rekommendationer inför Amnesty
Sveriges strategi 2022-2030”. Stort tack för din hjälp i detta
arbete, Hanna!
Vad framkom då i dessa samtal? Ett tema som framträder
tydligt handlar om hur yttrandefriheten allt mer begränsas
av hat, hot och självcensur. Nästan alla deltagande
organisationer vittnar om hur de upplever att samtalsklimatet
i det offentliga rummet leder till angrepp på minoriteter,
kvinnorättsförsvarare, journalister och kulturutövare, ofta i
försök att tysta, sprida desinformation eller misstänkliggöra
de som försvarar mänskliga rättigheter. Organisationerna ger
också uttryck för att de upplever att det saknas verktyg och
resurser för att gemensamt kunna utgöra en motkraft. Fler
efterfrågar också stöd när människor utsätts för hat och hot.
Ett annat tema handlar om behovet av ett intersektionellt
perspektiv, för att säkerställa att rättigheter kan åberopas av
alla. Det gäller särskilt yttrande-, mötes och föreningsfriheten.
Även om dessa rättigheter är garanterade i lag, så förbises
många grupper i praktiken, exempelvis genom att
information är otillgänglig för personer med olika former av
funktionsnedsättning eller att det offentliga inte lever upp
till språkkrav i nationell minoritetslagstiftning. Ytterligare en

aspekt är den snabba digitaliseringen som kan innebära att
resurssvaga grupper, som inte har jämlik tillgång till digital
infrastruktur, riskerar att inte kunna nyttja sin yttrandefrihet.
Deltagarna lyfter också hur vissa röster aldrig efterfrågas i det
offentliga samtalet om mänskliga rättigheter. Därmed riskerar
en stor andel rättighetsbärare och deras särskilda utmaningar
att osynliggöras.
De deltagande organisationerna lyfter också fram att de
upplever att det finns en begränsad kunskap om mänskliga
rättigheter och principen om icke-diskriminering som grundval
för allt rättighetsbaserat arbete. Att fostra en ny generation av
människorättsförsvarare är en stor och betydelsefull uppgift,
både för att kunna värna mänskliga rättigheter över tid och för
att kunna utveckla framtida rättighetsskydd. Här menar flera
av deltagarna att Amnesty har en viktig roll att spela för att
kunna erbjuda kunskap till fler.
Under gruppintervjuerna lyfte några av de deltagande
organisationerna fram att klimatet bör lyftas fram som en
människorättsfråga. Det finns stort engagemang inom
frågor som rör klimaträttvisa, men det saknas ofta fokus på
kopplingen mellan klimatkrisen och mänskliga rättigheter.
Här skulle också Amnesty kunna spela en roll i att lyfta fram
och synliggöra denna koppling.
Sammanfattningsvis formulerades 19 tydliga rekommendationer till Amnesty Sverige. Det är ett enormt viktigt bidrag till
vårt arbete med att ta ut kurs inför de kommande åren! Men
många av de deltagande organisationerna menade också att
de uppskattade möjligheten till gemensam dialog. I en tid då
mänskliga rättigheter upplevs vara under allt större angrepp
bör Amnesty Sverige fortsätta att fundera på hur vi kan utgöra
en mötesplats för rättighetsorganisationer och andra som vill
verka för mänskliga rättigheter.
Hälsar
Anna
PS Vill du läsa hela rapporten “Leave no one behind - röster
och rekommendationer inför Amnesty Sveriges strategi 20222030”? Hör av dig till mig på anna.johansson@amnesty.se så
hjälper jag dig.

ANNA JOHANSSON
TF GENERALSEKRETERARE
ANNA.JOHANSSON@AMNESTY.SE
08 7290 274
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Den 29 juni uppmärksammade grupp 171 och 279
Turkiets utträde ur Istanbulkonventionen med en
kreativ aktion på Stortorget i Malmö.
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