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NYTT DATUM FÖR AKTIONSDAG GÄLLANDE TURKIET!
Datumet för den internationella aktionsdagen med fokus på Turkiet
har skjutits fram en månad till den 14 oktober. Detta då vi fått
felaktiga uppgifter om Amnesty Turkiets chef Idil Esers födelsedag,
som är tanken att grupper kan uppmärksamma. Kanske genom att
bjuda på tårta och/eller skicka grattishälsning?

Ali Gharavi och Idil Eser, två av de häktade
människorättsförsvararna i Turkiet.

Då det är frivilligt att uppmärksamma just hennes födelsedag går det
bra att agera från mitten av september till slutet av oktober.
Anmäl er via: aktivism.amnesty.se/delta-i-en-kampanj
Hör av er om ni har frågor eller vill ha tips på aktiviteter!

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJSAMORDNARE SYD
040-96 66 30
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

DÖDSSTRAFFET ÄR INGET STRAFF DET ÄR ETT
BROTT, AGERA DEN 10 OKTOBER
Sedan 2003 uppmärksammas den 10 oktober som en global
dag mot dödsstraffet. I år har Amnesty valt att lyfta att det
i december är 40 år sedan den första stora internationella
konferensen mot dödsstraffet hölls i Stockholm. Konferensen
resulterade i Stockholmsdeklarationen där 177 delegater från
ett 50-tal länder ställde sig bakom kravet på ett totalt och
villkorslöst avskaffande av dödsstraffet. I Stockholm kommer
Aktionsgruppen mot dödsstraffet, tillsammans med HälsoFoto från konferensen med fr v Garfield Todd, Rhodesia, Thomas
Hammarberg, Sverige, Martin Ennals, Amnestys generalsekreterare,
Olof Dahlen, Sverige.

och sjukvårdsgruppen att anordna ett seminarium om detta
på ABF. Mer info om det hittar ni framöver i Kalendariet på
amnesty.se.
Som vanligt kommer vi att lyft ett aktionsfall. I år gäller det
Ali al-Nimr i Saudiarabien. Ali dömdes till döden för brott
som han påstås ha begått när han var 17 år. Bland de brott
han dömdes för 2014 finns deltagande i demonstration mot
regeringen, innehav av maskingevär och väpnat rån. Ali alNimr är brorson till en framstående imam som avrättades i
januari 2016 efter en mycket bristfällig rättegång.
Material till fallet kommer ni att kunna ladda ner från
Aktivistportalen.

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL
08 -729 02 36
ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE
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DAGS ATT ANMÄLA SIG TILL ÅRETS
STÖRSTA AKTIVISTEVENT - MEGAHELGEN!
I oktober är det dags för höstens höjdpunkt, då vi slår ihop
flera av Amnestys viktigaste aktivisträffar till en enda härlig
MEGAHELG: Aktivistseminarium, träff för distriktsaktiva,
ungdomsträff, verksamhetsmöte och styreselsemöte för
Amnestyfonden - allt under samma tak! Detta årets höjdpunkt
äger rum 21-22 oktober i Stockholm, för disktriksaktiva,
ungdomsgrupper och studenter så startar megahelgen redan
på fredagen den 20 oktober.

och lyssna till bland andra Azza Soliman som vi kommer
arbeta för inom kampanjen BRAVE och Milena Buyum
som är kampanjare för Turkiet på Amnestys Internationella
sekretarit i London. Självklart kommer andra områden också
täckas såsom aktivism, flyktingkampanjen och diskriminering.
Programmet kommer även bestå av ett antal valbara
seminarier där man efter intresse och behov väljer det man
själv vill. Under megahelgen finns något för alla!

Mycket av innehållet kommer att kunna ses och höras av alla.
Aktivistseminariet kommer ha särskilt fokus på vår nya globala
kampanj för människorättsförsvarare: BRAVE.

Vi ses på Ersta!

Under helgen får du veta mer om vad människorättsförsvarare
gör, vilka de är och varför de behövs. Vi kommer att få träffa

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJSAMORDNARE NORDVÄST
0709-87 04 65
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
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UTBILDNING: ATT LEDA EN GRUPP
Den 18-19 november hålls en utbildning för dig som är
gruppsekreterare (nybliven eller har haft rollen ett tag). Du
kan vara med i en arbetsgrupp, försvarsgrupp specialiserade
grupper, studentgrupp eller ungdomsgrupp.
Under helgen kommer vi att ha de flesta pass gemensamt
men också ha vissa separata pass för ungdomsgrupper och
arbetsgrupper.

VARFÖR EN UTBILDNING FÖR GRUPPSEKRETERARE?
Vad innebär det egentligen att vara gruppsekreterare och vad
ingår i uppdraget? Är man en informationsförmedlare eller en
ledare för gruppens verksamhet som gruppsekreterare?

“När jag var
sammankallade för
juristgruppen hade jag
i min ledarroll velat
lära mig många saker,
bland annat hur en
kan fortsätta motivera
medlemmarna i
gruppen!”
Ida Lundborg, före detta sammankallande i Juristgruppen, Örebro

Under helgen kommer vi att att bland annat lära oss om:
Hur en grupp fungerar och hur vi skapar delaktighet
Hur vi får saker gjorda i en grupp
Hur kan vi komma igång om vi är nya som grupp eller hur
behåller ni glöden i gruppen när den har varit igång ett tag?
Engagemangsformer i amnesty
Rekrytering till gruppen
Ledarskap
Mötestekniker tips och råd. Vad är mötesteknik? Vilken
mötesteknik passar din grupp? Hur man genomföra man ett
möte så att det blir så effektivt som möjligt?

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE
08 - 729 02 43
EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

FARTUN ANDERSSON
AKTIVISTSAMORDNARE SYD
040-96 66 30
FARTUN.ANDERSSON@AMNESTY.SE
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VAD TÄNKER DU OM ENGAGEMANG, INFLYTANDE OCH BESLUTSFATTANDE?
Arbetsgruppen för demokratiöversynen jobbar vidare och nu vill
vi träffa dig som är aktiv! Under september bjuder vi in till något
som vi kallar medlemspaneler runtom i landet. Där samtalar
vi om vad som är viktigt för dig i ditt engagemang och testar
några olika idéer om framtiden. Undrar du något om panelerna,
eller vill du delta? Kontakta Ulrica Lysén så snart som möjligt!
Medlemspaneler för aktiva i grupp eller nätverk
Uppsala: söndag 17 september,13.00 - 15.00
Lund: måndag 18 september, 18.00 - 20.00
Umeå: datum ej satt

Varje tillfälle har upp till åtta platser. Projektet står för resor och
vi bjuder så klart på fika i samband med medlemspanelerna.
PS. 1300 personer har svarat på demokratiöversynens enkät
om engagemang, inflytande och beslutsfattande. Är du en av
dem? Annars hittar du den på aktivism.amnesty.se eller via
länken https://goo.gl/forms/F7hWUPqvhR3eh6ZA3. Vi stänger
enkäten 10 september.

ULRICA LYSÉN

Medlemspaneler för distriktsaktiva
Göteborg: söndag 24 september, 14.00 - 16.00
Kalmar: datum ej satt

PROJEKTLEDARE MEDLEMSDEMOKRATI
070-9870467
ULRICA.LYSEN@AMNESTY.SE

SOM JAG SER DET...

ICM UR EN ”NEW COMERS” ÖGON - ELLER ATT PÅ
RIKTIGT FÖRSTÅ ATT VI ÄR EN GLOBAL RÖRELSE
Hur ofta träffar en någon som kommer från Mongoliet? För
en kille från Hökarängen är det iallafall inte varje dag. Jag vet
inte riktigt vad jag förväntade mig när jag fick möjligheten att
åka med i delegationen till Rom. Under hela den långa men
intressanta förberedelsetiden tänkte jag egentligen aldrig på
hur det skulle kännas att vara bland alla dessa människor från
hela världen. Jag hade fullt upp med att fundera över, diskutera
och förbereda vår syn på alla förslag och ordalydelser som
skulle upp på mötet. Lite yrvaken efter semesterdvalan stod jag
iallafall plötsligt där på Fiumicino. Glada blåtröjade volontärer
fångade upp oss och såg till så att vi kände oss välkomna.
Redan där och då var Anna igång och samtalade intensivt med
Solomon från Sierra Leone och nästan lika hastigt hittade jag
min första ICM-kompis, Juan från Peru. Jag har varit på en del
internationella möten på mina tidigare arbeten och tyckt att de
känts tillknäppta och stela, kanske intressanta, men inte roliga.
Att få vara på internationellt möte i den här organisationen

LJUS

Sabrina, Clara och tolkarna (och de andra
volontärerna) i Rom för att de ställer upp och ser till
så att såna här möten fungerar så bra.

TAGGTRÅD
Recep Tayyip Erdoğan, behöver kanske inte
förklaras mer.

är verkligen nåt helt annat. Det kan låta lite fånigt men det
är verkligen att vara bland vänner. Även om mycket av det
mötet handlade om var allvarligt så är det inget som präglar
umgänget.
En annan, mörkare och svårare sida med att träffa alla dessa
vänner är att inse hur olika vår vardag ser ut. Även om det
finns svåra kränkningar även hemma hos oss så kan det vi
jobbar för ibland, iallafall för mig, kännas lite avlägset. Att höra
kollegorna från Turkiet berätta hur ”god morgon” har fått en
helt ny innebörd för dem skakade om. För dem är det en fråga
och bekräftelse på att morgonen varit god i bemärkelsen att
de faktiskt kunnat komma till jobbet även denna dag. Om det
finns något positivt i detta så är det att det ytterligare stärkt
min övertygelse att jag valt rätt arbetsplats och att vi verkligen
behövs. Och nu har jag verkligen förstått att vi är ett globalt
gäng som sliter tillsammans och gillar varandra.

PETER KVIST
CHEF RESURS OCH STYRNING
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UNDERSÖKNING OM VÅLD MOT KVINNOR PÅ NÄTET
Just nu pågår det internationellt inom Amnesty ett arbete
med att undersöka våld mot kvinnor på nätet, specifikt på
plattformar som Facebook, Twitter och Instagram. I en global
studie undersöker vi dels hur vanligt det är att men också
vilka konsekvenser nätbaserat våld, hot och trakasserier
får för kvinnorna som utsätts. Projektet tittar även på
regeringars och företags ansvar.
Sverige är ett av de länder som ingår i studien. Den svenska
sektionen gör även en egen enkätstudie för att komplettera

den globala studien med enskilda kvinnors erfarenheter. Nu
behöver vi er hjälp att sprida enkäten. Lägg gärna ut länken
till undersökningen på Facebook eller maila ut i era nätverk.
Undersökningen hittar ni här: amnesty.se/undersokning

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORDNARE SKÅNE/BLEKINGE
040-96 66 30
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

Rådsmötet röstar om att göra en översyn av Amnestys abortpolicy så att den
blir förenlig med internationell rätt. I förgrunden syns Anders Hällbom, Anna
Lindenfors och Tora Törnquist från den svenska ICM-delegationen.

INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET (ICM) - DET SISTA I SITT SLAG
Den 11-15 augusti samlades flera hundra
Amnestymedlemmar från hela världen i Rom för att
diskutera, lära av varandra, inspireras och besluta om
viktiga frågor för mänskliga rättigheter. Vår ICM-delegation
var givetvis på plats med representanter från styrelsen och
sekretariatet.
- Vi lyckades bra med att
uppnå de mål vi hade satt upp.
Många av våra ändringsförslag
gick igenom och besluten blev
bättre,” säger en nöjd Tora
Törnquist, ordförande i svenska
sektionen.
En av de stora frågorna under
mötet var att avsluta en flerårig
process som har handlat

om att utveckla en ny styrmodell för den internationella
rörelsen. Det förslag som antogs under mötet innebär att
vi nu kommer att ha ett årligt Global Assembly och årliga
regionala forum istället för ICM vartannat år. Sektionernas
delegationer kommer att vara mindre och bestå av
ordförande, generalsekreterare och en person till. Vart tredje
år får vi även utse en ungdomsrepresentant till delegationen.
Alla sektioner har ett uttalat uppdrag
att utse sin delegation utifrån ett
“Det märks att vi är en organisation
där människor brinner för det Amnesty mångfaldsperspektiv, det vill säga att
välja in den tredje delegaten utifrån
står för och där vi alla känner ett starkt
variabler som skapar en relevant
personligt engagemang. Kamplusten
mångfald i just deras delegation.
och envisheten är där. Det är fantastiskt En annan stor förändring är att alla
sektioner från och med nu har lika
att se kraften i att vara en global
många röster på Global Assembly,
rörelse”, säger Anna Lindenfors,
det vill säga en röst var. Kommittén
generalsekreterare.
som har i uppdrag att välja ut vilka
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En solidaritetsaktion för människor på flykt.

frågor som ska upp på Global Assembly alternativt i de
regionala forumen har också fått ett stärkt mandat. Detta för
att säkerställa att respektive fråga förbereds på ett relevant
sätt och behandlas på rätt nivå i organisationen. I de nya
stadgarna fick den svenska sektionen in en skrivning som
fastslår att makten inom rörelsen utgår från de individer som
utgör rörelsen.
För att tydliggöra Amnestys ståndpunkter vad gäller militär
ockupation och demokratiska val beslutade rådsmötet att
den internationella styrelsen ska ta fram nya policys inom
dessa områden. Den svenska sektionen fick bland annat
med en skrivning som förtydligar att policyn om militär
ockupation ska skrivas utifrån konsekvenser som resulterar i
kränkningar av mänskliga rättigheter.
Rådsmötet beslutade också att Amnesty ska ta fram en ny
policy om mänskliga rättigheter kopplade till den globala
narkotikapolitiken där man bland annat kommer att titta
på hur vi ska förhålla oss till hur regeringar agerar för att
kontrollera droger/droghandel och vilka konsekvenser det får
för mänskliga rättigheter. Behovet av en policy inom det här
området kommer bland annat av de omfattande utmaningar
man ser i bland annat Mexico.

“Delegationen har lyckats väldigt bra
med att uppnå de mål vi satt upp. I många
av de förslag som lagts fram ville vi
från Sverige göra en lång rad större och
mindre förändringar. Det hårda arbetet
under beredningen ledde till att en
majoritet av förändringarna gick igenom
och besluten förbättrades”, säger Tora
Törnquist, ordförande.
En fråga som den svenska sektionen har arbetat mycket med
och varmt välkomnar är att rådsmötet nu har fattat beslut
om att göra en översyn av rörelsens abortpolicy så att den
blir mer omfattande och förenlig med internationell rätt. Den
svenska sektionen fick bland annat med en skrivning som
inkluderar även de personer som är i behov av abort men
som inte identifierar sig som kvinnor.
Det beslutades också att rörelsen ska ta fram en ny strategi
för hur Amnesty ska arbeta med den påverkan som
klimatförändringarna har på mänskliga rättigheter. Även
här bidrog den svenska sektionen till en förtydligande text.
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Man ska bland annat speciellt beakta de grupper som
drabbas oproportionerligt av klimatförändring, till exempel
de fattigaste som redan idag har de sämsta odlingsmarkerna
och se över om och hur kränkningar på grund av
klimatförändringar kan inkluderas i framtida kampanjer.
Andra frågor som diskuterades och som kan komma att
bli viktiga inför utformandet av de strategiska målen 20202023 är bland annat rättigheter kopplade till personer med
funktionsnedsättning och banker och investerares relation
till vapenhandel. I den sistnämnda frågan bedriver Amnesty
redan nu ett omfattande arbete och man kom överens om att
ta fram ett kortare underlag som kan hjälpa till vid framtida
prioriteringar.
Den svenska delegationen tog också tillfället i akt att
diskutera frågan om Nordkorea med representanter från
Amnesty i Sydkorea. Diskussionerna handlade framförallt
om att i samarbete med Sydkorea arbeta för att skapa
förutsättningar för de människorättsförsvarare från Nordkorea
som är verksamma i Sydkorea. Sverige spelar en unik roll
i Nordkorea, bland annat eftersom vi har funnits på plats
under en lång period då ingen annan västerländsk ambassad
har funnits där och vi har flera medlemmar i den svenska
sektionen som är engagerade i situationen i Nordkorea.
Den svenska sektionen hade också tagit initiativ till en
workshop om HBTQI-frågor där ett 60-tal personer deltog.
En av de frågor som lyftes fram var att Amnesty har väldigt få
HBTQI-fall som går att arbeta med. Det diskuterades bland
annat hur detta arbete kan utvecklas och förbättras.
Den svenska delegationen berättade också om vår pågående
utredning om värdländers ansvar i förhållande till utsatta
romska EU-medborgare. Flera länder såsom Norge, Italien
och Frankrike uttryckte intresse för studien och ett eventuellt
samarbete.

INSATS SEP 2017

“Något som känns extra starkt på ICM är att
även fast det är delegater från stora delar av
jordklotet, så är vi “Ett Amnesty”. Denna känsla
är otroligt stark och något jag tror kan få ett
större genomslag i Sverige”, säger Mårten
Rosander, kassör i styrelsen.
Christine Pamp från Sverige var ordförande under ICM. Hon
gjorde ett strålande jobb med att lotsa mötets diskussioner
framåt och se till att rådsmötet kom till beslut som hela
rörelsen kunde ställa sig bakom. Den svenska sektionen
nominerade Christine Pamp till ordförande även för
kommande Global Assembly, ett uppdrag som hon också
fick. Rådsmötet valde också en ny internationell styrelse,
som i sin tur valde Sarah Beamish från Kanada som har
suttit i den internationella styrelsen i fyra år, till ordförande.
Den svenska delegationen förde givande diskussioner med
Sarah Beamish om balansen mellan att vara en professionell
organisation och en folkrörelseorganisation som bygger på
medlemmarnas engagemang.
Då Salil Shetty, Internationella rörelsens generalsekreterare,
avslutar sitt uppdrag nästa sommar är rekryteringen av hans
efterträdare i full gång. Tillsammans med de som ansvarar
för rekryteringen diskuterade den svenska delegationen
bland annat vikten av kompetens och erfarenhet av
att leda en organisation i förändring. I och med att det
internationella sekretariatet de senaste åren har öppnat flera
nya regionkontor och att rörelsen just nu har en snabb tillväxt
i globala syd kommer förändringsarbetet i organisationen
att vara centralt under flera år framåt. Andra viktiga
kompetenser som den svenska ICM-delegationen framhöll
var att förstå vad det innebär att vara en medlemsbaserad
organisation, vilket är ganska unikt internationellt, och vikten
av att hålla och driva mänskliga rättigheter på den globala
agenda i den utmanande värld vi lever i idag.
Mer information om vad som hände under ICM kan du läsa i
ICM-delegationens dagbok på medlemssidorna. Där beskrivs
bland annat hur situationen i Turkiet präglade rådsmötets
första dag och hur beredningsprocesserna under rådsmötet
gick till. Rådsmötets beslut i sin helhet kommer också att
läggas upp på medlemssidorna så snart vi har tillgång till
dem.

LINA JAKOBSSON
Anders Hällbom (styrelsen), Anna Lindenfors (generalsekreterare),
Peter Kvist (avdelningschef), Tora Törnquist (ordförande i styrelsen),
Lars Gäfvert (styrelsen) och Mårten Rosander (kassör i styrelsen).

ORGANISATIONSSEKRETERARE
08 -729 02 33
LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE
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AKTION MOT TIGGERIFÖRBUD
Den 29 augusti tog kommunstyrelsen i Vellinge kommun
i Skåne beslutet att föreslå ett förbud mot tiggeri på vissa
platser i Vellinge. Beslutet motiveras med att människor
upplever sig hindrade från att gå in i butiker eller på annat
sätt påhoppade av människor som tigger, men även att det
“inte är värdigt” att tigga för sin försörjning.
Amnesty är kritiska till ett förbud mot tiggeri för att sådana
inte åtgärdar fattigdom utan ytterligare stigmatiserar de
fattiga. Enligt centrala människorättsprinciper och rätten till
icke-diskriminering ska fattigdom bekämpas, inte de fattiga.
För att få mer kött på benen i frågan så kommer det på
fredag att finnas ett “Frågor & svar” på aktivism.amnesty.
se (under kampanj/aktion), som kan vara till hjälp om ni
får frågor eller kommentarer. Vill eller kan ni inte svara så
hänvisa till Johanna Westeson.

Just nu ligger en webbaktion på uttryck.amnesty.se, som
ni gärna får sprida, och den 15 september planerar vi en
demonstration på Stortorget i Vellinge kl 15.00- 16.00, där
Johanna Westeson och Iva-Katharina Kummer, Kyrkoherde,
Svenska kyrkan Vellinge-Månstorp kommer att tala.
Frågor som rör sakfrågan kontakta: Johanna Westeson,
johanna.westeson@amnesty.se
Frågor som rör demonstrationen kontakta: Marianne
Gyllenpistol, marianne.gyllenpistol@gmail.com

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORDNARE SKÅNE/BLEKINGE
040-96 66 30
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

