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AMNESTYKALENDERN
15-22 SEPTEMBER
Rekryteringsmöten, hela landet

20 SEPTEMBER-31 DECEMBER
Filmvisning ”Josefin och Florin” inom ramen för kampanjen
Också människa, hela landet

10 OKTOBER
Internationella dagen mot dödsstraffet

19-20 OKTOBER
Megahelg i Stockholm

16-17 NOVEMBER
Gruppsekreterarutbildning

MITTEN AV NOVEMBER
Årsdag för giftkatastrofen i Bhopal

23-24 NOVEMBER
Utbildning i asylrätt, Stockholm

25 NOVEMBER
Internationella dagen mot våld mot kvinnor

23-25 NOVEMBER
Aktionsperiod inom kampanjen Time for change, hela landet

29 NOVEMBER - 17 DECEMBER
Skriv för frihet
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KICKA IGÅNG HÖSTENS KAMPANJARBETE MED BRAVE
Kampen för allas rättigheter fortsätter och de som
är i frontlinjen i denna kamp hotas, attackeras och
rättsligt trakasseras. Inom Brave lyfter vi flera fall av
människorättsförsvarare som på olika sätt fått utstå
konsekvenser av deras kamp för mänskliga rättigheter. Det
går alltid att agera inom Brave genom aktionsmaterialet
som finns att beställa på aktivism.amnesty.se/brave
eller genom att gå med långsiktigt inom kampanjen.
Aktionsmaterialet består av affischer över fallen vi
kämpar för, en samlingsaffisch med budskapet “höj din
röst” samt tatueringar med samma budskap. Nu har
vi också uppdaterat aktionsmaterialet med ett nytt fall,
kvinnorättsförsvararen Yasaman Aryani.

YASAMAN ARYANI
Yasaman Aryani är en iransk skådespelerska och
kvinnorättsförsvarare som sitter fängslad dömd för bland
annat propaganda mot staten och för brott mot statens
säkerhet. Yasaman greps den 10 april i år, efter att ha lagt
upp en video som blev viral på internationella kvinnodagen
8 mars 2019, och hölls frihetsberövad på okänd plats.
Hon greps i sitt hem i Teheran och fördes bort. Dagen därpå
greps också hennes mamma, Monireh Arabshahi, när
hon åkte till ett fängelse för att försöka lokalisera Yasaman.
Ytterligare en aktivist, Mojgan Keshavarz, som tillsammans
med Yasaman och hennes mamma är med på videon
frihetsberövades.
I videon syns de tre dela ut blommor till kvinnliga
medpassagerare på ett tåg. Ingen av de tre bär slöja. “Den
dagen kommer när kvinnor inte tvingas kämpa”, säger

Monireh Arabshahi i videon. Yasaman Aryani överlämnar en
blomma till en kvinna i hijab och säger att hon hoppas att
de båda kan gå bredvid varandra på gatan en dag, “jag utan
hijab, du med hijab”.
Den 31 juli dömdes både Yasaman och hennes mamma till
16 års fängelse för, enligt uppgift, “att sprida propaganda
mot systemet” och för att “uppvigla till korruption och
prostitution”. Mojgan Keshavarz dömdes till 23 och ett halvt
års fängelse.
De här gripandena följer på en rad fängslanden i Iran de
senaste två åren av kvinnorättsförsvarare som stått upp för
rätten att inte bära slöja. Fler av de gripna har uttalat sig mot
slöjtvång och för kvinnors självbestämmande.
Enligt folkrätten har alla rätt till yttrandefrihet och frihet att ge
uttryck för sin religion eller övertygelse. Det kan t ex handla
om hur människor väljer att klä sig. Därför anser vi att stater
inte bör införa generella tvång för hur kvinnor ska klä sig,
och de måste också skydda kvinnor från att tredje part ställer
sådana krav eller utövar sådant tvång. Det kan handla om
slöjtvång, av staten eller av icke-statliga aktörer, och om
generella förbud för kvinnor att bära t ex slöja. Amnesty
kräver att Yasaman Aryani och andra kvinnorättsförsvarare
omedelbart och villkorslöst släpps.

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST
070 987 04 65
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
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DÖDSSTRAFF - 10 OKTOBER
DÖDSSTRAFFET ÄR INTE ETT STRAFF - DET ÄR ETT BROTT
Runt om i världen sitter just nu tusentals människor i
fängelse med en dödsdom. Stater ska aldrig avrätta sina
medborgare, och dödsstraffet hör inte hemma i ett modernt
och civiliserat rättssystem. Det är Amnestys grundläggande
inställning, och den som ligger till grund för vårt arbete mot
dödsstraffet. Amnestys arbete utgår från FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna, och en av dem är
just rätten till liv. Det finns många anledningar att kämpa
emot dödsstraffet, men grundläggande är alltså detta.
Dödsstraffet förebygger heller inte brottslighet, det gör
också att oskyldiga döms till döden - av diskriminerande
eller skeva rättssystem eller helt enkelt därför att människor
begår fel. Torsdag den 10 oktober är det Internationella
dagen mot dödsstraffet. Det ska vi uppmärksamma.

MALAYSIA, TVÅ STEG FRAM OCH ETT TILLBAKA?
För ett år sedan meddelade den Malaysiska regeringen att
de har för avsikt att helt och hållet avskaffa dödsstraffet.
Detta fick stöd både internationellt och från det malaysiska
civilsamhället. Inte helt oväntat möttes beskedet även av
negativa röster från framförallt nationella grupper och flera
oppositionspartier.
I mars 2019 kom därför ny information där den Malaysiska
regeringen förklarade att de endast har för avsikt att försöka
upphäva det obligatoriska dödsstraffet (vissa brott bestraffas
alltid med dödsstraff), men låta det förbli ett lagligt alternativ
för över 30 brott. Detta förslag ska nu tas upp i parlamentet.
Lagändringsförslaget har nu blivit försenat, vilket ger oss en
unik möjlighet att påverka. Genom att bedriva påtryckningar
riktade både till malaysiska regeringen och oppositionen
kan vi inte bara uppmana dem att avskaffa det obligatoriska
dödsstraffet, utan också pusha dem att ta ett viktig steg mot
att helt och hållet avskaffa dödsstraffet i Malaysia.

HOO YEW WAH
I malaysiskt fängelse sitter Hoo Yew Wah. Han arresterades
vid 20 års ålder för att han hade droger på sig.
Drogrelaterade brott tillhör de obligatoriska dödsstraffen, och
nu tretton år senare sitter han fortfarande i väntan på att
dödsdomen ska verkställas.
Hoo Yew Wah’s sista chans att få leva är att bli benådad av
provinsens sultan. Han ansökte om benådning i april 2014
men har fortfarande inte fått något besked.

VAD SKA VI GÖRA?
Födelsedagshälsningar till Hoo Yew Wah
Hoo Yew Wah fyller år den 5 december. Skriv en hälsning
och gratulera Hoo Yew Wah på födelsedagen. Amnesty i
Malaysia kommer att överlämna alla födelsedagshälsningar
till honom. Ett tips är att köpa en bunt billiga vykort som ni
låter andra (och ni själva) skriva en hälsning på. Vykorten
skickas till sekretariatet. Mer info finns på aktivistportalen.
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Uppmana sultanen benåda Hoo Yew Wah
Våra medaktivister i Malaysia kommer att överräcka
petitioner till sultanen i delstaten Johor, Ibrahim Ibni
Almarhum Sultan Iskandar, där han uppmanas att
benåda Hoo Yew Wah. En petition finns att skriva ut på
aktivistportalen inom kort. Underskrivna petitioner skickas till
sekretariatet.
Utöva påtryckningar på beslutsfattare
Mejla eller skriv brev till politiker och försök påverka dem i
frågan. Adresser och förslag på formuleringar hittar ni på
aktivistportalen.
Material
På aktivistportalen kommer ni att kunna skriva ut petitionen
till sultanen, en affisch med Hoo Yew Wahs fall och hitta
instruktioner kring hur ni kan skriva till oppositionspolitiker
som motverkar avskaffandet av dödsstraffet i landet.
Ni kan också beställa affischer med texten: ”Dödsstraffet är
inte ett straff - det är ett brott.” Denna går att använda i alla
sammanhang därvi uppmärksammar dödsstraffet.

IRAN
Ahmadreza Djalali
Den iranska forskaren och numera svenska medborgaren
Ahmadreza Djalali permanent uppehållstillstånd i Sverige,
dömdes den 21 oktober 2017 till döden av en iransk
domstol. Zeynab Taheri, en av Ahmadreza Djalalis advokater,
har informerat Amnesty International att Djalali dömdes till
döden för ”korruption på jorden” och också 200 000 euro i
böter.
Rättegången mot Djalali har varit mycket bristfällig och inga
som helst bevis har presenterats som skulle tyda på att han
är något annat än en forskare som fredligt utövat sitt yrke.
Ahmadreza Djalali greps den 25 april 2016 under en
konferens i Iran dit han var inbjuden som talare, tre dagar
innan han skulle återvända till Sverige där hustrun och två
barn finns.
Vi har arbetat för Ahmadreza under tiden han suttit
fängslad. Just nu planerar vi vårt fortsatta arbete för hans fall
tillsammans med Amnesty internationellt och planen är att
lyfta hans fall på något sätt den 10 oktober.
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Vad kan vi göra?
Om ni vill arrangera solidaritetsaktioner för Ahmadreza Djalali
på er ort går det bra, vi kommer att uppdatera informationen
på aktivistportalen så snart vi har mer information om vad vi
kan göra.

VI HOPPAS FÅ VISA FILMEN GUILTY
Onsdagen 29 april 2015 avrättades Myuran Sukumaran
och Andrew Chan i fängelset på ön Nusa Kambangan
i Indonesien. De två australiska männen dömdes till
döden efter att ha försökt smuggla heroin till Australien.
Dokumentären Guilty skildrar Myurams Sukumarans sista
72 timmar i livet och vi försöker få rättigheterna att arrangera
visningar av filmen. Håll utkik på aktivistportalen för
uppdateringar!
Mer information, uppdateringar och material för nedladdning
hittar ni på aktivism.amnesty.se.

Bjud in media till era aktioner!
Lokal media är ofta intresserade av att
uppmärksamma aktiviteter som sker lokalt. Detta
är ett utmärkt sätt att synliggöra gruppen, Amnesty
och dödsstraffet.
Hur kan vi få dit media?
Skriv ett kort pressmeddelande och skicka till er
lokala tidning ca tre dagar innan den planerade
aktionen. Meddelandet ska innehålla vad ni ska
göra, varför ni gör det, var ni ska vara och vem
tidningen ska kontakta för att få mer information.
Ring upp redaktionen dagen innan och påminn
dem om vad ni planerar och att ni hoppas att de
kommer.
Läskigt?
Kontakta gärna Amnestys pressansvariga Ami
Hedenborgför stöd! AMI.HEDENBORG@AMNESTY.SE

KAROLINA PONTÉN
SAMORDNARE MOBILISERING
KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE
073 310 15 21
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OCKSÅ MÄNNISKA: KAMPANJUTBILDNINGAR!
Lördag den 28 september håller vi utbildningar inom ramen
för vår kampanj för utsatta EU-medborgares rättigheter.
Utbildningarna riktar sig till ALLA som vill delta i
kampanjen! Oavsett om du arbetat i kampanjen tidigare, om
du är medlem eller aktiv i Amnesty, om du tillhör en annan
verksamhet som arbetar för utsatta EU-medborgare eller om
du vill engagera dig i kampanjen som privatperson, så är du
precis lika välkommen!
Under utbildningarna tar vi bland annat upp:
•
Utsatta EU-medborgares rättigheter och livsvillkor i
Sverige
•
Kampanjens huvudområden under hösten: Rätt till vård,
tiggeriförbud och rätt till boende
•
Arbete med information och opinionsbildning
Utbildningarna hålls i Stockholm kl 10:00-16:00 och i
Göteborg kl 11:00-16:00 (obs ny tid). Det går naturligtvis bra
att delta även om du behöver resa till utbildningen, fyll i att
du ansöker om resebidrag i anmälningsformuläret.
Mer information och anmälan hittar ni på http://aktivism.
amnesty.se/eumedborgare/

JOSEFIN OCH FLORIN - FILMVISNINGAR
Missa inte våra filmvisningar av Josefin och Florin. Filmen
handlar en svensk singelmamma och en man från
Rumänien som försörjer sig genom att tigga, deras kärlek
och motgångar. Visningarna är ett samarbete med Folkets
bio och det går bra att arrangera egna visningar av filmen.

september. På följande orter kan ni se filmen (Amnesty
deltar på efterföljande samtal på flera av dem):
Göteborg, Luleå, Västerås, Uppsala, Umeå, Norrköping,
Växjö, Malmö, Lund, Varberg, Jönköping, Leksand,
Smålandsstenar, Eskilstuna, Gunnarsbyn, Oskarsström och
Ljungskile.
Mer information hittar ni på aktivistportalen och Folkets bios
hemsida. Hör av er om ni vill arrangera visningar!
JUST NU diskuterar många kommuner att införa olika
typer av tiggeriförbud. Därför har vi beslutat att påminna
dem om var vi står i frågan. På Amnestys hemsida
hittar ni mer info och petitionen - signera och sprid
den i era kanaler. Vill ni veta mer om Amnestys arbete
med ”utsatta EU-migranter” - anmäl er till utbildningen
28 september! Aktionen hittar ni på amnesty.se under
”AGERA” men ni hittar också information på amnesty.
se/människa

KAROLINA PONTÉN
SAMORDNARE MOBILISERING
KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE
073 310 15 21

Filmen kommer att visas under hösten med start i

UNGDOMS- OCH STUDENTTRÄFF UNDER AKTIVISTSEMINARIET!
Nu närmar sig höstens nationella ungdoms- och studentträff
med stormsteg, skriv in i kalendern bums!

aktivistseminariet som kommer innehålla både workshops,
föreläsningar, aktioner och mycket annat!

För dig som är med i en ungdomsgrupp eller studentgrupp
och ska gå på aktivistseminariet så börjar helgens bravader
redan på fredagen den 18 oktober. Det är i vanlig ordning
ungdomsrådet som arrangerar ungdomsträffen och
studentrådet som arrangerar studentträffen. Fredagskvällen
är till för att ni ungdomar och studenter som ska delta på
aktivistseminariet lär känna varandra och tillsammans skapar
en kämpar-spirit inför höstens människorättsarbete!

Vad? Nationell ungdoms -och studentträff
Var? Amnestys kontor i Stockholm
När? Fredagen den 18 oktober

Resten av helgen deltar både ungdomar och studenter
tillsammans med andra aktivister från hela landet på

HÄLSNINGAR FRÅN UNGDOMSRÅDET

SARA BESSA
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNGDOM
070 812 95 36
SARA.BESSA@AMNESTY.SE
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“SOM JAG SER DET”
Daniel Lundh och Karin Ledin da Rosa som tillsammans
med aktivister från hela landet planerar årets
aktivistseminarium skriver om förändringens vindar och hur
behoven från aktivister styrt årets upplägg.
I den konservativa tidsåldern som många menar är på
antågande är det ibland tillfredsställande att vara motvalls
och istället fokusera på förnyelse och förändring. Inte nu
för att det alltid är till det positiva, vissa guldkorn mår bäst
av att inte poleras trots att det är frestande. Därför var det
med viss nervositet som beslutet ändå fattades att stöpa
om årets Aktivistseminarium i en något annorlunda form.
Aktivistseminariet är vårt största aktivistevenemang som sker
under året där ett hundratal aktivister samlas under en helg
för spetsutbildning och djupdykning i höstens kampanjer.
Kort sagt ett mycket uppskattat event, därav nervositeten
vid modifiering. En modifiering, som trots allt har sin
utgångspunkt från tidigare utvärderingar, samtal med tidigare
deltagare och den arbetsgrupp bestående av personal och
aktivister som finns, skapade oro över risken att polera bort
glansen. Därför är det glädjande att såhär, en lång bit in
processen med planeringsarbetet, kunna se ett program
växa fram som till ytan inte ser annorlunda ut men där vi vet
att det innehåller verktyg, vidareutbildning och engagerade
talare som till viss del saknats tidigare.

LJUS

Daniel: Om exakt 20 dagar skrinner MoDo
hockey ut på isen igen. I vissa avseenden är
sommaren alldeles för lång.
Karin: Alla massdemonstrationer i Brasilien
för bland annat ursprungsbefolkningen och
Amazonas, något som inte syns i media.

Vad är det som ens är nytt då undrar ni? Den stora skillnad
är att vi detta år kommer fokusera primärt på en av våra
prioriterade kampanjer, nämligen Time for Change. Syftet
är att möjliggöra så mycket aktivism som möjligt i denna
hyperviktiga fråga men också för att kunna djupdyka i de
verktyg (skills) som kommer vara aktuella inom kampanjen
på kort och lång sikt. Detta för att kunna diskutera dem
konkret utifrån den MR-fråga som vi faktiskt ska kampanja
för samt få en möjlighet att öva på vår aktivism. Vilket i sig får
konsekvensen att du som deltagare i högre grad kommer få
pröva på och träna istället för att lyssna!
Det bästa av allt är att de här verktygen ju är universala för
de flesta av våra nuvarande (och kommande) kampanjer.
Ett politikersamtal i frågan om våldtäktslagstiftning är inte
väsensskilt från ett samtal om rätten till vård för utsatta EUmedborgare, bortsett från innehållet.
Vi tror också att den stora gemenskapen som infinner sig
på våra aktivistseminarium skapar ett engagemang och
därigenom möjlighet att samla rörelsen, under helgen
kommer vi tillsammans lära oss om sakfrågor och genom
praktiska övningar skapa den kunskap vi behöver för att ta
över gator, torg och rum där personer med makt sitter.
Slutligen vill vi lugna de av er som gillar det som varit att
mycket annat kommer likna tidigare års aktivistsemirium,
det är fortfarande den största aktivismfesten vi har under
året, det är fortfarande en fantastisk möjligt att umgås med
aktivister från hela landet och vi kommer fortfarande (fast
förhoppningsvis inte) tycka att portionerna är för små till
lunchen. Glädjen över att tillhöra något större, att vara en
kugge i detta Amnesty, är omöjligt att inte förnimma när
vi under en helg är tillsammans i sprängfyllda lokaler. Och
kanske är det en diamant som uppenbarar sig när vi polerat
klart?

TAGGTRÅD
Daniel: Förskjutningen i diskursen
om integritetens värde, FRA-lagens
diskussionsdagar känns avlägsna
Karin: Amazonas brinner och huggs ner
och Brasiliens president Jair Bolsonaro och
regeringen, är de enda som inte vill göra
något.

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

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST
070 987 04 65
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
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TIME FOR CHANGE: SÅ GICK SOMMARENS

FESTIVALKAMPANJANDE!
Under sommaren har Amnesty varit på Malmöfestivalen,
Way out West och Lollapalooza och kampanjat för att polisen
ska förbättra sitt arbete med våldtäktsutredningar! Det har
också kampanjats i bland annat Jönköping och Härnösand.
I skrivande stund har 1619 underskrifter landat hos oss på
kontoret, men vi väntar fortfarande på att några grupper ska
skicka in sina. När vi fått alla underskrivna vykort kommer vi
lämna över dem till rikspolischefen i Stockholm!

Nedan berättar Kvinnorättsgruppen i Malmö om hur deras
kampanjande gick. God läsning!

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST
SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE
070-987 04 63

RAPPORT FRÅN MALMÖFESTIVALEN!
Sommarens festivalturné med
Marked Safe avslutades av
Kvinnorättsgruppen Malmö,
och andra aktivister, på
Malmöfestivalen. Som alltid var
det kul att komma ut och prata
med folk, särskilt nu när det
gäller ett ämne som de direkt
berörs av. Det märktes att arbetet
mot sexuellt våld är nödvändigt
för det var många som inte visste
att vad vi idag ser är en kris. Till
och med de skeptiska hajade
till när vi nämnde de drygt 300
fall av sexuellt våld som sker
varje dag och ville plötsligt skriva
under. Det här har varit en
kampanj där vi direkt har fått se
att arbetet vi gör är viktigt och att
det finns gott om folk som håller
med. Så grymt jobbat alla ni som
lagt ned tid och engagemang på
Marked Safe!
Eftersom det just är tillsammans vi åstadkommer förändring
och att vi inte är ensamma om att arbeta mot sexuellt våld
i Sverige valde vi i Kvinnorättsgruppen att bjuda in andra
organisationer och experter – Kvinna till kvinna, FemCenter,
Ulrika Rogland - till Malmöfestivalen. Samarbetet bestod

av kortare samtal där vi förberett frågor
för att kunna prata utifrån rapporten
Time for Change och den gästande
organisationens arbete. Det blev
väldigt lyckat! Vi vet ju att Amnestys
fokus på rättssystemet och hur det
behandlar överlevare enbart täcker
en del av problemet så det här var
ett bra tillfälle att uppmärksamma
de som ger direkt stöd till överlevare,
utbildar om samtycke eller arbetar
mot sexuellt våld utomlands. Vi kände
att vi därigenom kunde ge folk mer
av ett helhetsperspektiv på arbetet
mot sexuellt våld, och hur vi skapar
förändring, än vad vi kunde ha gjort på
egen hand.
Något som förvånade oss var hur lätt
det var att ordna samarbetet. Alla vi
kontaktade var direkt intresserade
och om de kunde tackade de ja.
Det finns gott om organisationer och
privatpersoner som också arbetar för mänskliga rättigheter
och vill samarbeta med oss om vi frågar. Det slutade inte
heller där. Nu i veckorna efter Malmöfestivalen har en av
organisationerna bjudit igen. Så fråga, varför inte stödja
varandras arbete när det är tillsammans som vi är starka?

KVINNORÄTTSGRUPPEN I MALMÖ
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VILL DU VARA MED I AIK - AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÈ?
Då har du möjlighet att anmäla ditt intresse nu! AIK stöttar
styrelsen och sekretariatet med analyser i viktiga vägvalsfrågor
som har kopplingar till den internationella rörelsen. AIK deltar
till exempel i sektionens analysarbete av förslagen till den
internationella rörelsens motsvarighet till årsmöte, Global
Assembly (GA) som hålls varje år.

KRITERIER:
•
•
•
•
•

Erfarenhet och kunskap om mänskliga rättigheter, med
fördel i en internationell kontext.
Erfarenhet och kunskap om Amnesty, med fördel även
den internationella delen av rörelsen.
Förmåga att analysera komplexa frågor.
Förmåga att läsa och kritiskt granska omfattande material
på engelska.
Flytande i engelska och god svenska.

ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIG?
Skriv ett mejl till mig med dina kontaktuppgifter senast 30
september. Berätta kort om vad du har för bakgrund och
erfarenheter och motivera även varför du är intresserad av
att vara med i AlK. Antalet platser är begränsat och ett urval
bland intresseanmälningarna kommer att göras. Det är
styrelsen som utser AIK.

LINA JAKOBSSON
ORGANISATIONSUTVECKLARE
08 -729 02 33
LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE

BESÖK PÅ TURKIETS AMBASSAD
Lisa Tistad och Renè Prada från Stockholms HBTQI-grupp,
Queer Amnesty, uppvaktade den turkiska ambassadören
den 19 juli tillsammans med sektionens lobbyansvariga,
Maja Åberg. Lisa och René berättade om Amnestys oro över

situationen för hbtqi-personer i Turkiet och ställde många
tankeväckande frågor till ambassadören som förhoppningsvis
fick en större förståelse för frågan.

Lisa Tistad, Queergruppen, Turkiets ambassadör Emre Yunt och Renè Prada, Queergruppen.

				

SIDA 10		

INSATS SEPTEMBER 2019

GENERALSEKRETERAREN
HAR ORDET
Jag och många med mig blev rejält omskakade när FN:s
klimatpanel (IPCC) släppte sin rapport hösten 2018 och
konstaterade att vi bara har de närmaste 12 åren på oss
för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader
och på så sätt kunna undvika katastofala klimateffekter.
Rapporten fick stor uppmärksamhet just då, men
vardagslunken fortsatte snart för många människor. Om
det inte hade varit för Greta Thunberg. Greta som med
sin självklara tydlighet säger det vi behöver höra - att vi
vet allt det vi behöver veta och att det nu handlar om att
agera. Och med sig fick hon en hel värld av människor i
#FridaysForFuture.
Inom Amnesty har vi i flera år arbetat med frågor där
klimatförändringarna har tydliga konsekvenser för mänskliga
rättigheter. Vi har ser hur människor som tvångsförflyttas och
som står upp för rätten till rent vatten, mat, sanitet, hälsa
och möjlighet till försörjning utsätts för olika övergrepp och
hot på grund av sitt arbete. Vi stöttar dem i deras arbete och
vi uppmärksammar och utkräver ansvar av regeringar och
företag.
Att #FridaysForFuture och Greta Thunberg fick Amnestys
finaste pris, Ambassador of Conscience, förvånade därför
inte. Det är tydligt att klimatkrisen och mänskliga rättigheter
hör ihop. Vi i svenska Amnesty kommer således att
uppmärksamma ceremonin för Greta och #FridaysForFuture.
Vi kommer också att uppmärksamma Climate Action
Summit, det internationella klimatmötet som sker i FN:s regi
i New York med start 23 september. Samtidigt så pågår det
en viktig intern diskussion inom Amnesty kring vad vi ska
fokusera på de nästkommande åren. Hur vi ska förhålla oss
till klimatkrisen är en av många frågor som diskuteras. Beslut
kommer att fattas på nästa internationella årsmöte i augusti
2020 och innan dess ska vi förstås diskutera även i den
svenska sektionen. Så anmäl er till mega-helgen för att delta
i processen!
När vi är inne på det som händer internt i Amnesty så vill
jag också uppdatera er kring budgetunderskottet och de

personalnedskärningar som sker på vårt internationella
sekretariat. Processen där de ser över vilka tjänster som ska
tas bort pågår för fullt och både personal och sektioner har
blivit inbjudna att bidra med sina perspektiv på hur det ska
kunna göras på bästa sätt. Det har även vi i den svenska
sektionen gjort.
I dagsläget är arbetsgivarna och facken inte överens och
det finns risk för att en strejk utbryter. Oenigheten består
huvudsakligen i att parterna har olika uppfattningar om hur
stora ekonomiska reserver Amnesty som organisation bör ha,
för att ha en stabil ekonomi. Den svenska sektionen har tagit
del av den internationella styrelsens analys och ställer sig
bakom deras slutsats. Vi ser att internationella sekretariatet
behöver anpassa antal tjänster till de intäkter de kommer
att ha på sikt. Det här är förstås en svår tid och vi i svenska
sektionen försöker göra det vi kan för att stötta våra kollegor
på det internationella sekretariatet. Svenska sektionen har
bland annat bidragit med 10 miljoner kronor extra i år. De
goda nyheterna är att parterna har kommit överens om att
frysa löner/tillägg för framförallt de högst betalda tjänsterna
och på så sätt rädda hela 16 tjänster. Har ni frågor kring
detta så tveka inte att höra av er till mig.
Vi kommer förstås också att se över hur neddragningarna
påverkar vår verksamhet här i Sverige. Samtidigt ska vi
fokusera på de utmaningar mänskliga rättigheter ställs inför
runt om i världen och fortsätta vårt viktiga arbete. Vårt arbete
i den svenska sektionen är kanske viktigare än någonsin,
både vad det gäller att samla in pengar till vår internationella
verksamhet och vårt arbete för mänskliga rättigheter. Vänner,
känn kraften av att vi är en del av en livsviktig global rörelse,
mobilisera och gör som Greta säger - agera!

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE AMNESTY SVERIGE
ANNA.LINDENFORS@AMNESTY.SE
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VERKSAMHETSMÖTET 2019
FOKUS PÅ NÄSTA STRATEGISKA PLAN
Under verksamhetsmötet kommer vi att diskutera nya idéer,
infallsvinklar och förslag till lösningar för hur vi kan hålla
oss relevanta i en ständigt föränderlig värld.
Inför utformandet av nästa strategiska period behöver vi
prata om hur vårt arbete ska utvecklas och vilka frågor vi
ska prioritera för att fortsätta utmana de system som utgör
roten till människorättskränkningar, orättvisor och övergrepp.
Tillsammans ska vi utveckla vår kommande strategi så att
den kan skapa förutsättningar för ett tydligare och mer
effektivt arbete för en rättvisare värld.

På verksamhetsmötet ser vi fram emot att ta del av dina
idéer kring hur vi gemensamt kan göra Amnesty bättre rustat
för att möta morgondagens utmaningar. Alla som vill delta är
varmt välkomna!
Vill du endast delta i verksamhetsmötet uppge detta vid din
anmälan till megahelgen

STYRELSEN

BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 3!
Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet!
Nummer 3/2019 utkommer runt 11 oktober. Kanske perfekt
att dela ut på gruppernas höstaktiviteter? Beställningar av
extra exemplar av AP måste jag ha absolut senast torsdag
26 september kl 12. Märk mejlet ”AP-extra tidningar”. Alla
grupper är välkomna att beställa tidningar utan kostnad.
Glöm inte att skriva postadressen och skriv gärna ett

mobilnummer då försändelserna troligen aviseras som paket
och då skickar posten ett sms när det finns att hämta. OBS!
Försändelsen skickas direkt från tryckeriet V-tab, som alltså
står som avsändare.

ULF B ANDERSSON

REDAKTÖR AMNESTY PRESS
AP@AMNESTY.SE

STORT ENGAGEMANG FÖR HBTQIRÄTTIGHETER I SEKTIONEN
Under sommaren har vi också kampanjar för Zak Kostopoulos
fall och till stöd för HBTQI-rörelsen i Turkiet vid inte mindre
än 24 tillfällen (!) mellan Luleå i norr och Trelleborg i söder.
På pridefestivaler, i skolkorridorer och på stadsfester har
allmänheten kunnat upplysa sig och agera i frågan. Otroligt
roligt att så många agerat. Glöm inte att skicka in underskrivna
petitioner till:

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

AMNESTY INTERNATIONAL
ATT. SUSANNA WARHAMMAR
BOX 4719
116 92 STOCKHOLM

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

