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7-11 SEPTEMBER
Regionala ungdomsträffar

16 & 19 SEPTEMBER
Digital utbildning i flykting och migration

17 SEPTEMBER
Träff med distriktsordföranden

17 SEPTEMBER
Digital grundutbildning om Amnesty

21 SEPTEMBER
Digital utbildning: Att påverka mänskliga rättigheter via Twitter 

25 SEPTEMBER
Kroka arm med Fridays for Future

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 

AMNESTYKALENDERN

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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I skuggan av coronapandemin började USA avrätta  
personer som sitter dödsdömda på federal nivå i slutet 
av juli - efter ett uppehåll på nästan två decennier. Efter 
att inte ha verkställt några federala dödsstraff sedan 
2003 har USA nu avrättat fyra personer. En femte 
avrättning var planerad för den 28 augusti och tre till i 
september (i skrivande stund). Över 50 personer sitter 
idag på federal death row i USA och risken finns att 
avrättningarna kommer att fortsätta under hösten.

FEDERALA DOMAR
USA är en federation och de enskilda staterna har stort 
självstyre, med egna domstolar som dömer personer som 
utför brott i staten, inklusive till döden, i de 28 stater som 
fortfarande tillämpar dödsstraffet. Men även den federala 
(nationella) regeringen kan utdöma dödsstraff. Det finns 
brott som alltid anses vara federala brott - t.ex. president-
mord, terrorism, spionage med flera. Dessa brott tas upp i 
federal domstol. Dessutom är brott som utförs i  
Washington DC också federala brott, det betyder att nå-
gon som begår ett mord i Washington DC (eller på andra 
federala territorium) kan dömas till döden i en federal 
domstol. Presidenten kan benåda personer som begått 
ett federalt brott. Trots att federala domstolar har utdömt 
dödsstraff, har de inte verkställts de senaste 17 åren,  
därför betraktas det nu som att USA återupptar det  
federala dödsstraffet i praktiken. 

När Amnesty genom åren tagit upp frågan om  
dödsstraffet med USA:s ambassad har svaret ofta blivit att 
det är en delstatlig angelägenhet som det federala styret 
inte kan lägga sig i. Men nu när det gäller avrättningar på 
federal nivå är det i allra högsta grad en fråga som  
presidenten och den federala regeringen bestämmer om.

TRUMP        DÖDSSTRAFFET=SANT
Amnesty har nyligen publicerat en sammanfattning (finns 
på aktivism.amnesty.se/dodsstraff) om de federala  
avrättningarna där det bland annat konstateras att det är 
oklart varför det federala dödsstraffet återupptagits just 
nu men att en bidragande orsak kan vara att president 
Trump vill det, och det passar i hans presidentkampanj. 
Han har länge varit en uttalad dödsstraffsanhängare och 
har under sin tid som president flera gånger twittrat om 
att olika personer borde dömas till döden.  
 
 
 
 
 

Intressant i sammanhanget är att presidentkandidater 
historiskt tonat ner eventuellt motstånd mot dödsstraffet 
under presidentkampanjer, då det ansetts vara svårt att 
vinna som dödsstraffsmotståndare. Joe Biden, som nu 
kandiderar till president för Demokraterna, har gjort en 
motsatt resa, han har tidigare varit dödsstraffsanhängare 
men sedan 2019 är han uttalat emot dödsstraffet.

AVSKAFFA DÖDSSTRAFFET
Den 10 oktober kommer vi att lyfta det federala döds-
straffet i USA - vi kräver att USA:s kongress omedelbart 
utreder den utveckling som lett till återupptagandet av det 
federala dödsstraffet i juli i år, och ser till att all relevant 
lagstiftning och föreskrifter gällande dödsstraffet följs. 
Dessutom kräver vi att kongressen vidtar åtgärder för att 
avskaffa dödsstraffet och att justitedepartementet stoppar 
de avrättningar som planerats och inte planerar flera.

PS. Vi kommer såklart fortsätta att agera för dödsdömda 
även på statlig nivå via blixtaktioner som vanligt.

DET FEDERALA DÖDSSTRAFFET I UUSSAA

MAJA ÅBERG
SAKKUNNIG

MAJA.ABERG@AMNESTY.SE

08 - 729 02 42

DÖDSSTRAFFET - ETT DISKRIMINERANDE BROTT
Studier pekar på att dödsstraffet i USA har använts på ett 
diskriminerande sätt vilket är ett av många argument för att 
dödsstraffet måste avskaffas. Enligt Death Penalty  
Information Center har mer än 75% av de fall som leder 
till dödsstraffet vita mordoffer, trots att ungefär lika många 
svarta och vita personer mördas i USA. Genom åren har 
diskriminering i USA:s rättssystem kritiserats av Amnesty. 
Advokater har exempelvis sett till att få bort svarta jury-
medlemmar och svarta personer har dömts till döden av en 
helvit jury - ett exempel är Rodney Reed, vars fall Amnesty 
arbetat med.

President Donald Trump
Demokraternas 
presidentkandidat Joe Biden



10 OKTOBER: USA10 OKTOBER: USA - AVSKAFFA DÖDSSTRAFFET!
Nu är det dags att samlas för att planera vad er grupp 
vill göra den 10 oktober. Kampanjens syfte är att sprida 
Amnestys budskap om att dödsstraffet måste avskaffas. Vår 
namninsamling riktar sig till amerikanska beslutsfattare.

AMNESTY KRÄVER ATT:
• USA:s justitiedepartement inte planerar eller verkställer fler 

federala dödsstraff
• USAs kongress tillsätter en opartisk utredning om varför 

det federala dödsstraffet återinförts/börjat verkställas igen. 
• Kongressen vidtar alla nödvändiga steg för att avskaffa det 

federala dödsstraffet, eller omvandlar alla dödsdomar.

MATERIAL
Vi har foton på fångars sista måltid som ni gärna får använda 
samt affisch, petition och brickunderlägg att dela ut på skolor 
och restauranger.

SNO EN IDÉ!
I juni hölls en digital idéworkshop med aktivister från en 
handfull olika grupper, då vi samlade idéer till den här 
kampanjen. Här är några idéer som kom upp att sno: 

• Sprida bilderna av måltiderna ihop med vårt budskap 
via sociala medier och insändare i lokaltidningar. På 
Aktivistportalen hittar ni snart fotona samt en guide för att 
skriva egna insändare!

• Samarbeta med bibliotekets café eller en foodtruck. Då 
kan de servera någon av måltiderna från fotona vecka 
41 och möjliggöra för sina matgäster att skriva under vår 
namninsamling.

• Samarbeta med er skolmatsal eller en lokal restaurang 
som informerar om dödsstraffet genom att använda våra 
snygga brickunderlägg och affischer. Anmäl er grupp och 
beställ material på Aktivistportalen!

ANMÄL ER PÅ AKTIVISTPORTALEN!
Anmäl din grupp till kampanjen på aktivism.amnesty.se/
dodsstraff Har din grupp frågor? Idéer? Hör av er. 

SOM JAG SER DET...

LJUS
Att Magai Mathiop Ngong i Sydsudan, som bara var 
15 år när han dömdes till döden har fått sin dödsdom 
upphävd. 

TAGGTRÅD
Att Ahmadreza Djalali, den svenska forskaren som är 
dömd till döden i Iran fortfarande inte har släppts fri. 

Det var arbetet mot dödsstraffet som gjorde att jag gick 
med i Amnesty som ung tonåring. Jag kan fortfarande 
komma ihåg känslan av chock när det gick upp för mig 
att det fanns länder som faktiskt avrättade sina egna 
medborgare. Hur var det möjligt?

Idag när jag arbetar på Amnesty sedan några år har jag 
lärt mig ännu mer om det här barbariska straffet - som 
ju faktiskt inte är ett straff utan ett brott i sig. Jag vet till 
exempel att det drabbar rasistiskt och diskriminerande 
och jag vet att det utdöms för sådant som egentligen inte 
är att betrakta som brott överhuvudtaget. Jag vet också att 
dödsstraffet tillämpas godtyckligt. Även i länder där det 
anses råda rättssäkerhet. Ofta är det dom som har svårast 
att försvara sig som löper störst risk att dömas till döden. 
Jag har till exempel hört att det finns ett talesätt i USA 
som säger att den som har råd med en bra advokat aldrig 
kommer att dömas till döden...

Och det ligger verkligen något i det. Jag får ofta detaljerad 
information om enskilda fall i USA när en avrättning är 
nära förestående, och vad som är så slående är dessa 

mäns livshistorier. För det handlar nästan alltid om män. 
Hur lika deras berättelser är. Det här är människor som 
samhället svek redan från början. Ofta finns en lång 
historik av vidriga övergrepp och barn som befunnit sig i 
en enorm utsatthet. Det här ursäktar förstås inte någons 
brott, men det blir så tydligt att det här en gång var små 
pojkar som hade behövt hjälp, och att samhället istället 
nu sluter cirkeln av svek genom att avrätta dom. Mission 
completed.

Amnesty kommer fortsätta att kämpa för att dödsstraffet 
ska avskaffas i USA, på delstatsnivå och på federal 
nivå. Och att det försvinner i alla dom länder där det 
fortfarande finns kvar. 

Jag tänker att det gäller att tänka långsiktigt. Att vår 
uppgift som människorättsorganisation är att vara dom där 
dropparna som kommer att urholka stenarna.Till slut. När 
Amnesty började sitt arbete mot dödsstraffet, 1977, var 
det bara 16 länder som helt hade avskaffat dödsstraffet, 
idag är det två tredjedelar av världens länder som har 
avskaffat det helt eller i praktiken. Förändring är alltså 

möjlig - och tillsammans når vi dit. Ett steg på vägen är 
vårt engagemang den 10 oktober, den internationella 
dagen mot dödsstraff.

AMI HEDENBORG
PRESSANSVARIG / TALESPERSON

AMI.HEDENBORG@AMNESTY.SE

0704 33 09 16

OLIVIA LINANDER
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

OLIVIA.LINANDER@AMNESTY.SE 

0704 619542
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Som ni läste i förra numret av Insats kommer vi att stå upp 
för aborträtten den 28 september. Rätten till abort är en 
ständigt aktuell fråga för Amnesty och nu i Covid-tider vet 
vi att det är viktigare än någonsin att stå upp för allas rätt 
till sexuell- och reproduktiv hälsa. Vi kan se hur pandemin 
utnyttjas av makthavare som på olika sätt vill inskränka på 
aborträtten. Vi vet också att reseförbud och lockdowns gör 
det svårare att få tillgång till abort. 

Var med genom att sprida information med hjälp av  
informationsmaterial och affischer, gör plakat och ta bilder 

för att sprida på sociala medier eller ordna en filmvisning! 
Det finns mängder av sätt att stå upp för aborträtten. 
 
Anmälningsformulär och materialbeställning hittar ni på 
aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter

STÅ UPP FÖR ABORTRÄTTEN!

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

0709 87 04 63

Uiguren Merdan Ghappar har inte haft kontakt med 
omvärlden sedan mars i år. Då lyckades han få tag på sin 
mobil i det interneringscenter han hölls i Xinjiang i Kina, och 
skickade en film som visar hans lilla cell, smutsiga kläder, 
och hans hand fastkedjad i metallsängen till sin  
familj. Filmen delades av BBC i början av augusti och har 
fått stor spridning världen över. 

Kinesiska myndigheter bemötte kritiken med att Merdan 
hålls under tvångsåtgärder då han enligt dem ska ha 
attackerat sjukvårdspersonal. 

Merdan jobbar vanligtvis som modell i östra Kina och enligt 
hans familj har han tvångsförflyttats tillbaka till Xinjiang. Nu 
är vi mycket oroade för Merdans hälsa och att han riskerar 
att utsättas för tortyr eller annan grym behandling. Amnesty 
kräver att Merdan omedelbart ska släppas fri eller åtalas för 
ett internationellt erkänt brott, och att han ska få komma i 
kontakt med sin familj och få det juridiska stöd han har rätt 
till. 

Agera för Merdan nu! Instruktioner finns på aktivism.
amnesty.se/aktioner 

När ni agerat, maila mig!

SNABBA PUCKAR
UIGURISK MODELL FRIHETSBERÖVAD I XINJIANG

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

Merdar Ghappar



Vi är inne på andra halvan av 2020 och vid årsskiftet  
kommer vi avsluta BRAVE-kampanjen, som vi arbetat med 
sedan 2017. MEN, det innebär såklart inte att vi slutar arbeta 
med och för människorättsförsvarare! Det arbetet kommer 
bara ta sig andra former framöver.

AGERA FÖR GUSTAVO!
För er som vill ha något att jobba med redan nu finns  
möjligheten att engagera sig för Gustavo Gatica från Chile. 
Gustavo deltog i de omfattande protesterna i Chile  
hösten 2019. Han träffades av polisens gummikulor och blev 
permanent blind. Hundratals demonstranter förlorade synen 
helt eller delvis. Amnesty kräver att ansvariga befälhavare 
och poliser ställs inför rätta, så att Gustavo och tusentals 
andra offer för polisens våld kan få upprättelse.

På aktivism.amnesty.se/brave anmäler ni er om ni vill 
kampanja för Gustavo. Där kan ni också beställa affischer, 
infoblad och petitionslistor.

BRAVE: KAMPANJEN TAR SLUT! 
ARBETET MED MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE FORTSÄTTER!

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

STÅ UPP FÖR KLIMAT, RÄTTVISA OCH  
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER DEN 25 SEPTEMBER!
”Mänskliga rättigheter och klimatkrisen går hand i 
hand. Vi kan inte lösa det ena utan att lösa det andra. 
Klimatförändringar innebär att människor inte kan odla 
mat, att deras hem hotas och att deras hälsa kommer att 
äventyras.”  - så sa Greta Thunberg när hon 2019 mottog 
Amnestys högsta utmärkelse, Ambassador of Conscience 
Award. 

Den 25 september har Fridays for Future återigen utlyst en 
global aktionsdag för klimatet. Denna gång med kravet om 
en rättvis och hållbar omställning efter coronapandemin. 
Aktionerna kommer ske runt om i världen och kommer att 
anpassas efter rådande omständigheter och riktlinjer. 
Självklart är detta något som Amnesty Sverige vill stå 
bakom, och vi uppmanar därför alla aktivistgrupper att 
undersöka vad som händer i er stad (eller online) den 25 
september. För senast uppdaterade information uppmanar 
vi er att hålla utkik på Fridays for Futures sociala medier 
men även på deras hemsida. Chansen är stor att de finns 
på just er ort!

Planerar ni, eller är ni intresserade av att delta - kontakta 
mig! 
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Gustavo Gatica

OLIVIA LINANDER
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

OLIVIA.LINANDER@AMNESTY.SE 

0704 619542



Svenska sektionens ordförande Amanda Jackson tackar 
för sig och lämnar klubban vidare.

Efter dryga 6 år är det nu dags att ta en paus. På vårt 
första digitala årsmöte i september ska jag lämna över 
klubban och ledarskapet till nästa människorättsaktivist 
som är redo att lägga tid, kraft och engagemang på att 
bidra till att utveckla och leda den svenska sektionen,  
i rollen som Amnesty Sveriges nya ordförande.

I en orolig omvärld blir vårt arbete än viktigare. Bara 
under detta år har vi sett polisen hänsynslöst skingra de 
tusentals människor som demonstrerar i Belarus, mot vad 
de anser vara ett riggat och ofritt val. Samtidigt ser vi hur 
den fria pressen hotas i Hongkong och hur demonstranter 
i Libanon attackerats av säkerhetsstyrkor. På hemmaplan 
har vi sett skjutningar i våra förorter, unga människor 
och i vissa fall barn, som dött till följd av gatuvåldet i 
Stockholm. I spåren av covid-19 pandemin har vi också 
sett hur redan utsatta grupper drabbas hårt. Samtidigt 
befinner vi oss mitt i en klimatkris. Allt detta påverkar 
såklart vår rörelse.

Att vara en del av en global rörelse innebär inte bara 
att vi blir starkare tillsammans, det innebär också 
att vi gemensamt kan hitta en riktning framåt för 
att stärka ansvarsutkrävandet och möjliggöra för 
människorättsförsvarare världen över att minska 
kränkningar av mänskliga rättigheter. Under året har vi 
därför, tillsammans med den globala Amnestyrörelsen, 
arbetat fram vilka frågor Amnesty ska arbeta med i 
framtiden, för att vi som rörelse ska fortsätta vara 
relevant och effektiv i arbetet för mänskliga rättigheter. 
Det har varit ett otroligt spännande och givande arbete, 
att bidra till att utveckla såväl den globala som den 
svenska sektionens verksamhetsstrategi. En viktig del 
av detta arbete har varit att lyssna in medlemmar och 
aktivister.

De senaste åren har vi också arbetat mycket med 
aktivism, interndemokrati, styrning och jämlikhets- 
frågor. Arbetet med jämlikhet har varit en prioriterad 
fråga och vi har tagit flera viktiga steg för
 
 
 
 

att stärka och utveckla vårt arbete, bland annat har vi  
antagit en jämlikhetsstrategi, arbetet med jämlikhetsdata 
baserad på självidentifikation, samt initierat en översyn 
av ledningsgruppen, i syfte att identifiera behov och 
åtgärder för att säkerställa att ledningsgruppen har 
det som krävs för att leda och främja organisationens 
jämlikhetsarbete. Det finns mycket kvar att göra inom 
detta område, men ett gediget arbete är påbörjat, för 
nästa styrelse att ta vidare tillsammans med övriga 
organisationen. Jag ser fram emot nästa steg där vi 
som organisation tar jämlikhetsarbetet längre ut i 
medlemsrörelsen.

Aktivism är en förutsättning för oss som organisation; 
att skapa en plattform för människors kraft att påverka 
orättvisor i världen. Vi har därför fokuserat en hel 
del på hur vi kan skapa förutsättningar för en ännu 
starkare aktivism. 2019 antog vi  en ny aktivismstrategi 
som bland annat handlar om hur vi skapar ökat 
medlemsinflytande och stärker aktivisternas roll inom 
påverkansarbetet. Den handlar också om hur vi skapar 
förutsättningar för en aktivism präglad av mod, närvaro 
och gemenskap. 

I grupp eller själva, på gator och torg eller inom våra 
förtroendeorgan agerar människor på olika sätt, men med 
samma mål – att mänskliga rättigheter ska gälla alla, idag 
och i framtiden. Det är kanske inte alltid en tänker på oss 
i styrelsen som aktivister, men, så är det ju faktiskt. Det 
har verkligen varit en förmån att få samarbeta med denna 
skara kompetenta och engagerade aktivister med olika 
perspektiv och infallsvinklar som alla delar en gemensam 
nämnare, att de väljer att lägga sin fritid på att, genom 
styrelsearbetet, bidra till att skapa den framtid de tror på.

Så, det är med en viss dos sorg, jag valt att ta en paus 
och inte ställa upp till omval, men samtidigt med en 
lättnadens suck, för det är inte helt enkelt att balansera 
ett krävande jobb, små barn och ett ordförandeskap i 
Amnesty.

På återseende,

STYRELSEN INFORMERAR
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AMANDA JACKSON
ORDFÖRANDE SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY



INSATS SEPTEMBER 2020         SIDA 8                                                        

Vill du veta mer om flyktingsituationen i världen, den 
internationella flykting-och folkrätten, EU och Europarådet- 
och den svenska asylprocessen? 

Vi ordnar i år en digital utbildning i asylrätt där vi går igenom 
ämnet samt hur Amnesty International arbetar med flyktingar 
och migranters rättigheter. Asylprocessen i Sverige gås 
igenom steg för steg. 

Vi berättar också om hur man kan engagera sig i 
frågorna inom Amnesty, bland annat genom att besöka 
Migrationsverkets förvar. Läs mer på aktivism.amnesty.se/
asylratt 
 

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar och kräver 
internetuppkoppling och dator med webbkamera. 
Första tillfället är 16 september kl 18.00-20.00 samt 19 
september 10.00-16.00. Andra tillfället är 18 november och 
21 november, samma tider. Det är viktigt att du kan vara 
med både på onsdagskvällen och lördagen, då utbildningen 
är byggd i steg. 

Frågor och anmälan? Kontakta mig!

ANMÄL DIG TILL VÅR DIGITALA GRUNDUTBILDNING! 
Vi kommer genomföra få fysiska utbildningstillfällen under 
hösten som ett resultat av COVID-19 pandemin och erbjuder 
istället ett digitalt utbildningstillfälle för er som vill gå vår 
grundutbildning “Amnesty A”.

Grundutbildningen riktar sig primärt till nya aktivister i 
Amnesty, eller till de som är på väg in i vår verksamhet. I den 
första delen går vi igenom Amnestys vision, vilka frågor vi 
arbetar med och vilka metoder vi använder i vårt arbete. Säg 
till alla nya eller kom själv och fräscha upp dina kunskaper!

Datum: den 17 september 
Tid: 18.00 - ca. 20.30
Plats: digitalt

Anmäl dig på aktivism.amnesty.se/abc

UTBILDNING I ASYLRÄTT OCH AMNESTYS 
ARBETE MED FLYKTINGAR OCH MIGRANTER! 

ELLINOR HAGMAN
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION

ELLINOR.HAGMAN@AMNESTY.SE

0708 60 41 39

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO   
VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD 

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE   

0709 14 41 52 

ORDFÖRANDEN - FÖRENA ER!  
Det finns en del av den svenska sektionen som är ack 
så viktig men som sällan pratas om: Distrikten. Och 
framförallt, ordförandeskapet. Många av oss som tar på oss 
ordföranderollen kan lätt bli ensamvargar, med allt ansvar 
och en känsla av att vi måste fixa allt själv. Det kan vara 
påfrestande att som ordförande förväntas komma med svar 
som vi själva inte har. 

Så vad kan vi göra för att för att känna oss säkra i vår roll? 
Självklart finns alla duktiga och engagerade anställda 
på sekretariatet till hands. Och vi får inte glömma alla 
fantastiska distriktsmedlemmar som säkert hjälper till bara 
de får chansen. Men de som vet bäst hur det är att vara 
ordförande, är ju självklart vi ordföranden! Några av oss har 
inlett ett samarbete och det är otroligt skönt att få validering 
och stöd av varandra.

Nu hoppas vi att fler vill delta!! Nu i septemberbjuder vi in 
alla ordföranden och viceordföranden på distriktsnivå till 
en onlineträff som startpunkt för ett ordförandenätverk! 

Nätverket är till för att bolla idéer, erfarenheter, skräck-
exempel och triumfer med varandra, och få oss att växa 
tillsammans i vår roll som ledare. Tillsammans utvecklar vi 
vår roll får bättre samverkan och skapar trygghet i en roll 
med mycket ansvar.
 
Alla distriktsordföranden och viceordföranden är varmt 
välkomna, och vi ser fram emot att få träffa er alla (även om 
det är via skärmar)!  Tillsammans är vi starka!

När: 17 september kl. 18.00
Var: Zoom
Anmäl dig till: elisabeth.anna.hasselstrom gmail.com
 

ELISABETH HASSELSTRÖM
ORDFÖRANDE, DISTRIKT VÄSTERBOTTEN

JOHANNES LARSSON
ORDFÖRANDE, DISTRIKT KALMAR OCH KRONOBERG
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ANSLAGSTAVLA

AGERA!

Gruppen Iuventa10 riskerar 20 års fängelse för 
sitt humanitära arbete på medelhavet! 
Det enda Iuventa10 har gjort är att inte 
låta människor dö på havet. Stå upp för 

människorättsförsvarare och deras rätt att 
hjälpa andra! Skriv under och uppmana den 
italienska åklagaren Dr Brunella Sardoni att 
lägga ned utredningen och sätta stopp för de 
absurda anklagelserna mot Iuventa10. AGERA 

PÅ:  amnesty.se/agerahub

REDAKTÖR: Karolina Pontén: karolina.ponten@amnesty.se

BESTÄLL AMNESTY PRESS NR 3 
DIREKT FRÅN TRYCKERIET! 
 
Mycket är annorlunda i dessa tider men Amnesty Press nummer 3 
ska komma ut 25 september. Ta chansen att beställa Amnesty Press 
direkt från tryckeriet! Beställningar av extra exemplar av AP måste
jag ha absolut senast torsdag 10 september kl 18. 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

Vilken lättnad! Magai Matio Ngong, som var ett av fallen i Skriv för frihet 2019, dömdes 2015 till döden när han bara var 15 år. I juli kom beskedet - 
DÖDSSTRAFFET UPPHÄVS!                                                                                              

Amnesty Sápmi deltog i augusti vid en samling 
mot gruv-exploatering i Gállok. För detta fick de 
stor uppmärksamhet i media, snyggt jobbat! Mer 
info om gruppen på www.amnestysapmi.n.nu


