
INSATS    
OKTOBER 2019

8-10 DAGS FÖR “SKRIV FÖR FRIHET”!
Läs mer om årets individfall och kampanjen på 
sidorna 8-10.

3-4 OCKSÅ RÄTT TILL VÅRD
Läs mer om vårt fortsatta arbete för utsatta EU-
migranter och rätten till vård på sidorna 3-4.

#9

5-6 BHOPAL - 35 ÅR AV KAMP OCH KATASTROF     13 SCHEMA MEGAHELG    14 MÖT AMNESTYS AKTIVISTER             

Aktivister deltar i en aktion för Bhopal 2009, läs mer om kampanjen i detta nummer! 



                SIDA 2          INSATS OKTOBER 2019  

AMNESTYKALENDERN
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

1-20 NOVEMBER
Aktionsperiod Bhopal

16-17 NOVEMBER  
Gruppsekreterarutbildning

23-24 NOVEMBER  
Utbildning i asylrätt, Stockholm

25 NOVEMBER  
Internationella dagen mot våld mot kvinnor

25 NOVEMBER - 17 DECEMBER
Aktionsperiod inom kampanjen Time for change, hela landet

29 NOVEMBER - 17 DECEMBER
Skriv för frihet
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OCKSÅ MÄNNISKA - OCKSÅ RÄTT TILL VÅRD.
I november förra året släppte Amnesty rapporten om 
utsatta EU-medborgares situation i Sverige. Vad vi kallar 
för utsatta EU-medborgare är de människor som på 
grund av sin ekonomiska situation, ofta kombinerat med 
diskriminering i hemlandet, söker sig till andra länder för 
att hitta försörjning. Du kanske ser dem utanför din lokala 
butik, hör talas om en tillfällig bosättning som ska rivas eller 
kontaktas på stan av någon som vill ha en peng. De kommer 
till Sverige från framför allt Rumänien och Bulgarien och 
många av dem är romer, men inte alla.

Kampanjen Också människa syftar till att få svenska 
myndigheter att leva upp till sina rättsliga åtaganden 
gentemot den här gruppen. Samtidigt vill kampanjen 
påminna om vilka de här människorna är - att de är just 
människor, att de agerar rationellt och mänskligt och att 
de gör samma val som många andra hade gjort i deras 
situation.

Arbetet utgår från vår rapport och fokuserar på fyra 
områden: rätt till boende, rätt till hälso- och sjukvård, rätt 
till vatten och sanitet samt frihet från polistrakasserier. 
Vi har dessutom arbetat mot tiggeriförbud trots att detta 
inte är en stor fråga i rapporten. Hittills har vi arbetat med 
boendefrågan samt mot polistrakasserier och tiggeriförbud 
och nu är det dags att börja arbeta för rätten till vård.

NYTT OMRÅDE, RÄTTEN TILL VÅRD
Nu i höst tar vi oss alltså an ett nytt ämne i kampanjen 
Också människa: rätten till vård. Många av de utsatta EU-
medborgare som intervjuades av Amnesty International 
berättade om stora hälsoproblem. Ofta hade de dålig 
hälsa redan då de kom till Sverige och många gånger 
förvärrades den av deras mycket svåra livsvillkor i Sverige. 

Tillgång till vård till en rimlig kostnad är en mänsklig 
rättighet. Men utsatta EU-medborgares möjlighet att få 
sjukvård i Sverige är otillräcklig. De flesta av dem saknar 
det europeiska sjukförsäkringskortet och förväntas därför i 
många landsting betala hela kostnaden för vård, vilket kan 
bli tusentals kronor för ett besök på akuten. Ibland nekas 
de också behandling. Landsting och regioner har olika sätt 
att förhålla sig till den här frågan, vilket gör att situationen 
skiljer sig mycket åt i olika delar av landet och ibland från 
vårdcentral till vårdcentral. Detta vill vi ändra på!

BAKGRUND
Enligt EU-rätten ska EU-medborgare ha samma rätt 
till subventionerad vård i ett annat EU-land som i 

hemlandet. Men eftersom Rumänien inte har ett 
universellt sjukförsäkringssystem är det många rumäner 
som saknar sjukförsäkring, och detta gäller i synnerhet 
den som saknar anställning och/eller lever i ekonomisk 
utsatthet. En rumän som inte är försäkrad i sitt hemland 
kan inte kräva subventionerad sjukvård i Sverige heller, 
rent EU-rättsligt. Men vård är en mänsklig rättighet som 
gäller alla inom statens territorium. EU-rätten trumfar inte 
mänskliga rättigheter. Därför måste Sverige se till så att 
alla, även utsatta EU-medborgare utan det europeiska 
sjukförsäkringskortet, har tillgång till vård som de har råd 
med. 

År 2013 antogs en lag i Sverige som ger rätt till 
s.k “vård som inte kan anstå” för papperslösa och 
asylsökande, kraftigt subventionerat. En mycket bra 
och rättighetsbaserad lag! Enligt förarbetet till lagen 
kan den även gälla EU-medborgare “i enstaka fall” 
men varken regeringen, Socialstyrelsen eller SKL har 
tydliggjort vilka dessa enstaka fall är. Konsekvensen är 
att EU-medborgare på många ställen i Sverige har sämre 
möjlighet att få vård än papperslösa. 

VAD VILL AMNESTY SE FÖR FÖRÄNDRING?
Alla i Sverige har rätt till vård, enligt de konventioner om 
mänskliga rättigheter Sverige har förbundit sig att följa. 
Rent konkret, för utsatta EU-medborgare, innebär detta att: 

1. Lagen måste klargöras så att utsatta EU-medborgare 
utan det europeiska sjukförsäkringskortet 
åtminstone har samma tillgång till subventionerad 
vård som papperslösa enligt 2013 års lag. Obs: 
Amnesty menar inte att utsatta EU-medborgare ska 
kategoriseras som papperslösa, vare sig de varit i 
Sverige mer eller mindre än tre månader! Vi säger 
att de ska ha samma tillgång till vård, dvs vård som 
inte kan anstå, men inte att de ska räknas till samma 
kategori.

2. I väntan på att lagen klargörs ska alla regioner/
landsting förtydliga att inom den regionen ska utsatta 
EU-medborgare ha tillgång till subventionerad vård 
som papperslösa enligt 2013 års lag. 

3. Utbildnings- och informationsinsatser behöver göras 
så att ändringen blir tydlig och känd för alla som 
arbetar inom vårdsektorn, och så att vårdpersonal 
kan ägna sig åt att bota och lindra och inte behöva 
ägna sig åt att kontrollera människors juridiska eller 
medborgarstatus.
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VAD KAN AKTIVISTER GÖRA?
Det finns många sätt ni kan stå upp för EU-medborgares 
rätt till vård. Här är några förslag på aktiviteter för dig/er 
som vill engagera sig i kampanjen. Utförligare information 
och instruktioner på aktivistportalen (aktivism.amnesty.
se/eumedborgare). Ni får också mer än gärna vända 
er till sakkunnig i kampanjen eller till er regionala 
kampanjledare för stöd.

1. Gör en lokal kartläggning och ta kontakt med lokala 
aktörer
För att veta hur just ni ska kunna engagera er för utsatta 
EU-medborgare i er kommun och er region behöver ni 
först känna till förutsättningarna där. Därför bör ni börja 
med att ta reda på vilka regler som finns kring utsatta 
EU-medborgares tillgång till vård i regionen, om några 
alls, samt kolla upp vilka andra aktörer som arbetar med 
frågan för ev samarbete eller informationsutbyte.

2. Kontakta sjukhus/ vårdinrättningar
Som en del i den lokala kartläggningen uppmuntrar vi 
er till att besöka eller alternativt skriva till sjukhus och 
vårdinrättningar där ni bor och ställa frågor hur de löser 
situationen när EU-medborgare söker sig till dem för att få 
vård. Instruktioner finns på aktivistportalen.

3. Skriv insändare
Att skriva insändare till lokala tidningar är egentligen 
alltid en bra metod att uppmärksamma frågor inom 
Amnesty. Men metoden är kanske extra relevant i den 
här kampanjen, där kampanjfrågorna har ett tydligt 
kommunalt eller regionalt fokus. Lokala makthavare 
har ett tydligt och konkret ansvar för de här frågorna, 
och de läser insändarsidorna! Instruktioner finns på 
aktivistportalen.

4. Kontakta beslutsfattare i din region för att kräva rätt 
till vård för EU-medborgare
Vårt krav är i grunden enkelt - alla ska ha tillgång till 
vård. Det är en mänsklig rättighet. De lagar och riktlinjer 
som finns idag är otydliga, men det finns inget i dem 
som hindrar att utsatta EU-medborgare ges tillgång till 
subventionerad vård. Det är alltså ett beslut som redan 
idag kan fattas av varje region.

5. Samarbeta med vårdaktörer
En möjlighet till bredare uppslutning i egentligen alla 
era aktiviteter är att ta kontakt med läkar- och /eller 
sjuksköterskeutbildningar i ert närområde för att stärka ert 
påverkansarbete.

KAMPANJPERIOD?
I dagsläget finns inget slutdatum för kampanjen. Ni kan 
alltså planera utifrån att instruktionerna kommer vara 
relevanta även under 2020.

NYTT AKTIONSMATERIAL
Vi kommer att göra ett nytryck av tidigare upptryckt 
material som kommer att kunna beställas på 
aktivistportalen. Materialet består av:

• Fakta- och instruktionsmaterial
• Affischutställning Också människa 
 (fem affischer, A3)
• Kampanjfolder Också människa (A5)
• Rapport Sweden: A Cold Welcome 
 (engelska, 64 sidor)
• Rapportsammanfattning Ett iskallt mottagande 
 (8 sidor)
• Skrift om tiggeriförbud En missriktad insats (8 sidor)
• Flyer om vård Diskriminering (A5)

ANMÄL ER TILL KAMPANJEN
Det absolut bästa sättet att få uppdaterad information 
är att anmäla sig till kampanjen, då får ni kontinuerliga 
utskick om vad som är på gång samt kommande aktioner 
och aktiviteter. Även detta gör ni på aktivistportalen!

PSST. RÄTT TILL BOENDE OCH TIGGERIFÖRBUD
Det går alldeles utmärkt att fortsätta arbete med 
boendefrågan samt arbetet mot tiggeriförbud. På 
aktivistportalen hittar ni även information och tips på 
aktiviteter för dessa två områden.

Om ni har några frågor tveka inte att ta kontakt:

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJLEDARE SYD

070-74 45 793

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

JOHANNA WESTESON
SAKKUNNIG DISKRIMINERING 

JOHANNA.WESTESSON@AMNESTY.SE

08-729 02 00



                SIDA 5          INSATS OKTOBER 2019  

BHOPAL - 35 ÅR AV KAMP OCH KATASTROF
1984 orsakade en fabrik i Bhopal, centrala 
Indien, ett giftigt gasutsläpp. Fabriken tillverkade 
bekämpningsmedel och den giftiga gasen resulterade i 
7000-10 000 direkta dödsoffer, men ytterligare tusentals 
har fått livshotande skador eller sjukdomar av att bara 
leva i området. Många av dessa har avlidit av sviterna. Än 
idag utgör föroreningar från kemikalier som lämnats kvar 
på det övergivna fabriksområdet allvarliga hälsorisker för 
lokalbefolkningen.

Många överlevande har drabbats av långvariga och svåra 
hälsoproblem, som andningssvårigheter, skador på inre 
organ, cancer och problem med immunförsvaret. För 
kvinnor har katastrofen även inneburit en kraftig ökning 
av gynekologiska sjukdomar och vittnesmål säger att 
många barn i området föds med funktionsvariationer eller 
sjukdomar. Hälsoproblemen anses också ha förvärrats av 
att dricksvattnet i området är förgiftat.

Efter 35 år kämpar folket i Bhopal fortfarande för rättvisa 
och gottgörelse. Företaget, som bytt ägare genom 
åren, har vägrat inställa sig i domstol trots upprepade 
kallelser från indiska domstolar. Marken som förgiftats 
har aldrig sanerats och den kompensation som utgått till 
lokalbefolkningen motsvarar enbart ungefär en tepåse om 
dagen. 

Varför inte bara ge upp?
Det är lätt att tänka att att det inte finns något att göra 
efter 35 år av extremt lite handlingskraft från företagets 
sida, det verkar helt enkelt inte som att DowDuPont 
lyssnar på civilsamhällets aktörer. MEN det har visat 
sig att samtliga svenska storbanker investerar pengar i 
företaget. Amnesty har i våra två senaste Fair Finance 
Guide-rapporter riktat stark kritik mot detta men 
bankerna har varken ändrat sin ståndpunkt eller avslutat 
sina investeringar. De har heller inte ställt krav på att 
DowDupont ska infinna sig i domstol.

Aktivister i Göteborg agerar för Bhopalkatastrofens offer i 
samband med 25-årsdagen 2009.
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VAD KAN VI GÖRA?
Ställ krav på din bank och få andra att ställa krav på sina 
banker. Vi kommer att upprätta en petition där du kan 
skriva till valfri bank och uppmana dem att ställa frågor till 
DowDuPont och be dem inställa sig i rätten.

Samtal med bankrepresentanter
Vår sakkunniga Ulrika Sandberg kommer, tillsammans 
med flera av våra samarbetspartners i Fair Finance Guide 
att bjuda in representanter från bankerna för att träffa en 
delegation från Bhopal. Samtidigt kommer vi uppmana till 
bankkontakt från er och andra. 

Manifestationer utanför DowDuPonts kontor
Företaget har tre kontor i Sverige - i Landskrona, Malmö 
och Norrköping. Vi vill att alla aktivister i området sluter 
upp och kräver upprättelse utanför kontoren. På någon av 
manifestationerna kommer delegationen från Bhopal att 
delta.

Skriv insändare
Ett utmärkt sätt att öka kännedomen om giftkatastrofen 
och benägenheten hos människor att vända sig till sin 
bank är att skriva insändare till lokal media. 

Skapa uppmärksamhet!
I syfte att uppmana bankkunder (såna som du och 
jag) att uppmärksamma problemet och kontakta sin 
bank är all slags kreativa, utåtriktade kampanjaktioner 
välkomna. Amnesty har arbetat med frågan under 

många år - i skolkorridorer har elever mötts av “lik” och 
informationsutdelning, på torg har tysta manifestationer 
med gasmasker och kolsyre-is skapat uppmärksamhet 
och grumligt vatten med texten “B’eau Pal” delats ut. Inte 
sällan har lokal media uppmärksammat dessa aktioner.

Arrangera filmvisningar
Ett annat sätt att uppmärksamma frågan och skapa en 
bra utgångspunkt för engagemang och samtal är att visa 
filmen Bhopal - A prayer for rain. Vi har rättigheter att visa 
filmen i informationssyfte och utan att ta betalt. 

NÄR?
Aktionsperioden är 1 till 20 november. Besöket från 
Bhopal kommer att vara i Sverige 14-18 november och 
då sker samtalet med bankerna och manifestationerna 
utanför DowDuPonts kontor. 

UTBILDNING
Tisdag 15 oktober erbjuds en webföreläsning kl 18.00 
för er som vill engagera er i aktionen. På våra lokalkontor 
arrangeras planeringsmöten i samband med detta. 
Med andra ord: delta hemifrån eller från våra kontor i 
Stockholm, Göteborg eller Malmö.

ANMÄLAN
Vill ni vara med? Anmäl er och hitta ytterligare 
instruktioner och material på aktivistportalen, aktivism.
amnesty.se/bhopal

VÄLKOMMEN TILL DEN NATIONELLA 
STUDENTTRÄFFEN 2019!
Den 8-10 november går stapeln av för 2019 års nationella 
studentträff i Stockholm! För mer information och 
anmälan, se Aktivistportalen -> Utbildningar och möten 
-> Nationella studentträffen. 

Obs! Sista dagen för anmälan är den 10:e oktober. 

Har ni frågor om studentträffen, kontakta Jehna eller 
studentrådet! 

JEHNA AL-MOUSHAHIDI
PROJEKTLEDARE STUDENT/UNGDOM

JEHNA.AL-MOUSHAHIDI@AMNESTY.SE

070-860 86 42

KAROLINA PONTÉN
SAMORDNARE MOBILISERING 

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

073-310 15 21
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DRIV DIN EGEN KAMPANJ FÖR MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER - ANSÖK TILL DIGITAL DISRUPTORS!
Vad tycker du behöver förändras för att samhället ska bli 
lite bättre? Vill du motverka orättvisa och förändra genom 
mobilen? 

Genom att ansöka till Digital Disruptors kan du få stöd att 
utveckla, forma och driva en kampanj för att skapa den 
förändring du vill se i samhället. För något som engagerar 
dig - något du brinner för - eller något du har fått nog av. 
Till din hjälp kommer du och din grupp få
Träning och utbildning i digitalt kampanjande, att skapa 
förändring i samhället och att väcka elden hos andra
Sju månader av stöd och tips från Amnestys personal för 
att er kampanj ska bli så grym som möjligt
25 000 kr för att utveckla, sprida och bygga er kampanj
Sista ansökningsdag: 3 november. Mer information och 
ansökan finns på amnesty.se/digitaldisruptors

VEM KAN SÖKA?
Digital Disruptors riktar sig till dig som är mellan 16-
24 år. En grupp kommer väljas ut till årets program. 
Det kommer vara ett stort men roligt och lärorikt 
projekt! Vi rekommenderar att ni söker i grupp på 
upp till fyra personer, men fler kan såklart delta i er 
kampanjutformning lokalt. 

Om du är nyfiken på att ansöka och vill veta mer eller ha 
stöd och råd, hör av dig! Vi bollar gärna idéer innan, och 
efter, att du skickat in din ansökan.  
Maila beatrice.schonning@amnesty.se 

PSST! Spana in La Clara - förra årets deltagare i 

Digital Disruptors från Puerto Rico! De driver en 

kampanj för att stoppa de lagar som gör det svårt att 

vara aktivist och anordna fredliga demonstrationer i 

Puerto Rico: 

https://www.instagram.com/somoslaclara/

BEATRICE SCHÖNNING
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDÖST 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070-860 86 28 
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DAGS ATT SKRIVA FÖR 
FRIHET OCH UPPRÄTTELSE! 
Nu är det snart dags för årets Skriv för Frihet. 
Kampanjperioden är som tidigare mellan den 29 november 
(internationella dagen för kvinnliga människorättsförsvarare) 
och håller på fram till den 17 december. I år kommer 
Skriv för frihet inte att helt gå in under Brave då bara två 
av fallen - Ibrahim Ezz el-Din och Yasaman Aryani - är 
människorättsförsvarare. Istället kommer Skriv för frihet 
i år att fokusera på unga personer som på något sätt fått 
sina mänskliga rättigheter kränkta och kommer att beröra 
människorättsområdena kvinnors rättigheter, dödsstraffet, 
påtvingade försvinnanden och människorättsförsvarare.  

KAMPANJTOPPSDAGAR 
Vår huvudsakliga aktionsdag kommer vara den 10 
december, dvs. internationella dagen för mänskliga 
rättigheter och denna dag vill vi att det planeras in aktiviteter 
på. Med detta sagt går det såklart att agera under hela 
perioden. Det vore fantastiskt om hela landet målades 
(Amnesty-)gult under denna dag så planera i den mån det 
går gärna era aktiviteter utifrån denna ”kampanjtoppsdag”. 

Eventuellt kommer det att tillkomma fler ”toppar” med fokus 
på något av fallen och mer information om detta hittas isf 
på aktivistportalen. Det är mäktigt när vi har aktiviteter runt 
om i hela landet på samma dagar. Vi ser fram emot luciatåg, 
medverkan på julmarknader, pärlpyssel, föreläsningar och 
allt vad ni kan tänkas planera i samband med årets Skriv för 
frihet. 

Materialet består som tidigare år av en affischutställning 
samt vykortsfolder och går att beställa via aktivism.amnesty.
se/sff. Glöm inte att beställa material senast 10 november 
om ni vill ha materialet innan 29 november!

INDIVIDFALLEN 

YASAMAN ARYANI
24-åriga Yasaman Aryani är en iransk kvinnorättsaktivist 
som greps den 10 april i år efter att ha delat en video på den 
internationella kvinnodagen 8 mars, som visade kvinnor utan 
slöja och uppmanade till kvinnans rätt att välja. I videon syns 
Yasaman, Monireh och Mojgan 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 Yasaman till 16 års fängelse, med 
motiveringen “anstiftan och medhjälp till korruption och 
prostitution”. Detta enbart för att hon tror på varje kvinnas 
rätt att välja. Yasamans mamma, Monireh Arabshahi har 
även hon dömts till 16 års fängelse, och Mojgan Keshavarz 
som även hon figurerade i filmen har dömts till 23 års 
fängelse.  

Amnestys krav:
• Frige Yasaman Aryani och hennes mamma Monireh 

Arabshahi från fängelse; 
• Ovillkorligt frige alla de kvinnorättsförsvarare som fredligt 

demonstrerat mot slöjtvång;
• Säkerställa att kvinnorättsförsvarare kan bedriva sin 

viktiga människorättsverksamhet, även genom att stå 
upp mot slöjförbud.
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YILIYASIJIANG REHEMAN 
24-åriga Yiliyasijiang Reheman och hans fru Mairinisha 
Abuduaini är uigurer från den kinesiska självständiga 
regionen Xinjiang. De bodde i Egypten för att studera 
när Yiliyasijiang försvann, paret väntade sitt andra barn. 
Kinesiska myndigheter hade i juli 2017 beordrat den 
egyptiska regeringen att fängsla runt 200 uigurer som befann 
sig i Egypten. Yiliyasijiang var en av dem som greps. 

Mairinisha vet inte vad som hänt med hennes man men 
har senare, genom vänner som bor i Xinjiang, fått reda 
på att Yiliyasijiang förts dit. Hon tror att han antingen 
är fängslad eller sitter frihetsberövad i ett av Kinas 
hemliga omskolningsläger. I dessa läger påtvingas den 
etniska gruppen uigurer, som Yiliyasijiang tillhör, kinesisk 
propaganda. Kina säger att det handlar om att ”lära 
människor lagar och regler” men de drabbade som tagit sig 
därifrån vittnar om hot, tortyr och politisk hjärntvätt.  

Amnestys krav: 
• Frige Yiliyasijiang nu;
• Tills dess att han är fri, uppge var Yiliyasijiang Reheman 

befinner sig;
• Tillåta att Mairinisha Abuduaini kan kommunicera med 

honom;
• Säkerställer att Yiliyasijiang Reheman har tillgång till en 

advokat som han själv valt;
• Att en internationell oberoende utredning ledd av FN 

och andra internationella/regionala organisationer 
ges obegränsat tillträde till Xinjiang och att 
omskolningslägren skrotas.

MAGAI MATIOP NGONG 
15-åriga Magai Matiop Ngong och hans kusin hamnade en 
dag i ett bråk med en granne, situationen eskalerade och 
slutade med att Magais kusin dog av ett pistolskott som 
Magai avlossat. För detta dömdes Magai till döden genom 
hängning, vid 15 års ålder. Magai menar att det som hände 
inte var ett mord utan en olycka. Han fick ingen tillgång till 
juridiskt ombud, varken vid gripandet eller vid rättegången, 
utan uppmuntrades istället att överklaga fallet. 

Magai har nu suttit dödsdömd i två år utan att hans 
överklagan behandlats. 2018 hängdes fem personer i 
Sydsudan. En av dem var, precis som Magai, bara ett barn. 

Dödsstraffet är inget straff utan ett brott och det bryter mot 
den mest grundläggande rättigheten - rätten till liv. Det 
är Amnestys inställning, och den som ligger till grund för 
vårt arbete mot dödsstraffet. Stater ska aldrig avrätta sina 
medborgare, och dödsstraffet hör inte hemma i ett modernt 
och civiliserat rättssystem, anser Amnesty. 

Amnestys krav:
• Häv dödsdomen mot Magai;
• Anta ett politiskt beslut att dödsstraffet inte får användas 

mot personer som vid tiden för brotten var under 18 
år, i linje med sydsudanesisk lag och internationella 
människorättsprinciper;

• Inför ett formellt moratorium för avrättningar i Sydsudan.
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IBRAHIM EZZ EL-DIN
Ibrahim Ezz El-Din är en 26-årig människorättsförsvarare 
som arbetat med frågor som rör rätten till boende, 
framförallt människors tillgång till säkra och överkomliga 
boenden i Egypten. Han har bland annat dokumenterat 
tvångsförflyttningar och bostadspolitiken i egyptiska städer. 

Ibrahim greps den 11 juni av civilklädd polis, men polisen 
förnekar att han är intagen och frihetsberövad. Hans familj 
har fortfarande inte fått några svar om hans försvinnande. 

Ibrahim har utsatts för ett påtvingat försvinnande. Det är 
ingen isolerad händelse, utan är en del av en omfattande 
kampanj mot det egyptiska civilsamhället. Hundratals 
personer har likt Ibrahim förts bort och fängslats i månader 
utan att åtalas. Flera har anklagats för terrorrelaterade 
brott. Ibrahim är den femte personen med koppling till 
just organisationen Egyptian Commission for Rights and 
Freedoms som gripits de senaste tre åren. 

Amnestys krav:
• Egypten måste uppge var han befinner sig;
• Säkerställa att Ibrahim Ezz El-Din har tillgång till en 

advokat som han själv valt.
• Frige Ibrahim, såvida han inte åtalas för ett 

internationellt erkänt brott.
• Upphöra med påtvingade försvinnanden, tortyr och 

annan omänsklig, förnedrande behandling.

Förberedelserna inför Internationella dagen mot dödsstraffet 
pågår för fullt - både Iran och Malaysia kommer att få sina 
fiskar varma. Det går att skicka hälsningar till Ahmadreza 
Djalali och Hoo Yew Wah till sista oktober och brev till 
Malaysiska beslutsfattare går att skicka till mitten av 
november. 

Instruktioner och mer information finns på 
aktivism.amnesty.se/dodsstraff

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

070-987 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

MIMMI STAHL
KAMPANJPRAKTIKANT

MIMMI.STAHL@AMNESTY.SE

10 OKTOBER - INTERNATIONELLA 
DAGEN MOT DÖDSSTRAFFET

 Ahmadreza Djalali, dödsdömd i Iran.
         Hoo Yew Wah, dödsdömd i Malaysia.

KAROLINA PONTÉN
SAMORDNARE MOBILISERING 

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

073-310 15 21
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Diana Bendig-Stenberg ordörande i Amnesty Sveriges 
Aktionsgruppen mot dödsstraffet reflekterar om arbetet mot 
dödsstraffet och sitt perspektiv som Amnestyaktivist inför 
10 oktober - internationella dagen mot dödsstraffet.

Tror du att dödsstraffet kommer att avskaffas i alla länder? 
Mitt svar är Ja! Vi ser en långsiktig trend mot dödsstraffets 
avskaffande.

Det globala arbetet mot dödsstraffet är del av Amnestys 
mandat sedan 1977. I svenska sektionen bedrivs detta 
arbete bland annat av Aktionsgruppen mot dödsstraffet 
AMD sedan 1973. Idag samarbetar vi i AMD med Hälso 
och sjukvårdsgruppen, HSV, en grupp med utmärkt 
specialkompetens. AMDs arbete innehåller aktioner via 
social media, utbildning i skolor om Amnestys arbete 
och dödsstraffet och  att vara en kunskapsbas på temat. 
Tillsammans med HSV organiserar vi ett evenemang varje år 
på Världsdagen mot dödsstraffet, den 10 oktober, även i år. 
Inom AMD är jag aktiv i det internationella samarbetet med 
dödsstraffskoordinatorer från andra sektioner. Vårt mål är att 
Amnestys arbete mot dödsstraffet fortsätts med full kraft.

Mitt arbete mot dödsstraffet är en del av min 
Amnestyaktivism. Jag är uppvuxen DDR, jag levde ett 
trivsamt medelklassliv i Öst-Berlin, studerade datavetenskap; 
men i en diktatur vilken jag föraktade. Berlinmurens fall 
1989 upplevde jag med överväldigande glädje.

Amnesty var förbjudet i alla Östblocksländer. Genom 
västtyska nyheter, träff med Amnestymedlemmar kände jag 
till organisationen, mina favoritmusiker engagerade sig för 
Amnesty. Mitt intresse för Amnesty var stort.

I början av 1990 grundades ”Amnesty in der DDR”. 
Jag deltog i föreningens grundande, blev vald som 
styrelsemedlem, invald i tyska sektionsstyrelsen med 
uppdraget att integrera ’Amnesty in der DDR’ i den tyska 
Amnesty sektionen. Sedan 1990 följde tusentals timmar av 
aktivistarbete. Inom Amnesty var jag aktiv i Berlin, London 
där jag bodde några år och i Stockholm i olika grupper och 
arbetsområden.

Amnesty INTERNATIONAL med stora bokstäver beskriver 
min övertygelse, vi är en global organisation där generationer 
av eldsjälar världen runt arbetar inom ett gemensamt mandat 
sedan 1961. Med Amnesty har vi byggt ett väldigt känt och 
högaktat varumärke. Mina nyckelord att beskriva Amnesty är 
humanism, integritet, kvalitet, solidaritet, altruism.

Amnestys grundaren Peter Benenson’s citat sammanfattar 
bäst Amnestys mål:

“Only when the last prisoner of conscience has been freed, 
when the last torture chamber has been closed, when the 
United Nations Universal Declaration of Human Rights is a 
reality for the world’s people, will our work be done.”

  “SOM JAG SER DET”

Glädjen över alla möten och vänskap med 
eldsjälarna jag hade äran att träffa och 
samarbeta med inom Amnesty.

Sorgen över alla människor vi behöver tända 
ljus för. Det beskrivs bäst igen av Peter 
Benenson: ”The candle burns not for us, but 
for all those whom we failed to rescue from 
prison, who were shot on the way to prison, 
who were tortured, who were kidnapped, 
who ’disappeared’. That is what the candle 
is for.” 

DIANA BENDIG-STENBERG
ORDFÖRANDE AKTIONSGRUPPEN MOT DÖDSSTRAFFET
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ANMÄL DIG TILL HÖSTENS 
GRUPPSEKRETERARUTBILDNING!
Som gruppsekreterare i en Amnestygrupp kan det vara bra 
att träffa andra i samma roll samt få verktyg och kunskap i 
att fungera i sin roll. Tanken med kursen är att ge dig en bra 
introduktion till rollen samt ge dig inblick i vad uppdraget 
innebär i Amnesty. 

HÖSTENS GS-UTBILDNING
Är du ny gruppsekreterare eller har du varit med ett tag 
men känner att du vill fräscha upp dina kunskaper om ditt 
uppdrag? Då är den här träffen och utbildningen för dig!

Höstens GS-utbildning är för alla oavsett ålder! Den kommer 
bland annat innehålla tips och trix kring hur du och din 
grupp kan bedriva hållbar och inkluderande aktivism i 
Amnesty och vi kommer dessutom prata om kampanjen 
Skriv För Frihet!

När? Helgen 16-17 november, start lördag kl 12:00, slut 
söndag kl 15:00.  
Var? Göteborg!

Anmäl dig senast den 21 oktober i anmälningsformuläret 
som du även hittar på aktivistportalen! Har du frågor om 
utbildningen? Kontakta: 

SARA BESSA
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNG AKTIVISM

SARA.BESSA@AMNESTY.SE

072-307 70 31

EMMA LEY 
VERKSAMHETSUTVECKLARE, SYD

EMMA.LEY@AMNESTY.SE

070-914 41 52

TIME FOR CHANGE - ARBETET FORTSÄTTER LOKALT
Nu är det ganska exakt ett halvår sedan Amnesty släppte 
rapporten om våldtäkt i de nordiska länderna, Time for 
Change. Delen som handlar om Sverige fokuserar i huvudsak 
på tre olika områden: 1) behovet av att förändra attityder, 2) 
att polisens våldtäktsutredningar förbättras och prioriteras 
samt 3) att alla som utsatts för våldtäkt får det stöd de 
behöver oavsett vem de är och var de bor. 

Under våren och sommaren har vi uppvaktat inrikesministern 
och rikspolischefen Anders Thornberg. I möten och 
under events, i petitioner och kampanjer har vi uppmanat 
rikspolischefen att prioritera våldtäktsbrotten och förbättra 
kvaliteten i polisens utredningsarbete så att fler våldtäkter kan 
lagföras. I juni meddelade den nationella polisledningen att 
en särskild satsning ska påbörjas som bland annat innebär att 
350 nya utredare anställs och fördelas mellan polisregionerna 
runt om i landet. Dessa ska finnas på plats vid årsskiftet. 

Det är ett positivt steg som Amnesty har all anledning att följa. 
Planen är att vi börjar titta närmare på vad satsningen lett till 
hösten 2020. Under tiden växlar vi spår och ägnar oss istället 
åt att försöka komma åt de skadliga myter och stereotypa 
föreställningar som ofta omger våldtäkt i samhället. Det är 

vi inte ensamma om: flera organisationer jobbar exempelvis 
redan med att informera, förändra normer och attityder, 
framförallt bland de unga i skolorna.  

Amnesty ska inte duplicera det arbetet utan istället tillvarata 
våra unika styrkor: lokal aktivism och sedvanligt påverkans- 
och utredningsarbete. Med start i höst kommer vi arbeta 
riktat mot en avgränsad, specifik målgrupp som i sin tur har 
möjlighet att påverka andra. 

För er som är intresserade av att delta i detta arbete blir 
Aktivistseminariet ett utmärkt tillfälle att få mer kött på benen 
och rätt verktyg för att kunna bedriva attitydförändrande 
påverkansarbete på lokal nivå. 

KATARINA BERGEHED
SAKKUNNIG KVINNORS RÄTTIGHETER

KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE

0704-61 95 46

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

0709-87 04 63
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SCHEMA ÖVER MEGAHELGEN 2019
DEN 19-20 OKTOBER ÄR DET DAGS FÖR MEGAHELGEN I STOCKHOLM! HÄR NEDAN KOMMER DET FÄRDIGA SCHEMAT FÖR HELGEN:

FREDAG - 18 OKTOBER

18:00 - 22:00    Ungdomsträff  
18:00 - 22:00   Studentrådsmöte 

LÖRDAG - 19 OKTOBER

09:50 - 11:00  Del A i Amnesty ABC (för dig som är ny eller är intresserad)
11:00 - 11:30  Öppnande av Aktivistseminariet - Sek. ordf. Amanda Jackson + Amnesty kören
11:30 - 12:10  Våldtäkt i en nordisk och europeisk kontext
12:20 - 13:00  Ulrika Rogland pratar om samtyckeslagstiftningen 

13:00 - 14:00   Lunch

14:00 - 15:00  Dåtid och framtid inom Time for Change 

15:00 - 15:30  Fika

15:30 - 16:50  Vem bestämmer där du bor och hur kan vi påverka hen? Ett samtal om lokal lobby
17:00 - 18:00  Arrangera ett större event - hur? Aktivister delar sina erfarenheter 

18:00 - Slut  Middag på Sekretariatet

SÖNDAG - 20 OKTOBER

09:00 - 09:50  Inspirationspass aktivism: Linnea Claesson 
10:00 - 11:00  Lokal media - hur får vi dem att sprida vårt budskap?
    
11:00 - 11:20  Fika

11:20 - 12:00  3 Valbara pass:
   •   Brevskrivarpass 
   •   Våldtäktsrapportering i lokalmedia - attityder och stereotyper
   •   “Vi måste prata våldtäkt”, att arrangera ett panelsamtal, talkshow eller seminarium 

12:10 - 13:00  Inspirationstalare: Bianca Kronlöf

13:00 - 14:00  Lunch

14:00 - 15:30  3 Valbara pass:
   •  Kampanjhösten - upp till kampanj!
   •  Motionsverkstad med Beredningskommittén, fortsättning på verksamhetsmötet 
   •  Workshop: Jämlikhetsarbetet

15:30 - 16:00  Avslutning
   Utvärdering 
   Gemensam aktion!
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MÖT AMNESTYS AKTIVISTER - EN MINISERIE OM OSS! 

NU SÄTTER BEREDNINGSKOMMITTÉN ÄNTLIGEN IGÅNG!

Under våren har ett filmteam följt fem aktivister i deras 
arbete för mänskliga rättigheter runt om i landet. Del ett 
och två med Kerstin och Mehjar har släppts, och ytterligare 
tre minidokumentärer släpps på vår youtube-kanal under 
hösten, håll utkik! 

Filmerna är superbra att använda när ni håller 
informationsträffar för personer som är sugna på att 
engagera sig, eller för att dela i era egna sociala kanaler och 
inspirera andra att bli aktiva.

Ni hittar filmerna här:
https://www.youtube.com/user/AmnestySverige

I början av september samlades Beredningskommittén för 
första gången för att diskutera vad som komma skall och 
eftersom kommittén är relativt ny så tänkte vi ta tillfället i 
akt att presentera oss. 

Beredningskommittén, eller BK, består av tre ordinarie 
ledamöter, en suppleant och en representant från styrelsen. 
BK:s stående funktion i Amnesty består av att under hela 
året ta emot förslag från medlemmar, föra dem vidare så 
de hamnar i rätt forum och därefter följa upp att förslagen 
tas omhand och besvaras. I tillägg så finns vi här som ett 
stöd inför årsmöten genom att direkt stötta medlemmar att 
formulera motioner till dessa.

Vi har också i uppdrag att lämna förslag till styrelsen på 
agendapunkter till årsmötet utifrån de frågor medlemmar 
visat intresse för, av anledning att årsmötet ska spegla 
medlemmarnas intresse. 

Vi kommer att hålla en workshop om motionsskrivandet på 
Megahelgen den 19–20 oktober dit ni är väldigt välkomna att 
komma och prata med oss. 

Vi i BK är även öppna för eventuella förfrågningar om att 
medverka på diverse möten under året, så om det låter 
intressant för distriktmöten eller möten av liknande storlek är 
det bara att kontakta oss.  Det gör ni på BK@amnesty.se. 
Hoppas vi ses på Megahelgen! /Beredningskommittén 

BEATRICE SCHÖNNING
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDÖST 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 

På bild: Åsa Jacobs, Elin Ovesson, Louise Näfverstam, 

Sofia Hallqvist (inklippt)
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SÄG HEJ TILL VÅRA MEDLEMMAR I UNGDOMSRÅDET, 
STUDENTRÅDET, OCH STUDENTSAMORDNARE! 
Den 7-8 september så samlades ungdomsrådet, 
studentrådet och studentsamordnarna under samma tak för 
att på olika sätt planera höstens människorättsarbete! 

Helgen var fylld med allt ifrån föreläsningar och 
planeringsmöten till workshops om ny kampanj. Men 
framförallt- peppig energi bra idéer! 

Det är en del medlemmar som varit med ett bra tag nu 
och verkligen bidragit med sitt engagemang hos oss, men 
det är även hel del nya ansikten i både ungdomsrådet, 
studentrådet och som studentsamordnare. VÄLKOMNA 
ALLIHOPA, gamla som nya - Nu kör vi! 

Från vänster nedre raden: 
Christina Tymchyshyn, Ebba  Backlund Hammar, Linda Risberg, 

Emmie Sjöström Kajsa Centre, Amon Hossinian  

Från vänster övre raden: 
Smilla van der Meijs, Alice Lindh, Ella Zackrisson, David Hjalmarssson-Båtman

Från vänster nedre raden: 
Sriharsha Bhat, Javiera Ortega Zepeda, Josephine Caroline Andersson 

Från vänster övre raden: 
Astrid Norreson, Hekla Bjarnadottir, Emma Åberg, Alonso Mochales Rodriguez, 

Linn Öfverström, Nathalie Larsson

De nya studentsamordnarna är: Marco Eliasson (Jönköping), Marcus Karlén (Växjö), 
Linnéa Johansson (Göteborg/Trollhättan), Elina Hammarström (Lund)

UNGDOMSRÅDET

STUDENTRÅDET


