
INSATS    
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9 NYTT FRÅN ÅRSMÖTET   
Sektionens nya ordförande presenterar sig 
och 2019 års aktivistpriser har delats ut.

4 GUI MINHAI  
Svensk-Kinesiske bokförläggaren Gui Minhai 
fängslades 17 oktober för fem år sedan. Vi 
slutar inte kämpa utan kampanjar 17/10-15/11, 
fängslade författares dag.

5 BELARUS 
Fredliga protester tystas, inspireras av 
studentgruppen i Umeås envisa kamp och 
agera för fängslad oppositionsledare. 

7 TRÄFFAS! 
Digitalt och (äntligen) fysiskt - välkommen på 
gruppsekreterarutbildning och studentträff.

Studentgruppen i Umeå demonstrerar till stöd för demonstranterna i 
Belarus, läs mer i “Som jag ser det”.



INSATS OKTOBER 2020         SIDA 2                                                        

10 OKTOBER 
Internationella dagen mot dödsstraff

13 OKTOBER 
Digital utbildning: Att skriva insändare

11 NOVEMBER 
Digital utbildning: Facebook och Instagram - hur får vi bäst spridning?

15 NOVEMBER 
Fängslade författares dag - kampanj för Gui Minhai

13-15 NOVEMBER 
Studentträff

19 NOVEMBER 
Träff för distriktens ordföranden

28 NOVEMBER 
Digital gruppsekreterarutbildning

3 DECEMBER 
Digital utbildning: Maxa Amnestys medverkan i lokalmedia

10 DECEMBER 
Aktionsdag Skriv för frihet (aktionsperiod november-december)

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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PANDEMIN HAR PÅVERKAT VÅR EKONOMI
Covid-19 har påverkat oss alla i vårt liv - men också i vårt 
gemensamma arbete i Amnesty. Vi har sett många kreativa 
exempel på hur vi alla, både aktivister och personal, har lyckats 
ställa om och genomföra vårt viktiga arbete för mänskliga 
rättigheter. Vi har till exempel lyft frågan om hemlösas svåra 
situation under covid-19 med Socialstyrelsen.

En tråkigare nyhet är att sekretariatet inte har en långsiktigt 
hållbar ekonomi och nu har vi nått fram till en punkt då det 
är nödvändigt att minska kostnaderna. De senaste åren har vi 
haft möjlighet att investera i Amnestys verksamhet tack vare 
att vi fått två större enskilda gåvor. Tack vare det har vi kunnat 
bedriva både vår löpande verksamhet och utveckla nya delar. 
Jag tänker då till exempel på jämlikhetsarbetet, arbetet för att 
stärka aktivism, inflytande och medlemsdemokrati och att vi 
kunnat arbeta mer systematiskt med diskrimineringsfrågor i 
Sverige och de rapporter jag precis nämnde. Nu är emellertid 
dessa extra tillskott slut och vi kan inte använda sparade pengar 
ur vår reserv för att bekosta vår verksamhet i längden. Och den 
plan som vi i ledningen hade om att öka intäkterna och att 
gradvis anpassa kostnaderna har påverkats av covid-19.

Vi arbetar hela tiden för att öka våra intäkter. Men den 
ekonomiska modell som vi har inom Amnesty för att omfördela 

pengar globalt, innebär att större delen av våra intäkter går till 
den internationella rörelsen. Det är förstås ett väldigt viktigt och 
positivt bidrag från oss till vårt globala arbete, men det innebär 
också att det kräver väldigt stora intäktsökningar för att täcka 
våra nuvarande kostnader för verksamheten i Sverige.

Vi hade planerat ett större insamlingsprojekt 2021, som vi tyvärr 
inte  kan genomföra som planerat på grund av covid-19. Det 
gör att vi behöver minska våra kostnader snabbare än vi hade 
planerat för. Vi ser just nu över alla verksamhetskostnader för 
att få en bättre balans mellan intäkter och kostnader, vilket 
också kan komma att innebära neddragningar på personal. Det 
är naturligtvis en situation som orsakar både oro och frustration 
på sekretariatet, och i transparensens namn så vill jag att ni ska 
vara medvetna om det. Jag kommer förstås att hålla er fortsatt 
informerade om situationen.

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE AMNESTY SVERIGE

ANNA.LINDENFORS@AMNESTY.SE 

LADDA FÖR SKRIV FÖR FRIHET!
SKRIV FÖR FRIHET OCH RÄTTEN TILL ATT FREDLIGT 
PROTESTERA! 
Det är återigen dags för världens största människorättskampanj 
Skriv för Frihet. I år kampanjar vi mellan början av november 
till mitten av december. Fokus för årets Skriv för Frihet 
kommer vara rätten till att fredligt protestera och vi skriver för 
de journalister och demonstranter vars mänskliga rättigheter 
blivit kränkta under de senaste årens fredliga protester runt 
om i världen. 

Mer utförlig info hittar ni på aktivistportalen och i nästa Insats. 
Bra att veta redan nu är att vi kommer arbeta med olika 
metoder för att uppnå förändring i de olika fallen. Nytt! Läskigt? 

Konstigt? Spännande! Mer info om detta till grupper som 
anmäler sig. Vet ni redan nu att ni vill vara med i kampanjen? 

Anmäl er på aktivism.amnesty.se/skrivforfrihet så missar ni 
ingen info!

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

070-987 04 63
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VI MÅSTE FORTSÄTTA KÄMPA FÖR GUI MINHAI!
Vi måste fortsätta sätta press på Kina för att få den svensk-
kinesiske bokförläggaren Gui Minhai fri! Därför planerar vi en 
kampanj för Gui nu i höst. Den 17 oktober är det fem år sedan 
Gui fördes bort av kinesiska myndigheter för första gången. 
Datumet blir startskottet för vår kampanj. 

Vi kommer samla in namn och skapa synlighet för Gui 
Minhai på gator och torg under oktober-november, men det 
går också att delta i kampanjen hemifrån genom att bidra till 
digital uppmärksamhet. Dessutom behöver vi få in så många 
insändare som möjligt i lokalpressen. 

Den 15 november är det fängslade författares dag, och då 
avslutar vi kampanjen och vi hoppas att det sker aktiviteter runt 
om i Sverige som uppmärksammar Gui och överlämningen! 
Sök gärna samarbete med Svenska PEN på er ort!

I februari i år meddelade kinesiska myndigheter att den svensk-

kinesiske bokförläggaren Gui  Minhai dömts till 10 års fängelse. 
Domen kom oväntat, och var sannolikt kopplad till Guis försök 
att resa till Peking med två svenska diplomater 2018. 

I samband med domen engagerade sig flera grupper i att med 
kort varsel samla in namnunderskrifter för Gui. Vi var även ute 
och skrev delar av Guis dikter på gatan. Guis dotter Angela 
hälsar att hon är tacksam för er insats för hennes pappa!

Vill din grupp delta? Anmäl er på aktivism.amnesty.se/gui 
Maila mig med eventuella frågor!

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE IAR 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 

Kinapuffen är Kinasamordningens 
informationscirkulär och den är avsedd för de 
aktivistgrupper som arbetar med Kinafall men vem 
som helst inom Amnesty som är intresserad av Kina 
är välkommen att prenumerera.

Kinapuffen kommer ut ca nio gånger per år. Det 
viktigaste innehållet är Blixtaktioner och information 

om olika fångfall, samt information om arbetet i 
grupperna. Det brukar också bli en hel del allmän 
information om vad som händer i och kring Kina. 

Kontakta Kinasamordnare Peter Nässén för att skriva 
upp dig på utskicket! peter.n@ownit.nu

ENGAGERAD I AMNESTY OCH INTRESSERAD AV KINA OCH HONGKONG - 
PRENUMERERA PÅ KINAPUFFEN!

INSÄNDARUTBILDNING
Tisdag 13/10 kl 18-20 Insändare - ett verktyg för att 
opinionsbilda. Under utbildningen går vi igenom 
praktiska skrivtips och övningar och hur vi skriver för 
att skapa debatt. Vi kommer prata om vikten av den 

lokala vinkeln, hur man bäst säljer in en insändare och 
att Amnesty satsar på den lokala debatten. Anmälan på 
aktivism.amnesty.se/utbildning
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SOM JAG SER DET...

Minsk. Hundratals personer är samlade med rödvita flaggor. 
De har slagord som “Free Belarus” & “Lukasjenko Go 
Away”. De protesterar fredligt, de tar av sig skorna innan 
de ställer sig på parkbänkar för att inte smutsa ned dem, 
kvinnor står i ‘Solidarity chains’ där de håller händer och 
sjunger sånger klädda i vitt. Landets polis svarar med våld, 
tortyr, kidnappningar och värre, utan att behöva stå till svars 
för dessa handlingar. Protestanterna i Belarus riskerar sina 
liv genom att protestera för sina rättigheter och frihet, trots 
det konstanta våldshotet. 

Vi såg rapporterna i sociala medier och bilderna på dom 
brutala attackerna på fredliga demonstranter. Ledsna, 
frustrerade och riktigt jävla förbannade kontaktade vi 

varandra och konstaterade att vi måste göra någonting. 
Det var så det började, vi satte igång att prata med flera, 
köpte material, gjorde skyltar och följande söndag höll 
vi en solidaritetsdemonstration i Umeå som fortsatt varje 
söndag sedan dess. Vi har synts och hörts på stadens gator, 
intervjuats av radion och samlat in ett par hundra petitioner. 
Läget i Belarus har inte blivit bättre. Men vi känner, att göra 
sin röst hörd är viktigt och frustrationen blir till hopp om 
förändring. För det är Amnesty för oss, att tillsammans med 
resten av världen göra skillnad.

Det är en mänsklig rättighet att få demonstrera. Därför måste 
vi som har möjligheten höja våra röster för de som tystas 
i Belarus just nu. Det är med vårt privilegium som vi kan 
försöka hjälpa dem som inte är lika lyckligt lottade till en 
bättre framtid. När de tvingas sänka sina plakat med orden 
‘Free Belarus’ måste vi åter lyfta våra och skrika: ЖЫВЕ 
БЕЛАРуСЬ! (Free Belarus!). Vi ska vara tacksamma att vi bor 
i ett av världens mest demokratiska länder, det är inte något 
man ska ta för givet. Protestanterna i Belarus riskerar sina liv. 
När vi protesterar i Umeå riskerar vi endast att få sneglande 
blickar från förbipasserande. Det är därför vi inte får glömma 
folket i Belarus. Lukasjenko och den belarusiska regeringen 
måste påminnas om att världen ser på när de kränker de 
mänskliga rättigheterna. 

STUDENTGRUPPEN I UMEÅ

LJUS
Att EU inte ser Lukasjenkos presidentskap 
som legitimt.

TAGGTRÅD
Att Lukasjenko i hemlighet svurits in som landets 
president mot folkets vilja.

STUDENTGRUPPEN I UMEÅ OM SIN SOLIDARITETSKAMP MED DEMONSTRANTERNA I BELARUS.

Maryia Kalesnikava har tillsammans med två andra kvinnor 
varit ledande i protesterna mot president Lukashenko. 
Efter att de två andra har tvingats lämna landet har 
Maryia blivit den främsta frontfiguren för den Belarusiska 
oppositionen.
 
Maryia försvann den 7 september. Det dröjde två dygn 
innan myndigheterna delgav var de höll henne - då hade 
de redan hunnit försöka tvinga henne lämna landet. Maryia 
undvek exil genom att riva sönder sitt pass. Maryia är 
nu häktad och riskerar fem års fängelse om hon döms. 
Myndigheterna försöker skynda på hennes fall för att 

använda det som prejudikat och varningsklocka gentemot 
andra demonstranter. Det är därför mycket bråttom att vi 
agerar - Maryia måste släppas genast!

På aktivism.amnesty.se/aktioner hittar ni instruktioner för att 
skriva mail och brev. När ni agerat, maila mig!

SNABBA PUCKAR 
BELARUSISKA OPPOSITIONSLEDAREN MARYIA KALESNIKAVA GRIPEN 

BEATRICE SCHÖNNING
KAMPANJLEDARE IAR 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 
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OCKSÅ MÄNNISKA
Under coronapandemin ser vi att marginaliserade grupper 
blir än mer utsatta, utan rätt till vård och tak över huvudet 
blir situationen dramatiskt värre. Det är därför viktigare 
än någonsin att vi står upp för de som behöver oss mest. 
Kampen och kampanjen Också människa fortsätter för att 
utsatta EU-medborgare ska ha rätt till vård och tak över 
huvudet under hösten.

VÅRD
Rätt till vård är en central rättighetsfråga för utsatta 
EU-medborgare eftersom majoriteten både saknar en 
europeiska sjukförsäkring och inte heller inkluderas i den 
subventionerade vård som asylsökande och papperslösa 
har rätt till.

Innan coronapandemin startade vi namninsamlingen Vård för
alla, med kravet att samma villkor som gäller asylsökande och
papperslösa även ska gälla utsatta EU-medborgare. I våras tog
vi beslutet att istället fokusera på coronarelaterad vård med ett
regionalt lobbyarbete. Det var ett mycket lyckat arbete som
visade att de flesta regioner ger coronarelaterad vård. Eftersom
rätt till vård borde gälla alla och i alla tider - inte bara under en
pandemi - återupptar vi nu arbetet på två nivåer.

Vad kan vi göra?
1. Opinionsbildning med fokus på namninsamling till 

petitionen Vård för alla
2. Lobbyarbetet inriktad mot ett par utvalda regioner

Varför gör vi detta?
Det är på regional nivå som beslutet ligger och därför är lokal 
lobbying ett viktigt arbete, något som också har gett ett bra 
resultat tidigare, och tack vare det lokala arbetet senare kunna 
lyfta upp frågan på nationell nivån. 

Amnestys krav: att utsatta EU-medborgare har rätt till vård 
som inte kan anstå.

Instruktioner för det regionala lobbyarbetet får alla som 
anmäler sig.

HEMLÖSHET
I våras när coronapandemin bröt ut lyfte vi frågan om 
skydd för alla hemlösa. Vem såg till att de utan hem fick 
det skydd de behöver? För att förstå hur situationen såg ut 
uppmanades grupper att samla in information från kommuner 
och civilsamhällesorganisationer om hur deras arbete mot 
hemlöshet under coronapandemin ser ut. Med kunskapen 
från arbetet i våras fortsätter vi att arbeta mot kommunerna i 
frågan.

Vad kan vi göra?
1. Möta lokala organisationer som jobbar mot hemlöshet för 

att få reda på vilka behoven är samt bygga allianser.
2. Skriva lokala insändare/debattartiklar 
3. Hålla samtal med regionala riksdagspolitiker

Varför: Det på kommunnivå beslut fattas och där vi behöver 
rikta in vårt arbete på den nivån. Vi behöver även bygga 
allianser inom detta område då det är andra aktörer som 
jobbat längre med frågan och för att öka möjligheten till 
genomslag.

Amnestys krav: att alla kommuner har en krisplan för att 
kunna hantera hemlöshet under coronapandemin. 

Instruktioner för det fortsatta kommunarbetet får alla som 
anmäler sig.

Material att tillgå:
Affischer/ flygblad/ petitionslista/ portabel utställning 
(begränsat antal)

Anmäl er på Aktivistportalen, aktivism.amnesty.se/
eumedborgare

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJLEDARE SYD

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
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GUSTAF HEDMAN
GRUPPCHEF AKTIVISM

GUSTAF.HEDMAN@AMNESTY.SE

Nu söker vi dig som är intresserad av att aktivista ännu mer 
och som vill vara med och utveckla Amnestys ungdomsverk-
samhet. Som en del av ungdomsrådet får du träffa andra 
unga aktivister och tillsammans med dem bidra i planering av 
träffar, påverka i kampanjarbetet och vara en idéspruta när 
det kommer till ungas möjligheter att engagera sig i Amnesty. 
Rådets uppgift är vidare att lyfta ungdomsperspektivet brett i 
organisationen och se till att unga aktivisters röst hörs. 

Låter det här som något som passar just dig? Skriv en motive-
ring där du kort berättar vad du brinner lite extra för. Kanske 
är du superbra på social medier eller är en grym projektle-
dare? 

Som del av rådet förväntas du delta på cirka ett möte i måna-
den samt vara ett bollplank för personal och andra aktivister. 
Uppdraget sträcker sig över ett år. Missa inte den här chansen 
att få vara med och ta ungdomsaktivismen inom Amnesty till 
nya höjder. Skicka din ansökan till mig innan 20 oktober.

UNGDOMSRÅDET 
SÖKER FÖRSTÄRKNING!SAVE THE DATE 

- NATIONELLA 
STUDENTTRÄFFEN 
2020
Vi är mycket glada över att kunna meddela att årets 
nationella studentträff kommer äga rum i Stockholm 
helgen den 13-15 november. Under helgen samlas 
aktivister från hela landet för att inspireras av varandra, 
vidareutbildas inom Amnesty och mänskliga rättigheter 
och, sist men inte minst, ha roligt!

Helgen riktar sig till dig som är aktiv i en studentgrupp 
och arrangeras av Studentrådet. Inbjudan och mer 
information kommer snart. 

VAD? Nationell studentträff

VAR? Stockholm

NÄR? 13-15 november

HÄLSNINGAR FRÅN STUDENTRÅDET
STUDENTRÅDET@AMNESTY.SE

HÖSTENS HÄNDELSE ÄR HÄR - 
GRUPPSEKRETERARUTBILDNINGEN 2020!
I november är det dags för den årliga gruppsekreterar-
utbildningen. En utbildning som riktar sig både till dig som ny 
i rollen samt till dig som har några års erfarenhet men suktar 
efter vidareutbildning. Som gruppsekreterare är du en viktig 
kugge i Amnestys maskineri och på många sätt en avgörande 
länk i den förändring vi tillsammans försöker uppnå. Att Du 
känner dig trygg i din roll är därför av stor vikt. 

Syftet med utbildningen är att stärka dig som organisatör 
och säkerställa att du har de färdigheter som krävs för rollen, 
oavsett om det handlar om svar på specifika praktiska frågor 
eller kunskap om olika gruppdynamiska verktyg.

På grund av pandemin kommer kursen i år att hållas digitalt. 
Misströsta ej, trots detta kommer inte den stora behållningen 
med utbildningen att försvinna, nämligen möjligheten att 

träffa andra gruppsekreterare från hela vårt avlånga land. 

NÄR: 28 november 2020 Kl 9:00 - 16:00

VAR: Digital utbildning - Länk skickas ut till anmälda

HUR: Gå in på aktivism.amnesty.se/gruppsekreterarutbildning 
för att komma till anmälningsformuläret

För frågor eller funderingar, kontakta mig!

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST

070 914 46 81

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE
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ONLY THE DEVIL LIVES WITHOUT 
HOPE -DELTA PÅ FILMVISNING!
Amnesty har tidigare  arbetat för  Iskandar Khudayberganov 
som fängslades och dömdes till döden i Uzbekistan på oklara 
grunder 2002. Han sitter fortfarande fängslad och hans syster 
Dilya bedriver en envis kamp för att få honom fri från sin exil 
i Sverige. 

Nu kommer en dokumentärfilm om Dilya och hennes kamp 
för sin bror och för mänskliga rättigheter i Uzbekistan. 
Dokumentären Only the Devil Lives Without Hope är en thriller 
om kärlek, svek, spioner, lönnmördare och om hoppet som 
överlever allt. 

Dilya blev människorättsaktivist samma dag som hennes 
bror anklagades för att vara terrorist och blev satt i fängelset 
som i folkmun kallas ”The Place of No Return”. Trots brutala 
konsekvenser har hon under flera år utmanat diktaturen i 
Uzbekistan för att få sin bror fri. När hon tillslut tvingades fly 
landet insåg hon att regimen, som fört bort hennes bror, var 
närmare än hon någonsin hade kunnat föreställa sig.

DELTA PÅ EN FILMVISNING!
Filmen kommer att visas på ett antal orter i Sverige av 
föreningen Doc Lounge under november och december och 
Amnesty får vara på plats vid visningarna! Det finns både 
möjlighet att ta med information men antagligen också för att 
säga några ord. Ta chansen att se denna gripande film och att 
berätta om situationen i Uzbekistan!

Orter där filmen visas: Växjö, Lund, Malmö, Helsingborg, 
Kristianstad och Stockholm. Inte er ort men ni vill visa den 
ändå? Kontakta mig!

Vill ni haka på?! Kontakta mig.

KAROLINA PONTÉN
SAMORDNARE MOBILISERING 

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

073 310 15 21
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DAGS FÖR VAL TILL AIK - AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÈ
Vill du vara med i AIK, 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 det internationella årsmötet, 
Global Assembly Meeting, 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 den 
14 oktober. 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
STYRELSESEKRETERARE

08 -729 02 33

LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE

PARUL SHARMA
PARUL.SHARMA@AMNESTY.SE

NY ORDFÖRANDE FÖR DEN SVENSKA 

AMNESTY SEKTIONEN 2020

Kära Amnestyvänner,
Det är med stor ödmjukhet som jag tackar för förtroendet! Att 
vara på Amnesty igen är som att komma hem. Jag ser så 
fram emot att få arbeta ihop med mina styrelsekollegor och 
sekretariatet med all den gedigna kunskapen som finns och 
göra Amnesty Sverige ännu starkare och med en ännu högre 
röst!

I 22 år har jag varit verksam inom mänskliga rättigheter 
med fokus på hållbarhetsfrågor, men för mig är det absolut 
centrala i allt jag gör övertygelsen att det måste gynna barnets 
rättigheter, i nuet och i framtiden. Jag har under flera år drivit 
en folkrörelse för flickebarns rättigheter i Indien, med mindre 
inslag i Bangladesh och Pakistan. Och varit engagerad i en rad 
folkrörelser. Jag mötte i tidig ålder individer som inte villkorade 
sina arbetsuppgifter med titlar och karriärer. Deras enda villkor 
var förändring för de människor de jobbade med och för. I 
sådana sammanhang skolades jag i människorättsliga frågor 
och gräsrotsrörelser. Jag kom i kontakt med gräsrotsrörelser 
i Sydasien som ägnade sig åt barfotajuridik och rättshjälp 
som jag såg en stor nytta i redan som nykläckt jurist. Jag 
har oerhört starka rötter i Indien men född och uppvuxen i 
Sollentuna. Mina far och morföräldrar tillhörde aktivisten 
Gandhis (ahimsa) fredsrörelse, och vår familj har många 
tunga och sorgliga berättelser från den brittiska förnedringen 
under frihetskampen.

De senaste sexton åren har jag granskat och reviderat 
västerländska produktionskedjor i så kallade högriskländer i 
Afrika, Asien och Latinamerika. En stor sorg för mig är att vi i 
Sverige ser oss som ett humanitärt föregångsland som värnar 
om internationella konventioner, men vi gör inte världen 
rättvisa när vi lägger ut produktion i utvecklingsländer utan 
att ta ansvar. Västerländska och svenska företags straffrihet 
gör att jag ständigt ser grova miljöspill, ökning av nutida slavar 

i länder som ligger långt där borta utan några som helst 
konsekvenser för företagen eller upprättelse för de drabbade. 
Vi kan i Sverige inte säga att vi ska bli fossilfria till 2030 om 
vi inte inkluderar vårt enorma klimatavtryck i högriskländer. 
Lyssna gärna på mitt sommarprat från 2016. Jag har även 
skrivit böcker och otaliga debattartiklar  på området mänskliga 
rättigheter och miljöansvar i produktionskedjan.

Just nu står vi inför så hisnande stora miljöutmaningar, att de 
är svåra att greppa. Men jag upplever att det är viktigare än 
någonsin att människorättsrörelsen och klimatrörelsen håller 
ihop. Vi har ett momentum här som kanske inte kommer 
tillbaka. Det är först i den här sammankomsten som kampens 
relevans blir lättare att förstå för fler potentiella aktivister. Jag 
vill vara med och skapa ett mångfaldigt Amnesty Sverige som 
i sin struktur speglar det svenska samhället och genom detta 
få med fler svenskar i rörelsen. Detta är livsviktigt i tider av 
populism och ett alltför ofta nedmonterande av demokratiska 
principer. Detta är en tid då Amnesty behöver synas, växa, ta 
en större plats och höras alltmer! Jag upplever att jag går in som 
ordförande i en tid som för Sverige och världen är avgörande 
utifrån ett människorättsligt perspektiv. Demokratier vacklar, 
världsledare tvekar, och klimatet blir allt febrigare, trots dessa 
motgångar och motstånd är det aktivisterna som visar vägen 
med stort mod och ork. Mer aktivism blir därför svaret. Vi 
behöver bli fler.

Tack för ordet! 
Med värme och respekt,

AMNESTYS NYA ORDFÖRANDE PARUL SHARMA PRESENTERAR SIG
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ÅRETS AKTIVISTPRISER
VARJE ÅR DELAS AKTIVISTPRISER UT PÅ ÅRSMÖTET OCH 2019 ÅRS VINNARE VAR:

Med ett stort engagemang har grupp 172 tagit sig an 
arbetet för utsatta EU-medborgare inom kampanjen 
Också människa på ett mycket initiativrikt sätt. Gruppen 
får det stora kreativitetspriset 2019 för sitt arbete med 

att driva rätten till bostad för utsatta EU-medborgare 
bland annat genom att skriva ett medborgarförslag för ett 
långtidshärbärge i Enksede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.

Stora aktivitetspriset gick till studentrådet och 
studentgrupperna i Malmö, Göteborg, Stockholm, Uppsala 
och Umeå som våren 2019 genomförde en föreläsningsturné 
med MR-försvararen Vitalina Koval. Vitalina föreläste på 
alla universiteten och grupperna planerade aktioner runt 
detta. Vitalina var mycket imponerad av den svenska 

studentrörelsen, och studenter i Sverige fick möjlighet att 
lyssna till hennes historia. Det var en viktig insats för att 
belysa MR-försvarares utsatta position i Ukraina, och tack 
vare studenternas engagemang kunde denna stora satsning 
genomföras.

Stora engagemangspriset tilldelades Bengt Törjas. Bengts 
engagemang startade i Lundaavdelningen 1972, för 48 år 
sedan. Sedan dess har Bengt arbetat med hjärta, hjärna och 
hand på i stort sett alla nivåer inom Amnesty. Han har varit 
gruppsekreterare, flyktingombud och styrelseledamot: Han 
har varit drivande i Lundagruppernas stora bokloppis och 
huvudansvarig för Lunds second hand-butik under många 
år. Har du beställt något från Amnestybutiken? Då är det 
antagligen Bengt som packat ditt paket. Bengt har också 
inspirerat unga blivande aktivister som sökt sig till Amnesty, 
därav smeknamnet “Mr Amnesty”. Hoppas Amnesty även 
framöver kan dra till sig arbetsmyror av denna typ, med ett 
aldrig sinande engagemang!

Grupp 172 

mottog priset för 

sitt arbete med 

långtidshärbärge

Studentrådet 

mottog pris för en 

föreläsningsturné.

Vinnare: Bengt Törjas, 

“Mr Amnesty”

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO   
VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD 

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE

070 914 41 52  

STORA KREATIVITETSPRISET

STORA AKTIVITETSPRISET

STORA ENGAGEMANGSPRISET
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ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11) 
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WEBB: www.amnesty.se
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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

ANSLAGSTAVLA
På internationella aborträttsdagen den 28/9 

anordnade Amnesty Latinamerika tillsammans 
med flera andra organisationer i Stockholm 
en demonstration #ståuppföraborträtten i 

Latinamerika. Så här fett blev det:

HÅLL KOLL!
Amnesty producerar flera rapporter varje månad om olika människorättskränkningar runt om i världen. Du hittar alla dessa på amnesty.org, på engelska. På svenska hittar du information om flera av dem på vår svenska sajt, under amnesty.se/aktuellt eller via våra svenska pressmeddelanden under amnesty.se/press.


