
INSATS    
OKTOBER 2022

#8

6 JÄMLIKHETSRÅDET    
Workshop i jämlikhet!

4 ÅRETS SKRIV FÖR FRIHET
Rätten att protestera!

7 FORMGIVNINGSGRUPPEN
Medlemmar sökes!

7 GRUNDUTBILDNING I ASYLRÄTT
Anmäl dig redan nu!



INSATS OKTOBER 2022      SIDA 2

AMNESTYKALENDERN
18 OKTOBER

Fika med styrelseordförande 

27 OKTOBER 
Amnesty B

9 NOVEMBER
Amnesty A (på engelska)

10 NOVEMBER - 28 FEBRUARI
Skriv för frihet kampanjperiod

12-13 NOVEMBER
Aktivistseminariet

5 DECEMBER
Amnesty A

10 DECEMBER 
Aktionsdag Skriv för frihet

14 DECEMBER
Amnesty B

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 - mary.tecle@amnesty.se. 
Information om utbildningar hittar ni på 
aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/
kalendarium/.

http://aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/kalendarium/
http://aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/kalendarium/
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NU ÄR DET DAGS FÖR 
ÅRETS SKRIV FÖR FRIHET!

ÅRETS NOBELPRISTAGARE - 
SKRIV FÖR FRIHET FALL 2012!

Skriv för frihet är Amnestys årliga globala kampanj, då hela rörelsen samtidigt fokuserar på att mobilisera så många som 
möjligt för att skapa förändring. I år fokuserar vi på rätten att fredligt protestera. Vi gör det genom att lyfta individer som 

på olika sätt fått sina rättigheter kränkta i samband med protester.

SHAHNEWAZ 
CHOWDHURY

INGENJÖR, BANGLADESH 
Riskerar 10 års 
fängelse för sin 
klimataktivism.

ALEKSANDRA 
SKOCHILENKO

MUSIKER, RYSSLAND 
Kräv att den ryska 
konstnären och 

fredsaktivisten friges!

LUIS MANUEL 
OTERO ALCÀNTARA 

KONSTNÄR, KUBA 
Fem års fängelse för 
planerat deltagande 

i protest.

DORGOLESSE 
N’GUESSAN

FAMILJEFÖRSÖRJARE OCH 
EGENFÖRETAGARE, 

KAMERUN
Fem års fängelse för 

att ha deltagit i fredliga 
protester i Kamerun.

ZINEB RADOUANE 
PENSIONÄR, FRANKRIKE 

Franska 
polisens olagliga 
våldsanvändning 

ledde till Zinebs död.

Ales Bjaljatski var en av de som lyftes fram under Skriv för frihet kampanjen 2012. 
Han greps nämligen 2011 och dömdes till fyra och ett halvt års fängelse för påstådda 
skattebrott. Amnesty ansåg att domen var ett sätt att hindra Ales från att arbeta för 
mänskliga rättigheter. Tre grupper i sektionen, 22, 65 och 264 arbetade för hans 
frigivning och under Skriv för frihet 2012 var det väldigt många fler som agerade 
för hans frigivning. Efter en lång kamp på över två och ett halvt år, frisläpptes Ales!

”Jag vill särskilt tacka er för det moraliska stödet. Det som gjorde verklig 
skillnad var de brev jag fick från vanliga människor, och jag vill att du ska 
ge ett särskilt tack till era aktivister för det.”

Idag, 2022 är Ales Bjaljatski en av årets pristagare för Nobels fredspris för sitt 
outtröttliga människorättsarbete!
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Nu är det dags för Skriv för frihet igen! I år kampanjar vi för 
fem personer under perioden 10 november till 28 februari. Ni 
hittar all info i fallbeskrivningarna här, eller på aktivistportalen - 
Skriv för frihet. Vid beställning av material skickas även en 
lathund ut med denna information.

*För kostnader som uppkommer i och med kampanjen, går
det att ansöka om aktivitetsbidrag.

MATERIALET
Materialet består i år av en utställningsaffisch i A3 kopplat till 
varje fall, infoblad om fallen, och vykort. Petitionslistor går att 
skriva ut via aktivistportalen. 

Anmälan och materialbeställning till årets kampanj görs via det 
här formuläret.

MATERIALBANK PÅ AKTIVISTPORTALEN  
Utöver materialet som går att beställa finns det även annat
material kopplat till fallen, så som bilder till sociala medier, 
videoklipp, rapporter, nyhetsartiklar, dokumentärer, 
exempelbrev m.fl. som ni kan använda er av i ert kampanjande 
eller för eget lärande. Allt sådant material finner ni här: 
Materialbank | Aktivistportalen Amnesty International. 

AKTUELLA UPPDATERINGAR I FALLEN UNDER 
KAMPANJPERIODEN 
Vid eventuella förändringar i de fall vi agerar för kommer vi att 
meddela er via mail eller via Aktivistportalen. De uppdateringar 
som är särskilt akuta skickas ut via mail, och övriga aktuella 
uppdateringar i respektive fall hittar ni på Aktivistportalen. 
Håll utkik där för att ha koll på eventuella förändringar i de fall 
ni agerar för! 

 Låt oss även i år bidra till förändringar för de fem fall vi 
agerar  för i årets kampanj!

STÅ UPP FÖR YTTRANDEFRIHETEN 
OCH RÄTTEN ATT PROTESTERA!

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 
070-914 41 52

Skriv för frihet började för 21 år sedan i Warszawa, Polen, när 
en grupp vänner bestämde sig för att uppmärksamma 
internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10:e 
december 2001 med ett 24-timmars brevskrivarmaraton. 
Från 2 326 st brev 2001 till 4,5 miljoner brev, tweets och 
namnunderskrifter under 2020 har Skriv för frihet vuxit och 
blivit världens största människorättskampanj.

– Varje år erbjuder Skriv för frihet en livlina för människor
runt om i världen vars mänskliga rättigheter är under attack,
helt enkelt för att de stod upp för det de tror på. De utmanar
ojämlikhet, diskriminering, politiskt förtryck och kampanjer
för att skydda alla våra rättigheter, vare sig för
miljörättvisa eller mot dödsstraff. Skriv för frihet-kampanjen
betyder allt Amnesty står för – människor från hela världen
som kommer med en röst, i global solidaritet, för att utmana
orättvisor, säger Agnès Callamard, Amnesty Internationals
generalsekreterare.

Varje år i december skriver människor runt om i 
världen miljontals brev, mejl, tweets, Facebook-inlägg och 
vykort till stöd för de vars mänskliga rättigheter är under 
attack. 

BAKGRUND

https://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/sff/
https://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/sff/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=yr4IYRsEvUSprDwQ183ADgF-LanBx-9Ag5aGqSbzcvhUNUw0VDU0QTlSMkIwTk83VFVQTVZZUTMyNy4u


INSATS OKTOBER 2022      SIDA 5

22-åriga kurdiska Jina (Mahsa) Amini dog efter att hon
godtyckligt blivit gripen av så kallad moralpolis i Iran.
Anledningen till gripandet var att hon bar sin huvudsjal på “fel 
sätt” - vilket går emot landets kränkande, förtryckande och
diskriminerande påtvingade slöjlagar.

Jina dog i häktet och det finns stora misstankar om att hon 
blivit utsatt för tortyr och misshandel. Varje människa har själv 
rätt att bestämma och välja hur den ska klä sig: att tvingas 
bära eller förbjudas att bära slöja är därför två sidor av samma 
mynt. Jinas gripande och död är ett exempel på den kontroll 
som stater eller icke-statliga aktörer utövar över kvinnors 
kroppar över hela världen. Statens uppgift är att skydda 
kvinnor från sådant förtryck - oavsett om de diskriminerande 
lagarna handlar om att tvingas eller att förbjudas att bära slöja. 

Amnesty kräver rättvisa för Jina Amini. Hennes död måste 
utredas och alla ansvariga måste ställas till svars! Skriv under 
brevet här för att ställa dig bakom våra krav till svenska 
utrikesmininstern.

SÅ HÄR JOBBAR VI MED PROTESTERNA I IRAN
För att granska de pågående protesterna och det våldsamma 
svaret på dem har Amnesty pratat med och fått bevis från 
ett antal individer, inklusive ögonvittnen, demonstranter och 
släktingar till offer. Amnesty har också haft kontakt med 
människorättsförsvarare och journalister utanför Iran, som i 
sin tur varit i kontakt med förstahandskällor på plats i Iran. 

DEMONSTRATIONSRÄTTEN: 
Det råder just nu en utbredd straffrihet för de övergrepp 
som regeringens företrädare begår i Iran — något som 
blir ännu mer uppenbart i den pågående krisen efter att 

Jina dog efter att hon frihetsberövats. Efter dödsfallet har 
tusentals människor gått ut på gatorna för att demonstrera. De 
iranska myndigheterna har svarat med ett hänsynslöst våld och 
en nedstängning av internet. Demonstrationerna fortsätter trots 
att de möts av dödligt våld av Irans myndigheter. Amnesty 
Internationals pågående utredningar har kunnat avslöja 
ett utbrett mönster av hänsynslöst våld från 
säkerhetsstyrkor gentemot demonstranter.

Vi fortsätter bevaka och utreda det som händer. Så här långt 
har Amnesty kunnat bekräfta dödsfall i provinserna Alborz, 
Esfahan, Ilam, Kohgilouyeh och Bouyer Ahmad, Kermanshah, 
Kurdistan, Manzandan, Semnan, Teheran, Västazarbaijan, 
Sistan och Baluchistan. 

DEMONSTRANTER I IRAN DÖDAS!

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 

070-914 41 52

MAJA ÅBERG
SAKKUNNIG

08-72 90 242

MAJA.ABERG@AMNESTY.SE

https://www.amnesty.se/agerahub/iranska-demonstranter-dodas-krav-att-regeringsstyrkor-upphor-med-valdet/
MaryT
Anteckning
Completed angett av MaryT
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11 september var det valdag i Sverige. I skrivande stund har 
ännu ingen ny regering bildats, men det slutliga valresultatet 
sätter punkt för årets valrörelse — en valrörelse som präglats 
av en retorik och politiska utspel som ställer rättighet mot 
rättighet, grupp mot grupp och människa mot människa.

Amnesty är en opartisk, oberoende och partipolitiskt obunden 
organisation. Det är en princip som är central för oss och 
som vi håller hårt på. Samtidigt arbetar vi för att bli en 
trovärdig antirasistisk organisation. I vår svenska 
verksamhetsstrategi är jämlikhet och icke-diskriminering 
prioriterade frågor. Vad innebär det för oss, som 
människorättsorganisation, att årets valkampanj har 
präglats av en retorik som konsekvent har underminerat 
människors lika värde och mänskliga rättigheter? 

Jag tror att detta är frågor som vi tillsammans får anledning 
att återkomma till under de kommande fyra åren, men 
Amnestys internationella policy om opartiskhet, oberoende 
och partipolitisk obundenhet kan vägleda oss i några av dessa 
frågor.

Amnesty tar inte ställning till vem som uppbär politisk 
makt. Amnesty som organisation stödjer inte/motsätter sig 
inte specifika politiska partier, specifika ledare eller en viss 
ideologi.

Amnesty kommenterar enbart mänskliga rättigheter. 
Det betyder att vi kritiserar beteenden som undergräver 
mänskliga rättigheter, snarare än politiska aktörer eller 
ideologier i sig. Och att Amnesty fokuserar på att 
kritisera specifika uttalande, agerande, lagförslag som är 
problematiska ur ett människorättsperspektiv, snarare än 
att rikta generell kritik mot ett politiskt parti eller dess 
representanter.

Men Amnestys policy om opartiskhet, oberoende och 
partipolitisk obundenhet betyder INTE att Amnesty är neutrala. 
Vi arbetar passionerat för mänskliga rättigheter och för alla 
människors lika värde. Och som organisation står vi alltid på 
samma sida som de vars rättigheter har nekats eller kränkts. 

Amnesty har inte heller en skyldighet att ge en balanserad syn 
på ”båda sidor” av en fråga. Vi behöver inte föra fram andras 

perspektiv, ge alla parter lika mycket uppmärksamhet eller 
argumentera “för” eller “emot” en viss rättighet:

Vi är för aborträtten. Vi är för samers rättigheter och en rättvis 
klimatomställning. Vi är för rätten till bostad och social trygghet 
och alla barns hopp om en god framtid. Vi är för rätten att leva 
fritt från sexuellt våld. Och vi är för människors lika värde och 
likhet inför lagen. Punkt slut. 

Jag vill därför än en gång påminna om något centralt: 
Mänskliga rättigheter är inget val! Det är rättigheter som 
Sverige lovat att stå bakom. Ansvaret att skydda och 
respektera mänskliga rättigheter för alla som bor här faller på 
den blivande regeringens axlar. För alla människor, oavsett 
hur vi ser ut, vilka vi är eller var vi kommer ifrån, är födda fria 
och lika mycket värda! 

Är det något som Amnesty International som internationell 
organisation har lång erfarenhet av, så är det att kampen 
för mänskliga rättigheter ständigt börjar om. Vi har erfarna 
kollegor runt om i världen att luta oss mot. Amnestysektioner 
och -aktivister som är vana att verka i motvind och vet vad det 
innebär när den politiska makten undergräver, blockerar eller 
monterar ned mänskliga rättigheter. Deras erfarenheter och 
lärdomar kommer att bistå oss om och när vi behöver hjälp.

För kampen för mänskliga rättigheter behöver alltid föras på 
nytt - i varje tid och i varje kontext. Ingen seger för mänskliga 
rättigheter är vunnen för evigt. Inga rättigheter kan någonsin 
tas för givna.

Det är detta arbete som börjar nu. I arbetet med att hålla vår 
regering, oavsett dess politiska färg, till svars. I arbetet med 
att bevaka och agera på människorättskränkningar. I arbetet 
med att engagera alla som vill engagera sig för människors 
lika värde och för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu 
och i framtiden. 

Jag ser så fram emot att göra detta arbete tillsammans med er!

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR INGET VAL

ANNA JOHANSSON 
GENERALSEKRETERARE

ANNA.JOHANSSON@AMNESTY.SE

08 7290 274
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Jämlikhetsrådet bildades våren 2021 och har som syfte att 
sprida information och kunskap om Jämlikhetsstrategin samt 
att belysa vikten av jämlikhetsarbete inom organisationen.

Om er styrelse är intresserad av att veta mer om hur ni kan 
arbeta med jämlikhet och inkludering är ni välkomna att 
kontakta oss i Jämlikhetsrådet. Vi kommer gärna ut (fysiskt 
eller digitalt) till höstmöten eller styrelsemöten och håller i en 
utbildning eller workshop om jämlikhetsarbete.

Vill ni veta mer om Jämlikhetsrådet eller boka in en utbildning/ 
workshop?

Kontakta oss på: jamlikhetsradet@amnesty.se

Vi ser fram emot att ses!

Annika Andersson, Marcus Karlén, Maria Awad, Sofia Hallqvist

HUR KAN ER STYRELSE 
BIDRA I JÄMLIKHETSARBETET?

GELILA TESFAI 
PRAKTIKANT INOM PÅVERKANSARBETE

SOM JAG SER DET...
Den tionde november drar äntligen Skriv för frihet, Amnestys 
största kampanj igång! Förutom svenska sektionens 
engagemang och förankring i kampanjen där bland annat 
aktivistgrupper, samarbetsskolor och ambassadörer gör ett 
fantastiskt arbete i att uppmärksamma fallen och uppmuntra 
till agerande, görs en gemensam insats i hela den globala 
Amnestyrörelsen. Varje år är hundratusentals människor runt 
om i världen involverade i kampanjen. Genom solidariskt 
brevskrivande vill vi visa att omvärlden inte bara står och 
tittar på, utan att vi hört deras historia och vill kämpa för och 
med dem. Samtidigt skriver vi brev för att kollektivt utöva 
påtryckningar på makthavare och kräva förändring.

I årets kampanj ligger fokus, likt tidigare år, på rätten att fredligt 
protestera och i Sverige har vi valt att lyfta fem olika individfall: 
Shahnewaz från Bangladesh är klimataktivisten som slagit larm 
och riskerar fängelse, Aleksandra från Ryssland är konstnären 

som använt sin yttrandefrihet för att kämpa för fred, Luis 
Manuel från Kuba kräver åsiktsfrihet och kämpar mot censur, 
Dorgelesse från Kamerun deltog i en demonstration och sitter 
numera fängslad och Zineb från Frankrike dödades i sitt hem 
av en kravallpolis som sköt mot hennes fönster. Vi i sektionen 
har ett stort ansvar i hur vi profilerar individerna vi kampanjar 
för, och därför har vi i arbetsgruppen även arbetat fördjupade 
med det intersektionella perspektivet vid beskrivning av både 
fallen, kontexterna och det visuella materialet som används. 
I arbetet med underlaget har mycket fokus legat på att skapa 
en tydlig identifikation för er som aktivister och för eleverna 
som ska arbeta med kampanjen. För mig som arbetar med 
kampanjen för första gången har det varit oerhört lärorikt 
och ärofyllt att få ha diskussioner med mina kloka stjärnor till 
kollegor.

Vi lever i en tid där många människor runt om i världen 
nekas sina rättigheter och tystas i sina kamper för frihet. 
Av den anledningen är just fallen för i år otroligt viktiga att 
lyfta, eftersom de alla på ett eller annat sätt handlar om att 
bevara rätten att fredligt uttrycka sin åsikt. Vi måste fortsätta 
organisera oss, ifrågasätta och kräva rättvisa! 

LJUS

Alla modiga klimataktivisters engagemang

TAGGTRÅD

Det extremt kritiska läget i Tigray

Vill du fortsätta att följa aktuella frågor 
inom Amnesty utifrån ett styrelseperspektiv, 

                      delta på nästa webbinarium “Fika med 

ordförande” som hålls den 18 oktober kl. 
18.00. Anmäl dig här redan nu!

PARUL SHARMA, ORDFÖRANDE

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=yr4IYRsEvUSprDwQ183ADj7MB0OLHy5Pk_5oP5aCm41UQlVDMVdWUjVHS0lOQUQ5QTJGRlRMNFBPMy4u
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Amnestys grundutbildning i asylrätt ger en överblick av den 
internationella flyktingrätten, den svenska asylprocessen och 
hur Amnesty arbetar med dessa frågor. Utbildningen hålls 
i Göteborg, lördagen den 26 november 2022 kl 11.00 och 
avslutas den 27 november 2022 kl 15.00. Amnesty bjuder på 
lunch och fika! 

UTBILDNINGEN TAR UPP:
• Flyktingsituationen i världen
• Den internationella flyktingrätten och relevanta

folkrättsliga dokument
• Europarådets arbete och arbetet i Europadomstolen
• EU och det gemensamma europeiska asylsystemet.
• Den svenska asylprövningen - vad händer när en person

söker asyl i Sverige?

Vi berättar även om hur det går till att ge in ett enskilt 
klagomål till internationell fora, samt presenterar hur Amnesty 
International arbetar med flyktingars och migranters rättigheter 
- internationellt och i den svenska sektionen.

Grundutbildningen om asylrätt och Amnestys åtagande är 

en förutsättning för att arbeta som flykting- och migrations-
samordnare eller förvarsbesökare inom Amnesty, men även 
du som bara vill utöka dina kunskaper i ämnet är välkommen!

Utbildningen är endast öppen för medlemmar i Amnesty. 
Anmäl dig till utbildningen senast den 26 oktober 2022 (ange 
eventuella kostpreferenser).

Vill du anmäla dig eller har du frågor om 
utbildningen, kontakta Emma Olsson 

08-729 02 13, emma.olsson@amnesty.
se eller Madelaine Seidlitz 08-729 02 51, 

madelaine.seidlitz@amnesty.se.

Amnesty International är en global organisation som kämpar 
för frihet, rättvisa och allas lika värde. Vi är ett globalt nätverk 
av människorättsaktivister som tar orättvisor personligt. Nu 
söker vi dig som vill engagera dig för mänskliga rättigheter 
och bistå aktivister med formgivning på ideell basis.

För samtliga grupper inom Amnesty finns möjligheten att ta 
hjälp för att producera eget material, både digitalt och för tryck. 
Det kan handla om flygblad, affischer, skyltar, foldrar, formulär, 
video eller bilder för sociala medier. Formgivningsgruppen 
består av frivilliga aktivister med professionell bakgrund inom 
grafisk design och gruppen är tänkt att fungera som en egen 
liten designbyrå inom Amnesty. Vitsen är att ge grupper 
avlastning och samtidigt upprätthålla en tydlig och enhetlig 
profil.  

För att ingå i formgivningsgruppen behöver du vara van vid 
att arbeta utifrån grafisk profil. Du får gärna ha kunskap om 
färgprofiler då en stor del av kampanjmaterialet ska göras för 
utskrift. 

Vi ser gärna att du jobbar i 
något av följande program:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.
Bonus om du kan Adobe Premiere Pro, Final Cut eller Adobe 
After Effects. Egen licens krävs. 

VI ERBJUDER
• En givande upplevelse inom en internationell

människorättsorganisation
• En chans att göra en ovärderlig insats för Amnestys

aktivism
• Möjligheten att hålla dig uppdaterad på de senaste

frågorna om mänskliga rättigheter och Amnestys arbete
• Möjlighet till vidareutbildning inom aktivism och

mänskliga rättigheter

Uppdraget sker på ideell basis (oavlönat) och baseras på 
gruppers behov av hjälp, vilket varierar över tid. Då gruppen 
inte har fysiska möten kan uppdraget utföras varsomhelst 
ifrån. Möten sker på kvällstid. 

ANSÖKAN
Skicka en kort beskrivning av dig själv tillsammans med länk 
till din portfolio till mary.tecle@amnesty.se 

GRUNDUTBILDNING I ASYLRÄTT!

VAR MED OCH SKAPA I FORMGIVNINGSGRUPPEN!

mailto:mary.tecle%40amnesty.se?subject=
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Nu är höstens alla utbildningstillfällen för våra digitala 
grundutbildningar Amnesty A och B spikade. Anmäl dig på 
en gång och glöm inte tipsa gruppmedlemmar, vänner och 
bekanta att göra detsamma!

AMNESTY A är en första introduktion till Amnesty
International och den svenska sektionen. Utbildningen 
går bland annat igenom hur organisationen är 
uppbyggd, vilka frågor vi jobbar med och vad en kan 
göra som aktivist hos oss. Utbildningen riktar sig både 
till dig som precis tagit första steget in i organisationen, 
t.ex. genom att gå med i en grupp eller nätverk, och till
dig som bara är nyfiken på att veta mer om Amnesty
och hur du kan engagera dig.

AMNESTY B går djupare in på några av de ämnen
som bara kort tagits upp under A-delen. Vi tittar t.ex. 
närmare på organisationens åtagande och oberoende, 
arbetsmetoder, jämlikhetsarbete, den nationella 
och globala verksamhetsstrategin samt hur du som 
medlem kan påverka den lokala, nationella och 
internationella verksamheten. Amnesty B riktar sig till 
dig som är aktiv i någon av våra engagemangsformer 
och passar både den som precis gått med och den 
som varit aktiv under många år. 

INBOKADE TILLFÄLLEN 
(ALLA SKER DIGITALT):

Amnesty A
9 november, kl 18-19.30
5 december, kl 18-19.30

Amnesty B
27 oktober, kl 18-19.30
14 december, kl 18-19.30

Mer information och anmälningsformulär till respektive 
utbildning hittar ni på Amnesty A&B’s sida på 
aktivistportalen (aktivism.amnesty.se/ab) och i kalendariet

HÖSTENS 
GRUNDUTBILDNINGAR

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE

KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE 

070-197 44 77

http://aktivism.amnesty.se/ab
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WEBB: www.amnesty.se
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aktivism.amnesty.se

ANSLAGSTAVLA

VILL DU KOMMA I KONTAKT
MED REDAKTIONEN?

Hör gärna av dig till 
mary.tecle@amnesty.se 

Söndagen den 2 oktober hölls höstens första 

regionala ungdomsträff runt temat Iran och 

dödsstraff. Drygt 40 peppade ungdomsaktivister 

från stora delar av landet samlades i Stockholm 

och Göteborg för att lära känna varandra och 

Amnesty bättre!

Det skrevs solidaritetsbrev till den 

fängslade och dödsdömde svensk-

iranska forskaren Ahmedreza 

Djalali och hans familj. 

Kreativa och slagkraftiga posters 

gjordes för att uppmärksamma 

kvinnors rättigheter i Iran.

mailto:mary.tecle@amnesty.se



