
insats
2 RekRyteRing 
Fem nya Amnestygrupper, på orter där 
vi inte är representerade i dagsläget, kan 
bli resultatet av höstens rekryterings-
möten. Därtill har vi värvat ett stort antal 
medlemmar till våra redan befintliga 
grupper och distrikt. Aktiv rekrytering 
lönar sig!

2 nätaktivist 
Sociala medier som Facebook, Twitter 
och Instagram har blivit en allt större 
arena för kampanjarbete. Nu söker 
svenska sektionen särskilda nätaktivister 
med uppgift att sprida vårt budskap via 
digitala kanaler. 

3 kRänkande RegisteR 
Amnesty har uttalat sig mycket kritiskt 
mot Skånepolisens registrering av 
romer, som betecknas som diskrimine-
rande, oproportionerlig och omotiverad. 
Amnestys krav inkluderar bland annat 
en opartisk utredning och att ”ansvar 
utkrävs”. 
 
4-8 skRiv FÖR FRiHet 
Årets upplaga av Skriv för frihet upp-
märksammar fall i Etiopien, Kambodja, 
Vitryssland, Bahrain och Honduras. 
Målsättningen är att genom lokala 
aktiviteter samla in 35 000 vädjanden 
och att kampanjen får genomslag över 
hela landet. Beställ kampanjmaterial via: 
kampanj.amnesty.se 
 
10 BRevmaRatHon 
Det startade som ett udda projekt 
i Warszawa, där en Amnestygrupp 
bestämde sig för att försöka skriva så 
många brev som möjligt under ett dygn. 
Ett decennium senare är det en världs-
omspännande kampanj som omfattar 
1,9 miljoner aktiviteter. Louisa Anderson 
från vårt internationella sekretariat i Lon-
don ger en bakgrund till Letter Writing 
Marathon - den kampanj som i Sverige 
går under namnet Skriv för frihet.

inneHålloktober 2013
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Den 11 oktober är det dags att byta ut våra medlemssidor. 
Ni hittar de nya medlemssidorna på samma länk som de 
tidigare: amnesty.se/internt 
Ni använder samma användarnamn och lösenord som på de 
befintliga sidorna, alltså:
Användarnamn: amnesty2013
Lösenord: frihet

Som ni kommer att märka är de nya medlemssidorna lättare 
att navigera och är anpassade efter den information som 
präglar Amnestys interna material. Det är alltså ett tydligare 
fokus på våra demokratiska processer och funktioner. Det är 
också här ni kommer att hitta Insats.

Flera saker som finns på de nuvarande medlemssidor kom-
mer att försvinna tillfälligt. Aktionsmaterial kommer ni att 
hitta på kampanj.amnesty.se och information kring grupper, 
distrikt, möten och utbildningar finns på Aktivisthjälpen på 
www.amnesty.se/aktivisthjalpen

Om ni har frågor om medlemssidorna får ni gärna höra av er 
till mig. Välkomna till de nya medlemssidorna den 11 oktober!

VIktor rASch
styRelsesekReteRaRe / 08-729 02 75 / viktoR.RascH@amnesty.se

nya medlemssidoR FRån den 11 oktoBeR

Är Facebook lite av ett andra hem? Hänger du på Twitter i tid 
och otid? Knäpper bilder på allt spännande du ser? Letar du 
efter ett nytt sätt att visa ditt engagemang på? Bli nätaktivist!

Vi letar nu efter ett antal engagerade medlemmar som under 
hösten kan hjälpa till att öka spridningen av information om 
Skriv för frihet, både innan, under och efter kampanjen.

Vad gör du som nätaktivist?
• Delar inlägg om Skriv för frihet på Facebook
• Retweetar inlägg om Skriv för frihet
• Lägger upp bilder som hör till fallen i Skriv för frihet på 
Instagram
• Eventuellt skriver du om Skriv för frihet på din blogg

• Har koll på när saker kommer publiceras för att själv kunna 
sprida informationen snabbt

All information kommer spridas i en sluten Facebook-grupp 
där du som nätaktivist kan få inspiration, tips för ökad sprid-
ning och kontakt med andra digitala entusiaster.

Facebook-gruppen för nätaktivister, precis som mycket annan 
digital kommunikation på Amnesty, sköts av mig. Om du är 
intresserad av att bli nätaktivist eller om du har frågor om vårt 
arbete med sociala medier, hör av dig till mig.

JeNNy SJödIN GerAAe
kommunikatÖR, digitala medieR / 0733-76 13 75 / jenny@amnesty.se

blI NätAktIVISt!

HÖstens RekRyteRingsmÖten
Under september har vi genomfört rekryteringsmöten i Lund, 
Malmö, Sandviken, Skara, Skövde, Stockholm, Trollhättan, 
Umeå, Uppsala, Varberg och Växjö. I Vänersborg hölls inget 
öppet möte, men väl en träff för ett antal intresserade i syfte 
att bilda en ny grupp. Till det planerade mötet i Norrtälje kom 
det noll personer (om det bör betraktas som ett möte eller inte 
är snarast en filosofisk fråga), men där har vi kontakt med 
ett antal personer som kommer bjudas in till ett nytt möte - 
förhoppningsvis med bättre resultat. Under oktober kommer 
vi hålla ytterligare möten i Gävle, Göteborg, Helsingborg, 
Sundsvall och Visby. Jag lägger gärna till fler orter på listan!

Våra rekryteringsmöten har bidragit till att vi har förstärkt flera 
av våra befintliga grupper. Att man i Växjö via synnerligen 
gedigen marknadsföring lyckades locka 40 personer till sitt 
möte är värt ett särskilt omnämnande. Försöken att kontakta 

medlemmar på utvalda orter via telefon har också överlag 
varit lyckat. Det kommer vi fortsätta med, särskilt i de fall då vi 
vänder oss till orter utan befintliga grupper. 

Vi registrerade redan i september en ny grupp i Sundsvall. Vi 
har påbörjat processer för att starta nya grupper i Varberg och 
Vänersborg, och i Norrtälje och Visby kommer det göras rejäla 
försök att bilda nya grupper. Skulle allt gå i lås kan vi alltså 
under hösten komma att starta Amnestygrupper på fem orter 
där vi inte haft någon representation på sistone. Ett strålande 
resultat i så fall! Jag återkommer i nästa nummer av Insats 
med en mer genomarbetad sammanfattning av höstens 
rekryteringsmöten. Tack till alla er som deltagit!

MAtS eNGMAN
aktivistsamoRdnaRe / 08-729 02 66 / mats.engman@amnesty.se
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Som jag Ser det...

Mats EngMan 
aktiviStSamordnare

LJUs
Marina and thE diaMonds 
Fantasifull och glittrande ljuspunkt för öronen. Alltid rätt, 

oavsett humör eller omständigheter.

taggtrÅd
VÅLdsaMMa fotboLLssUpportrar 
Världens mest intelligenta, vackra och fascinerande sport 

förpestas av våldsfixerade puckon. Så sorgligt!

Min dotter är tio år gammal och på fredagar tävlar hen-
nes skolklass i nutidsorientering. Under torsdagkvällarna 
försöker hon därför lista ut vilka av veckans nyheter som kan 
tänkas dyka upp bland frågorna, och sedan diskuterar vi 
under trivsamma former företeelser som terrordåd, nazism, 
miljöförstörelse och kriget i Syrien. Hon frågar, jag försöker 
agera någon form av orakel och leverera enkla, tydliga och 
precisa svar. Lätt är det inte! I synnerhet inte när man ska 
försöka förklara varför svensk polis registrerar tusentals romer 
som framtida kriminella utan att några brott begåtts, utan att 
några anmälningar lämnats in, utan att det ens finns minsta 
misstanke riktad emot dem. Några av de registrerade uppges 
vara jämnåriga med hennes tvååriga lillabror, som vi åtmins-
tone inte i vår familj betraktar som något påtagligt samhälls-
hot. De romska tvååringarna är förmodligen ganska harmlösa 
de med...
Hur förklarar man? Vad ska man säga?

Nej, då är det enklare att prata om Dawit Isaak, Martin Schib-
bye och Johan Persson ...eller för den delen Eskinder Nega, 
ett av fallen i kampanjen Skriv för frihet. De är alla profilerade 
personer med namn, bild och en engagerande historia, som 
utsatts för grova människorättskränkningar. Paradexempel på 
typiska Amnestyfall - lätta att skapa intresse kring och lätta att 
förklara för en tioåring som försöker förstå sin omvärld.

Vi har vare sig namn eller ansikten på de registrerade ro-
merna. Inga engagerande historier heller. Vi ska inte ha det. 
Registreringen är ett brott mot alla romer, oavsett om deras 
namn råkar finnas i polisens register eller inte. De vi ska 
känna mest med är kanske de romska tioåringarna som tävlar 
i nutidsorientering på fredagarna - de som inför sina klass-
kamrater får lära sig att de betraktas som framtida kriminella 
som behöver kartläggas.

Kampanjen Skriv för frihet och Amnestys uttalanden om 
registreringen av romer representerar varsin ytterlighet av 
Amnestys arbete. De enskilda profilerade fångarna och den 
stora massan av ansiktslösa offer för diskriminering. De bör 
alla betraktas som riktiga Amnestyfall, 
och de förtjänar alla vårt helhjärtade 
engagemang.

kRänkande RegistReRing av RomeR
När det avslöjades att Skånepolisen upprättat ett register över 
romer gjorde Amnesty International ett uttalande där registret 
skarpt kritiserades. Amnesty anser att databasen är diskri-
minerande, oproportionerlig och omotiverad. Att registrera 
människor på grund av deras etniska ursprung strider helt 

Amnesty har ett forum för medlemmar där man kan diskutera 
allt möjligt som rör vår verksamhet. På forumet kan du bland 
annat fråga andra aktiva medlemmar om deras insamlings-
knep, eller om hur de rekryterar medlemmar till sina grupper. 

Eller varför inte passa på att fråga sektionsstyrelsen om vad 
de tycker om de beslut som fattades på det internationella 
rådsmötet i augusti.

Gå in och registrera dig på: medlemsforum.amnesty.se
När du går in på forumet ska du klicka på länken ”Bli med-
lem”, där du godkänner avtalet och registrerar ditt konto. 
Glöm inte att du måste använda ditt för- och efternamn för 
att bli godkänd som användare. Du kan med fördel lägga 
till vilken grupp eller distrikt du kommer från, t.ex. ”Jasmin 
Eriksson, Boråsgruppen”.

cArolINe SelANder
aktivistsamoRdnaRe / 08-729 02 32 / caRoline.selandeR@amnesty.se

RegistReRa dig på våRt medlemsFoRum

klart mot grundläggande mänskliga rättigheter. Amnesty krä-
ver en fristående och opartisk utredning. Läs hela uttalandet:
www.amnesty.se/nyheter/nyheter/67052

elISAbeth löfGreN
pRessekReteRaRe / 08-729 02 20 / elisaBetH.loFgRen@amesty.se
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I år är det tredje året som svenska sektionen deltar i den 
globala kampanjen Letter writing marathon. Internationellt är 
det elfte gången som vi brevbombar för mänskliga rättigheter 
i samband med internationella dagen för mänskliga rättig-
heter, den 10 december. Förra årets kampanj var rekordstor 
både internationellt och nationellt - internationellt deltog 77 (!) 
länder i maran och nationellt 104 grupper!

Idén med kampanjen är att skapa förändring för de individer 
och grupper vi arbetar för genom att skapa ett massivt tryck 
på makthavare under en begränsad period. Vi försöker helt 
enkelt få så många som möjligt att agera just där och då för 
att göra världen lite bättre för några av alla de människor som 
dagligen utsätts för människorättskränkningar världen över. 

Vi hoppas att alla ni som var 
med förra året vill vara med 
igen och att alla ni som inte 
var med blir inspirerade att 
delta. Vi ser resultat av att vi arbetar tillsammans!

hUr blIr det eN kAMpANJ?
Internationella sekretariatet väljer ut ett antal fall där de be-
dömer att våra ansträngningar kan göra skillnad. Sedan väljer 
sektionerna ut vilka av dessa fall de ska arbeta med utifrån 
vad som är strategiskt i den egna sektionen. Med strate-
giskt menas att vissa sektioner kanske bedöms vara en bra 
påtryckare på vissa länder eller att sektionerna redan arbetar 
med och har kunskap om vissa länder eller fall.

För att göra det så enkelt som möjligt att agera tar vi fram ett 
lättanvänt material, anpassar hemsidan så att det ska vara lätt 
att agera på fallen och uppmanar medlemmar och sympatisö-
rer att kasta sig på tangentbordet eller pennan.

Nytt för I år
För er som varit med förut var detta gamla nyheter. Vad är det 
då i år som skiljer sig från tidigare? Jo, i år har ni möjlighet att 
agera under en längre tid. Från den 11 november kommer ni 
ha tillgång till kampanjmaterialet och detta kan ni använda till 
10 december. Det innebär inte att vi skippat en gemensam 
aktivitetsdag, utan lördag den 7 december gör vi Sverige gult 
som vanligt. Om det datumet inte funkar eller om det finns 
bättre möjligheter att agera någon annan dag går detta också 
bra. Vi hoppas att den längre kampanjperioden och möjlighe-
ten att få materialet tidigare triggar er att göra fler aktiviteter.

Ytterligare en nyhet för i år är att det finns möjlighet att göra 
solidaritetsaktioner på alla fem fallen. En solidaritetsaktion 
innebär att ni, förutom att kontakta de makthavare som har 
möjlighet att förändra tillvaron för den/de vars rättigheter vi 
jobbar för, kan vända er direkt till den drabbade eller perso-
ner i dennes närhet för att uttrycka ert stöd. Vi vet att dessa 
hälsningar betyder enormt mycket och hoppas att ni vill göra 
både dessa och såklart, påtryckningsaktiviteterna (skriva kort 
till makthavare). Eftersom kampanjperioden är längre i år 
hoppas jag att ni vill göra både och!

En sak som vi vill trycka lite extra på är att vi gärna vill ha 
fina foton från era aktiviteter. Vi delar foton både med den 
internationella rörelsen och i våra egna kanaler. Bilder som 
visar hur våra aktiviser agerar är efterfrågade och populära!  I 
lathunden för kampanjen kommer det att finnas tips på hur 
ni kan få till fina foton. Den kommer som vanligt att skickas 
ut till alla som deltar i kampanjen. Information läggs även upp 
kontinuerligt på kampanj.amnesty.se. Det är också där ni 
beställer allt kampanjmaterial. 

SpäNN båGeN!
Att sätta mål handlar om att formulera och kommunicera sin 
ambitionsnivå. Men det handlar också om att fråga sig själv 
vad som är rimligt att uppnå. Att känna sin egen verksamhet 
tillräckligt väl för att sikta och träffa rätt. De viktigaste målen i 
våra kampanjer handlar om att uppnå förändring. Inom Skriv 
för frihet vill vi till exempel att åtminstone ett av de utvalda 
fallen ska få det bättre. Vi vill se att de ansvariga för män-
niskorättskränkningarna reagerar till följd av vårt arbete och 
att de som får solidaritetshälsningar upplever kampanjen som 
positiv. 

Vi tror att fler namnunderskrifter, fler aktivister och fler delta-
gande orter är bättre än färre och att det egentligen inte finns 
en övre gräns för hur många vykort vi kan skicka eller hur 
många tidningar som skriver om oss. För oss på sekretariatet 
handlar att sätta mål om att känna oss som organisation och 
utmana oss alldeles lagom mycket. Vad klarar vi? Hur många 
kan komma att delta? På hur många orter osv? 

I rutan bredvid kan ni se de mål vi satt upp för vårt arbete 
i grupper och distrikt. Bara ni vet vad er grupp klarar och 
känner era egna möjligheter och begränsningar. Poängen är 
att ni ska spänna era bågar - utmana er själva så överträffar vi 
oss själva i år igen!

Från oss alla till er alla - en riktigt aktiv kampanjperiod!

kArolINA poNtéN
pRojektsamoRdnaRe

031-41 94 13

kaRolina.ponten@amnesty.se

MålSättNINGAr, SkrIV för frIhet 2013
• 35 000 insamlade vädjanden

• 100 deltagande grupper

• Utåtriktade aktiviteter på 50 orter

• Att samla in 2 500 e-postadresser och 500 telefonnummer via 

kontaktdelen på våra vädjandekort

• 40 insändare, artiklar eller TV-/radioinslag om lokala aktiviteter

SkrIV för frIhet 2013
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Materialet till Skriv för frihet har utvecklats de senaste åren till 
följd av era kommentarer i utvärderingarna. I år har utseendet 
för kampanjen ändrats så att skrivandet får en mer central 
plats. Kampanjnamnet skrivs i skrivstil och på varje laminerad 
fallbeskrivning finns ett handskrivet citat med från någon av 
de personer som fallet berör. En del av materialet kommer 
också gå att återanvända i framtiden då kampanjen utseen-
demässigt kommer se ut så här även nästa år. Här är en kort 
presentation av materialet. Från den 14 oktober kommer ni 
kunna se bilder på allt material på: kampanj.amnesty.se

Dekal till gatupratare
Om ni saknar gatupratare kan ni beställa 
dem från oss.

Dekal till brevlåda
Vi kommer ta fram brevlådesdekaler som 
ni kan använda på olika sätt. Antingen kan 
ni bygga en brevlåda i papp och limma på 
dekalerna. Alternativt om ni har kvar brevlådan från kampan-
jen 2011 så kan ni limma på de nya dekalerna på den. Det 
tredje alternativet är att ni köper en gul brevlåda och limmar 
på dekalerna.

Kampanjblad, A5
På ena sidan beskrivs kampanjen och på andra sidan posi-
tiva resultat från tidigare år.

Lyktor
Tidigare år har Amnestylyktor varit en uppskattad del av kam-
panjmaterialet och även i år kan ni beställa lyktor till era aktivi-
teter för att lysa upp Amnestys närvaro i vintermörkret. Om ni 
har kvar lyktor från 2011 och 2012 kan ni använda dem.

Fallbeskrivningar (laminerade), A4
Även i år har vi tagit fram laminerade fallbeskrivningar som ni 
kan ha med er på er aktivitet med en kort fallbeskrivning på 
framsidan och en längre beskrivning på baksidan.

Vykort
Precis som förra året kommer vi samla in namnunderskrifter 
på vykort. Det som är nytt i år är att vi också kommer samla 
in kontaktuppgifter via dem. På vykorten finns en bild på 
personen/personerna så att det ska vara enkelt för er att hålla 
reda på vilket vykort som gäller vilket fall.

Vädjandeblad, A4
Om era vykort tar slut kan ni skriva ut vädjandeblad på kam-
panj.amnesty.se och samla in namnunderskrifter på dem.

Affischutställning, A2 (tryckt) och A4
Utställning med bilder på de olika personerna samt en affisch 
som presenterar kampanjen. Utställningen i A4-format kan ni 
även skriva ut själva från kampanj.amnesty.se

beStällNING AV MAterIAl
Ni anmäler er till kampanjen genom att fylla i er materialbe-
ställning på kampanj.amnesty.se. Gör helst era beställningar 
före den 27 oktober. Det tar tid att hantera alla beställningar, 
men alla kommer få sitt material senast den 11 november. 

Om ni har frågor som rör material/beställningar eller om kam-
panjen så hör av er till kampanj@amnesty.se eller till Victoria 
Blomén, kampanjpraktikant, på tel 08-729 02 23.

IdA WIStbAckA
pRojektsamoRdnaRe / 08-729 02 49 / ida.wistBacka@amnesty.se

SkrIV för frIhet: kAMpANJMAterIAl

Vad är det enklaste och snabbaste sättet att visa vad Amnesty 
gör? En bild såklart! För att på ett enkelt, roligt och snabbt sätt 
kunna visa för andra och varandra det viktiga arbetet som 
Amnesty gör uppmanar vi er att ta bilder. Bilder gör att bud-
skapet om mänskliga rättigheter når fler och blir enklare att 
förstå. Trots allt så säger en bild mer än tusen ord. Amnesty 
finns nu på Instagram, följ oss gärna @amnestysverige

Mer information och tips gällande fotografering får ni i lathu-
den för kampanjen Skriv för frihet.

JeNNy SJödIN GerAAe
kommunikatÖR, digitala medieR / 0733-76 13 75 / jenny@amnesty.se

visa vad amnesty gÖR - ta BildeR!
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SkrIV för frIhet: fAllbeSkrIVNINGAr
eSkINder NeGA, etIopIeN

Eskinder Nega greps den 14 september 
2011 efter att ha hållit tal och skrivit artiklar 
som kritiserade den etiopiska regeringen 
och krävde respekt för yttrandefriheten. 
Han åtalades för terroristbrott och den 27 
juni 2012 befanns han skyldig till anklagel-

ser om ”förberedelse eller anstiftan till terroristhandlingar”, 
”deltagande i terroristorganisation” och ”högförräderi”. Han 
dömdes till 18 års fängelse.

Strax innan han greps hade Eskinder talat om pressfrihet 
vid ett evenemang som anordnats av ett oppositionsparti för 
att markera den etiopiska nyåret den 12 september. Han 
kritiserade också hur antiterroristlagstiftningen användes 
för att tysta regimkritiker och hänvisade till gripandet av den 
välkända skådespelaren Debebe Eshetu. Denne greps den 
8 september med anklagelser om terrorism, men släpptes 
senare utan åtal. Eskinder publicerade också en artikel för att 
markera det nya året där han skrev: Kanske 2004 [etiopiska 
kalendern] kan bli det år då yttrande- och föreningsfriheten 
kommer att respekteras ... kanske 2004 kan bli det år då 
etiopier inte längre spärras in för sina politiska övertygelser.

Eskinder Nega har länge varit en nagel i ögat på de etiopiska 
myndigheterna. Det här är åttonde gången som han grips 
och åtalas på grund av sin verksamhet som journalist. Redan 
2005 ställdes han, tillsammans med hustrun Serkalem Fasil 
och 129 andra journalister, oppositionspolitiker och sam-
hällsaktivister, inför rätta i samband med protesterna efter 
valet 2005. De stod alla åtalade för förräderi och andra brott. 
Eskinder satt fängslad i ett och ett halvt år men frikändes 
och släpptes i april 2007. Hans hustru födde sonen Nafkot 
medan hon satt i fängelse.

Majoriteten av den oberoende pressen stängdes i kölvattnet 
av detta nedslag och Eskinder har nekats tillstånd att verka 
som journalist sedan dess. Han har istället skrivit för online-
publikationer och bloggar.

Bakgrund
Etiopien styrdes under årtionen av den enväldige kejsaren 
Haile Selassie. Han störtades 1974, ett militärråd tog över 
makten och utropade en socialistisk stat. Efter en inre makt-
kamp bland militären tog Mengistu Haile Mariam makten 
1977 och inledde en kampanj för att krossa det politiska 
motståndet. Tiotusentals människor dog och hundratusentals 
flydde. Torka och icke-fungerande jordbrukspolitik ledde till 
hungersnöd som drabbade miljoner människor. Missnöjet 
mot de styrande växte och rebellgrupper tog till vapen. 
Efter ett misslyckat kuppförsök inom militären försvagades 
militärmakten och rebellgrupperna fick övertaget. Sovjetuni-
ons fall gjorde att regimen förlorade stöd och 1991 tvingades 
Mengistu fly. En övergångsregering bildades av flera partier 

och Meles Zenawi, ledare för Etiopiska folkets revolutionära 
demokratiska front, utsågs till premiärminister. Denna allians 
har sedan dominerat det politiska livet i Etiopien. Meles Ze-
nawi avled i augusti 2012 och vice premiärministern Haile-
mariam Desalegn tog över.

Redan under kejsar Selassies tid uppmärksammade Amnesty 
människorättssituationen i Etiopien och agerade för samvets-
fångar, mot tortyr och dödsstraff. Eritreas kamp för självstän-
dighet från Etiopien som inleddes i början på 1960-talet ledde 
till massgripanden, tortyr och avrättningar. Mönstret fortsatte 
under alla de år Mengistu satt vid makten. Antiterrorlagar 
infördes 2009 och dessa har i hög grad kommit att användas 
för att tysta oppositionen. Paragraferna i lagen är mycket 
vida i sin skrivning och ger utrymme för kriminalisering av 
yttrande- och mötesfriheten.

yorM bophA, kAMbodJA
Omkring 20 000 människor har tvångsv-
räkts från sina hem i Boeung Kak Lake-
området i Phnom Penh sedan 2007. 
Marken arrenderades då ut till ett företag 
för utveckling. De boende konsulterades 
inte om planerna, utan fick ta del av dem 

via tv-nyheterna. I augusti 2008 började sjön fyllas med sand, 
vilket orsakade allvarliga översvämmningar som förstörde hu-
sen. De boende hotades och trakasserades för att acceptera 
otillräcklig kompensation eller flytta till en annan plats, långt 
från arbetsmöjligheter, utan basservice och infrastruktur.

Kvinnor har stått i frontlinjen under protesterna och kampanj-
arbetet för att försvara sina hem och få stanna kvar. En av 
dem är Yorm Bopha. Hon var mycket aktiv i protesterna när 
13 andra kvinnor från Boeung Kak Lake i maj 2012 dömdes 
till upp till två och ett halvt års fängelse efter att ha deltagit i 
en fredlig protest på årsdagen av en tidigare vräkning. Kvin-
norna frigavs en kort tid senare efter ett intensivt kampanjar-
bete, bland annat av Amnesty. Yorm Bopha utsattes under 
tiden för hot och trakasserier från mynigheternas sida.

Nu sitter hon sedan den 4 september 2012 i fängelse i 
Phnom Penh, dömd för att ha planerat ett överfall på två 
män. Åtalspunkten var ”avsiktligt våld med försvårande 
omständigheter”. Händelsen ska ha skett i augusti 2012 
utanför en bar. Under rättegången i december 2012 hävdade 
de två offren, två motorcykeltaxiförare, att överfallet beordrats 
därför att de var misstänka för stöld i området. De två sa att 
de blev angripna av två personer, en med yxa och den andra 
med en skruvmejsel. Yorm Bophas två bröder namngavs 
som angripare trots att de inte bott i Phnom Penh på flera 
år. Vittnesmålen från de två offren var oklara och motstridiga 
och trots att inga bevis fanns och att Yorm Bopha nekade till 
anklagelserna fälldes hon. Även hennes man dömdes, men 
fick ett villkorligt treårigt straff.
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Bakgrund
På senare år har antalet markkonflikter, markexploate-
ringar och tvångsvräkningar ökat i Kambodja, och tusentals 
människor har tvingats från sina hem. De drabbade är nästan 
alltid marginaliserade familjer och personer som redan lever 
i fattigdom; människor som redan bodde i dåliga bostäder 
i informella bosättningar med provisorisk infrastruktur och 
dålig tillgång till vatten och sanitet.

Sedan början av 2012 har de kambodjanska myndigheterna 
trappat upp sina försök att begränsa yttrandefriheten och för-
hindra fredliga protester, bland annat med hjälp av överdrivet 
våld mot demonstranter. Människorättsförsvarare, i synnerhet 
de som arbetar för rätten till bostad och landaktivister, står i 
allt högre grad inför rättsliga åtgärder för sin fredliga verksam-
het. Avsaknaden av ett oberoende rättsväsende innebär att 
domstolarna används för att tysta legitima fredliga protester.

I maj 2012 införde regeringen ett moratorium (tillfälligt stopp) 
för beviljande av landkoncessioner, och inledde en översyn av 
befintliga koncessioner för att säkerställa att de överensstäm-
de med gällande bestämmelser. Men även efter moratoriet 
har koncessioner beviljats.

IhAr tSIkhANyUk, VItrySSlANd
I januari 2013 försökte vitryska hbt-akti-
vister registrera en organisation, Human 
Rights Centre Lambda. En av dem var 
Ihar Tsikhanyuk, öppet homosexuell och 
dragartist. Vid ett besök den 6 febrauri på 
sjukhuset i Hrodna, där han fick behand-

ling för magsår, kom två civilklädda poliser och förde med 
Ihar till en polisstation. Där frågades han ut om var hans 
mobil, bil och skor var tillverkade. Eftersom Ihar inte förstod 
meningen med frågorna vägrade han att svara. När han böjde 
sig ner för att titta på sina skor blev han slagen och föll till gol-
vet. Han beordrades att resa sig och när han gjorde det blev 
han slagen igen. Poliserna som slagit honom lämnade rum-
met och två andra kom in. De frågade honom vad han gjort 
i Minsk i december 2012. Eftersom Ihar åkt dit för ett möte 
med Gay Belarus och visste att det kunde skapa problem 
svarade han inte. En kvinnlig polis kom in och började leta 
bilder i hans telefon. Hon visade de andra poliserna några 
av bilderna där han var utkädd till drag queen och poliserna 
började håna och hota honom.

Läkaren för den avdelning där Ihar vårdades ringde till polis-
stationen och krävde att han skulle återföras till sjukhuset. 
Polisen körde honom tillbaka och där krävde Ihar att hans 
skador skulle dokumenteras. Men personalen sa att det inte 
var deras uppgift. Han lämnade in ett klagomål till åklagaräm-
betet, men fick besked om att det inte fanns tillräckligt med 
bevis för att inleda en utredning. Ihar har överklagat till högre 
instanser.

Bakgrund
Vitryssland var den tredje republiken i det forna Sovjetunio-
nen att avskaffa straffrättsliga påföljder för homosexualitet 

1994, men inga ansträngningar har gjorts för att se till att lag-
stiftningen skyddar hbt-personers rättigheter. Liksom i andra 
före detta sovjetstater möts de av negativa stereotypuppfatt-
ningar och fördomar, och denna inställning stöds av president 
Lukasjenko. I mars 2012, då den tyske utrikesministern 
Guido Westerwelle förklarade att Tyskland drar tillbaka sin 
ambassadör i protest mot brott mot de mänskliga rättigheter-
na i Vitryssland, sa Lukasjenko: ”När jag hörde honom - vem 
han är, homosexuell eller lesbisk - prata om diktatur, tänkte 
jag - det är bättre att vara en diktator än homosexuell.”

Det finns för närvarande inga registrerade hbt-organisationer i 
Vitryssland. Under 2011 försökte organisationen Gay Belarus 
att registrera sig under namnet Alternativa Plyus. Ansökan 
avslogs av justitieministeriet den 19 december 2011 med mo-
tiveringen att det fanns felaktigheter i listan över grundarna. 
I december 2012 försökte Gay Belarus registrera sig igen, 
denna gång under namnet  Republican youth public associa-
tion Human Rights Centre Lambda. I februari 2013 avslogs 
ansökan. Motiveringen denna gång var att organisationen i 
sina stadgar inte inkluderade några aktiviteter för att ”stödja 
social mognad och allsidig utveckling av vitryska ungdomar”.

13 reGIMkrItIker, bAhrAIN
’Abdulhadi al-Khawaya greps tillsammans 
med andra oppositionella, bland dem den 
svensk-bahrainske medborgaren Moham-
mad Habib al-Miqdad, den 9 april 2011 i 
samband med protesterna i februari och 
mars. ’Abdulhadi arbetade fram till februari 

2011 för Frontline, en internationelll organisation som arbetar 
för människorättsförsvarare. De flesta av dem greps mitt i 
natten av säkerhetstjänsten och fördes till okänd plats där de 
hölls isolerade i flera veckor. Många av dem säger att de blev 
torterade under förhören de första dagarna. I maj 2011 inled-
des rättegången och en rad anklagelser anfördes, bl a försök 
att ”störta monarkin och ändra konstitutionen”, ”förolämning 
av armén” och ”spridande av falska nyheter och rykten som 
hotade allmän säkerhet”.

Vid rättegången berättade ’Abdulhadi för domaren att han bli-
vit torterad och misshandlad i fängelset. På grund av tortyren 
fick han föras till sjukhus där man konstaterade flera brott på 
käken och i huvudet, och stora svarta märken på armarna. 
’Abdulhadi genomgick flera operationer och har för närva-
rande 18 metallplattor och 36 skruvar inopererade i käken.

Den 22 juni meddelande en militärdomstol domarna. Sju 
personer dömdes till livstids fängelse, bland andra ’Abdulhadi 
al-Khawaya, Mohammad Habib al-Miqdad och hans kusin 
Abdul Jalil al-Miqdad. Fyra dömdes till femton års fängelse 
och de övriga till fängelse mellan två och fem år.

Bakgrund
När den arabiska våren svepte fram över Nordafrika och Mel-
lanöstern 2011 gick även människor i Bahrain ut på gatorna 
för att kräva större frihet, social rättvisa och konstitutionella 
reformer. Landet hade då styrts av Al Kahlifa-familjen i nästan 
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200 år. Myndigheternas svar på protesterna blev hårt. Mer 
än 2 500 personer greps, närmare 50 dödades och sårade 
vågade inte söka sjukhusvård av rädsla för att gripas där.

Bahrain blev en självständig stat 1971 efter att ha stått under 
brittiskt beskydd sedan 1860-talet. Året efter krävde opposi-
tionella grupper demokratiska reformer och emiren tvingades 
införa en författning som inbegrep en delvis folkvald försam-
ling. I parlamentet som valdes 1973 fick vänstersympatisörer 
majoritet. Emiren upplöste parlamentet 1975.

Landet har påverkats mycket av händelser i regionen, t ex 
revolutionen i Iran 1979 som ledde till spänningar mellan 
shia- och sunnimuslimer. Kuwaitkriget 1990-91 gjorde att 
den ekonomiska utvecklingen bromsades och arbetslösheten 
ökade, vilket ledde till växande folkligt missnöje. En ny emir 
tillträdde 1999 och han utlovade reformer. År 2002 fick Bah-
rain en ny författning och landet blev en konstituinell monarki 
med ett lagstiftande parlament. Emiren blev kung. De första 
allmänna valen hölls samma år.

cofAdeh, hoNdUrAS
Dina Meza, Bertha Oliva och Nohemi Pé-
rez är grundare och ledare för organisatio-
nen COFADEH, Kommittén för anhöriga till 
gripna och försvunna i Honduras, (Comité 
de Familiares de Detenidos y Desapare-
cidos en Honduras) som har sitt  kontor i 

huvudstaden Tegucigalpa.

Kommittén bildades ursprungligen för att arbeta med frågan 
om de påtvigade försvinnanden som skedde i början av 
1980-talet, men har senare breddat sitt åtagande. Efter kup-
pen i juni 2009 då president Zelaya avsattes var de mycket 
aktiva med att dokumentera och rapportera de övergrepp 
som skedde då.

I februari och april förra året fick Dina Meza motta flera hot 
om sexuellt våld. Hon har även i år förföljts av okända per-
soner vid olika tillfällen. Vid ett av dem tog två okända män 
foton av henne när hon var ute och gick med sina barn.

I mars 2012 fick Bertha Oliva ett telefonsamtal i vilket hon 
hörde en bandad uppspelning av ett samtal hon gjort några 
sekunder före. En månad senare blev Nohemi Pérez attack-
erad och hotad av en man när hon kom till kontoret.  Mannen 
kastade en träbit mot henne och sa: ”ni kommer att få se, era 

slynor, ni kommer att få se”. En annan kvinnlig COFADEH-
medlem fick ett sms där det stod: ”Vila i frid”.

Den 30 november förra året besökte Kenia Oliva, en av advo-
katerna på COFADEH, Amnesty i London med anledning av 
organisationens 30-årsjubileum:
Mitt budskap till Amnestys aktivister är att inte överge oss.  
Att de orkar fortsätta att stödja oss. Att de fortsätter att berätta 
om vad som händer i Honduras - att brotten mot de mänsk-
liga rättigheterna inte har minskat, att den politik som förs tar 
oss bakåt. Och jag vill tala om för dem att Amnesty Internatio-
nal är viktigt för oss. Det är mycket viktigt att ni fortsätter att 
skicka oss vykort, att ni fortsätter stödja oss via blixtaktioner, 
att ni sätter ljus på det som händer, eller för att uttrycka det 
bättre, att ni visar vad som händer i Honduras. Den hondu-
ranska staten bryr sig verkligen om detta.

Bakgrund
Honduras har, liksom många av länderna i Sydamerika, varit 
en militärdiktatur under långa perioder. Det började redan 
1932 med general Carías Andino som styrde till 1948.  Han 
inskränkte fri- och rättigheter, och fängelserna fylldes med 
politiska fångar. Kupper följde med nya militärer på president-
posten. I slutet av 1960-talet blev det spänt mellan Hon-
duras och El Salvador och i juli 1969 utbröt det så kallade 
fotbollskriget som pågick i fyra dagar. Kriget utlöstes av att El 
Salvador hade besegrat Honduras i VM-kvalet i fotboll.

Under hela 1970-talet avlöste de olika miliärdiktatorerna var-
andra och först i början av 1980-talet kunde civila presidenter 
tillträda, även om militären i en del fall fortsatte att styra i 
bakgrunden.

Manuel Zelaya från det konservativa Liberala partiet vann 
presidentvalet 2005. Under 2008 började Zelaya föra en mer 
socialliberal politik, t ex gjorde han det möjligt att expropriera 
mark för att sälja den billigt till jordlösa lantarbetare. Den 
förda politiken gav honom motståndare och vid en kupp i juni 
2009 avsattes han och tvingades fly.

Källa till delar av bakgrundsinformation:

Landguiden / Utrikespolitiska institutet

ANdreA bodekUll
kampanjeR/aktioneR

08-729 02 26

andRea.Bodekull@amnesty.se
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Som vi berättat i tidigare nummer av Insats har vi på gator 
och torg under sommarens Egyptenkampanj, utöver under-
skrifter, samlat in namn och kontaktuppgifter till dem som 
är intresserade av Amnesty och det arbete vi gör. Först och 
främst, tack för ett fantastiskt arbete till alla er som arbetat 
med kampanjen!

Att vi får komma i kontakt med dem som skrivit under våra 
aktioner innebär att Amnesty får en starkare röst. När de 
som vi kontaktar i ett senare skede blir aktivister, medlemmar 
eller ger gåvor gör det att vi får mer resurser till vårt arbete för 
mänskliga rättigheter. Att skänka tid eller pengar är lika viktigt 
för oss. Alla ska ha möjlighet att engagera sig för mänskliga 
rättigheter på olika sätt.

Vad händer då med de kontaktuppgifter vi får in?
De som vi fått e-postadresser till får ta del av en serie mail 
under de kommande 100 dagarna som syftar till att öka 
deras engagemang i Amnesty. Vi berättar bland annat vad 
det innebär att vara aktiv och hur man kommer i kontakt med 
Amnesty lokalt, om sms-aktivism, Amnestybutiken och vad 
det innebär att vara medlem. De vi ringer till får en uppdate-
ring om den kampanj de skrivit under och ett erbjudande om 
att bli medlemmar i Amnesty.

Vi förstår att det inte alla gånger varit så lätt att motivera dem 
ni mött på stan att också lämna kontaktuppgifter efter att de 

agerat för rättvisa i Egypten. Men varje telefonnummer och 
varje e-postadress betyder mycket för Amnesty. Den extra 
tid ni lägger på att uppmana personer ni möter att låta oss 
kontakta dem är ovärderlig. Glöm heller inte att vid ett första 
möte är det fallet och underskriften som är det viktigaste - 
kontaktuppgifterna är bara ett plus. Men som vi tidigare sagt, 
ju fler vi blir som agerar för mänskliga rättigheter i framtiden, 
desto bättre.

Vissa grupper har också uppgett i kampanjutvärderingen att 
det varit lite otydligt med vilken information som skickas iväg 
till makthavare och vilka uppgifter som stannar hos Amnesty. 
Vi kommer därför att titta på en förenkling av materialet till 
kommande kampanjer. Vi kommer att fortsätta samla in kon-
taktuppgifter vid alla kampanjer till och med sommaren 2014, 
för att kunna göra en rättvis utvärdering av försöket. 

I kampanjen Skriv för frihet kommer vi samla in kontaktupp-
gifter på våra vädjandekort. Vi hoppas att det ska bli enklare 
att förstå för dem som skriver under. Här är återigen er 
feedback i utvärderingarna otroligt viktig - vi ser fram emot 
era synpunkter efter kampanjens slut.

JohAN hArléN
FundRaiseR, digitala medieR
08-729 02 59 / joHan.HaRlen@amnesty.se

insamling av kontaktuppgiFteR

Att Amnesty samlar sina krafter under en begränsad period 
för att uppmärksamma några utvalda fall är inget nytt påfund. 
Redan 1968 lanserades den första internationella veckan för 
politiska fångar och inföll i november. Syftet med veckan var, 
förutom att lyfta fram några fall, att uppmärksamma Amnesty, 

FRån amnestyveckan till skRiv FÖR FRiHet...

Kampanjaffisch från Amnestyveckan 1983

värva medlemmar, bilda nya grupper och samla in pengar. Te-
mat för veckan år 1970 var fängslade fackföreningsmedlem-
mar. Info om veckan gick ut till närmare 300 fackliga organ-
siationer. 215 grupper beställde material och en rad aktiviteter 
pågick runt om i landet. Det var utställningar på bibliotek, 
soaréer, flygbladsutdelning, demonstrationer, informationsmö-
ten, teater på ungdomsgårdar mm.

Så småningom flyttades veckan till tredje veckan i oktober för 
att sammanfalla med FN-dagen då väldigt många grupper 
brukade vara ute och informera. Det satsades ganska mycket 
på att ta fram material, inte minst utställningar som dels tog 
upp enskilda fall, dels gav en bild av Amnesty som organisa-
tion och hur man kunde engagera sig. En av de sista Amne-
styveckorna svenska sektionen genomförde hölls i samband 
med kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor 2005.

Amnestyveckan har nu ersatts av det internationella brevskriv-
ningsmaratonet Skriv för frihet som svenska sektionen sedan 
2011 deltar i. Intresset bland våra aktiva medlemmar var stort 
både 2011 och 2012 med över 100 Amnestygrupper. Vi hop-
pas på minst lika stort intresse att delta i årets kampanj.

ANdreA bodekUll
kampanjeR/aktioneR / 08-729 02 26 / andRea.Bodekull@amnesty.se
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”En lavin av brEv och vykort...”
Louisa Anderson arbetar med individfall på vårt internatio-
nella sekretariat i London. Vi lät henne lägga ut texten om 
bakgrunden till kampanjen Skriv för frihet (Letter writing 
marathon), vad den betyder för dem vi arbetar för, och vad 
den kanske också kan betyda för oss själva. Vi har den här 
gången valt att publicera intervjun i oredigerat skick på eng-
elska. Har ni svårt att läsa på engelska hoppas jag att ni kan 
hitta någon som kan översätta åt er.

MAtS eNGMAN
RedaktÖR, insats

Where did the idea of a letter writing marathon come from?
Amnesty’s first letter writing marathon took place 11 years 
ago in Poland, after a local group coordinator in Warsaw 
met a girl who told him about her experience organising 24 
hour events, writing protest letters to governments. After that 
initial meeting they decided to write Urgent Action appeals 
for 24 hours straight and then count how many letters they’d 
written. They e-mailed the idea to other Polish groups and 
the idea became much bigger, uniting activists around the 
country. Once they saw how big the idea was becoming they 
e-mailed Amnesty offices around the world and soon received 
pictures from activists writing letters in Canada, Japan, 
Mongolia... And from there, it grew.

There are always lots of ongoing campaigns and actions for 
active Amnesty members. What do you think is the best 
reason for prioritising this one?
What is different about the letter writing marathon from other 
campaigns is that it is a truly global moment that unites 
Amnesty activists around the world through a classic Amnesty 
technique – letter writing. Last year, activists in at least 77 
countries took a record-breaking 1.9 million actions – it is 
very powerful to think of people in countries as diverse as 
Barbados, Mali, Iceland and Argentina all taking action at the 
same time for the same people.

It’s a real moment for understanding what Amnesty is all 
about – a simple action by one person on behalf of another. 
Since 2001, hundreds of thousands of people have been 
inspired to write letters to distant governments on behalf of 
people they’ve never met. And it has achieved impact! Over 
the years prisoners have had their conditions improved, in-
vestigations have been opened and prisoners have even been 
released. The solidarity letters are incredibly powerful too, as 
commented by Ales Bialiatski, a prisoner of conscience in 

Belarus whose case was featured last year: 
I have been covered with an avalanche of letters and post-
cards. Over New Year I kept reading the hundreds of letters 
and postcards. I can sincerely say I haven’t missed out a 
single one of them. It was an indescribable New Year.

What are the main criterias when you choose the cases in 
focus of the campaign?
We pick 12 cases where we think there are concrete oppor-
tunities for impact – cases where global activism can make a 
huge difference at the beginning of 2014. We also like to pick 
cases from a wide range of regions around the world, and 
cases which are illustrative of a range of human rights issues. 
We try to also include cases in which we can write to the indi-
viduals and/or their families as well as to the authorities. 

Give us two examples of great Letter writing marathon-
activities from other sections.
Although the heart of the campaign is letter-writing, each year 
there are so many creative ideas – it’s hard to narrow it down 
to just two! Last year, in France, a pop group wrote and recor-
ded a powerful song with and for the members of the Bodo 
community in Nigeria. In Japan people came together in the 
centre of Tokyo to make over 1000 lanterns to shine ‘lights 
of hope’. In Paraguay, activists organised a bicycle race, and 
collected signatures for a petition as they went. In Portugal a 
huge concert was organised to raise awareness and collect 
signatures. In Canada, the world’s 5th tallest free-standing 
structure, the CN Tower, was lit up on 10 December, Human 
Rights Day. And in Poland, where it all began, the 1,000 
inhabitants of the small Polish town of Bircza between them 
wrote 13,000 letters in just 24 hours.

What are your hopes and wishes for this year’s LWM?
My main hope is for concrete change in the lives of the 
people whose cases we are featuring – as soon as possible. 
I want Amnesty activists to feel connected both with the 
people on whose behalf we are campaigning but also to feel 
connected to one another, and to feel how powerful they can 
be, united in this global moment of creativity, protest and 
solidarity!

loISA ANderSoN
campaigneR, individuals at Risk

inteRnational secRetaRiat


