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FÖRSVARA MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARNA! 
NU STARTAR BRAVE-KAMPANJEN

ANMÄL DIG TILL HÖSTENS GRUPPSEKTERARKURS! 

Så är det äntligen dags att dra igång BRAVE - Amnestys 
globala långsiktiga kampanj om människorättsförsvarare! 
Kampanjen uppmärksammar att utrymmet för civilsamhället 
och människorättsförsvarare (MR-försvarare) krymper - i en 
tid då de behövs mer än någonsin. Amnesty vill vända denna 
utveckling. 

I dag använder regeringar och andra aktörer en rad olika 
metoder för att tysta och hindra MR-försvarare i deras arbete. 
Det kan handla om förtalskampanjer, hot, fysiska attacker 
och till och med mord. Regeringar missbrukar lagstiftningen 
eller antar särskilda lagar för att hindra fredliga protester, 
organisering och kritik.

ANMÄL ER TILL KAMPANJEN! 
I Sverige lanseras kampanjen i november (nästa nummer av 
Insats är ett temanummer). Redan nu kan ni anmäla er grupp 
till att delta långsiktigt i arbetet (se nedan). Ni som anmäler er 
kommer att få nyhetsbrev och aktioner inom kort. 

Det finns ingen tid att spilla - så varför skjuta upp till 
morgondagen det ni kan göra idag - anmäl er till kampanjen!

På sekretariatet har vi ett team som längtar efter att få jobba 
tillsammans med er i denna viktiga kampanj. Vi kommer 
att stötta er i arbetet och löpande förse er med aktioner, 
information och återkoppling under de kommande två åren 
som kampanjen rullar. Till oss kan ni alltid vända er med 
frågor, idéer och synpunkter. Ni når oss lättast genom att mejla 
till: brave@amnesty.se 

Kursen vänder sig både till dig som är ny i rollen och för dig 
som vill vidareutvecklas i den. 
Under kurstillfället kommer det att finnas tid för 
erfarenhetsutbyte samt möjlighet att utgå från era dagliga 
behov i rollen. 

Hoppas vi ses i november!

TID: Lördagen den 18 november- söndagen den 19 
november.
PLATS: Amnestys sekretariat, Alsnögatan 11, Stockholm.
KOSTNAD: Nej, utbildningen, inklusive mat och boende, 
är gratis. Vid avanmälan efter sista anmälningsdag 
debiteras en avgift på 300 kronor. Vänd dig i första 
hand till din grupp eller distrikt för resebidrag. 
Resebidrag går också att söka från sektionen via 
anmälningsformuläret.
BOENDE: Deltagare som behöver boende kommer 
att placeras i 3-bäddsrum på Park Inn i Hammarby 
sjöstad.
ANMÄLAN: Fyll i anmälningsformuläret på aktivism.
amnesty.se/gruppsekreterarkurs senast den 4 
november. Två deltagare per grupp är välkomna.

Utbildningen kommer att hållas på svenska

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

0709-87 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

FARTUN ANDERSSON   
VERKSAMHETSUTVECKLARE AKTIVISM, SYD 

040-96 66 30 

FARTUN.ANDERSSON@AMNESTY.SE   
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Som de flesta av er redan känner till 
riktar vi blickarna mot Turkiet och de 
elva personer som under sommaren 
fängslades, på olika sätt misstänkta 
för terroristbrott. Bland dessa personer 
finns Taner Kilic (Amnestys ordförande 
i Turkiet), Idil Eser (chefen för Amnesty 
i Turkiet) och Ali Gharavi (svensk 
IT-konsult). Sedan mitten av juli har 
vi en aktion på webben där Amnesty 
kräver att de fängslade friges och att 
brottsutredningarna mot läggs ner.

För att ge myndigheterna en öppning 
att hitta en lösning på ärendet utan att 
förlora prestige har vi under en period 
inte aktivt agerat mot dem. Denna lite 
lugnare period har gjort att antalet artiklar 
i turkisk media med negativ inställning till 
Amnesty minskat. Nu börjar även vissa 
viktiga kolumnister som är regimvänliga 
uttrycka oro för konkreta bevis i fallen. 
Detta är viktigt då det har motverkat felaktig 
information.

HUR AGERAR VI OCH VARFÖR?
De turkiska myndigheterna försöker 
på olika sätt smutskasta de 
människorättsförsvarare som sitter 
fängslade i syfte att framställa dem som 
terrorister. Vårt fokus är därför att belysa 
att detta är människor som på olika sätt 
arbetat för mänskliga rättigheter och att i 
dagens Turkiet kan detta hända vem som 
helst. För att visa att vi inte glömmer våra 
kollegor och vänner utför vi 
solidaritetsaktioner för alla fängslade.
För mer bakgrundsinformation - se 
augustinumret av Insats.

AKTIONSDAGEN 14 OKTOBER
Den 14 oktober är den internationella 
aktionsdagen i kampanjen. Samma dag 
fyller nämligen Idil Eser år och Amnestyaktivister världen över 
kommer att fira hennes födelsedag i solidaritet med henne. 

Ingen ska behöva fira sin födelsedag 
bakom galler. Fokus är alltså inte enbart på 
Idil Eser utan att även visa solidaritet med 
de övriga fängslade.

SOLIDARITETSHÄLSNINGAR
Då det är ett stort fokus på solidaritet i 
den här kampanjen kommer alla anmälda 
grupper även att få ett solidaritetsuppdrag, 
uppdraget går ut på att ni som grupp 
ska samla in solidaritetshälsningar på 
vykort till en av de fängslade personerna 
från förbipasserande i samband med er 
aktivitet. Det går såklart utmärkt att göra 
även inom er grupp. All information om ert 
uppdrag och om personen kommer per 
mejl samt per post.

MATERIAL
Materialet går att beställa via 
Aktivistportalen (aktivism.amnesty.se) fram 
till och med 24 oktober.

• En affisch (A2)
• Petitionslistor
• Infoblad allmän fakta (laminerat A4)
• Infoblad “solidaritetsuppdraget”     
   (laminerat A4) Skickas separat!
• Bild på Idil Eser som förslagsvis kan 
   sättas i tårtan/kakan Skickas separat!

AKTIONSPERIOD
Kampanjen varar hela oktober månad men 
den internationella aktionsdagen är den 14 
oktober.

NICOLE DELAY
KAMPANJPRAKTIKANT SYD  

040-611 71 88

NICOLE.DELAY@AMNESTY.SE

KAMPANJDAGS - TURKIET
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Den 21-22 Oktober är det dags igen för Megahelgen! Har 
ni inte anmält er är det dags att göra detta NU och absolut 
senast den 9 oktober. Det är begränsat med platser så först 
till kvarn gäller. 

BRAVE - FOKUS UNDER AKTIVISTSEMINARIET
Temat för Aktivistseminariet kommer att vara BRAVE men 
även flyktingkampanjen, diskriminering och arbetet inför 
valåret 2018 ges utrymme. Som vanligt får du också relevanta 

verktyg för aktivism - vi har ett fullspäckat schema med något 
för alla! 

Flera spännande talare deltar under megahelgen, norska 
Amnestysektionens generalsekreterare John Peder Egenæs 
pratar om utåtriktad aktivism och Sandra Kacavendic pratar 
på samma tema. På temat BRAVE får vi lyssna till 
Azza Soliman (via Skype) och Milena Buyum.

MISSA INTE MEGAHELGEN!

TRÄFFA OSS PÅ MEGAHELGEN

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

0709-87 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

AZZA SOLIMAN 
Azza Soliman är jurist och kvinnorättsförsvarare i 
Egypten. Vi kommer att arbeta för Azza under hela 
den långsiktiga kampanjen, och det finns redan 
några grupper som kontinuerligt arbetar med hennes 
fall! Azza kommer att prata om hur situationen för 
människorättsförsvarare ser ut i Egypten, vilka typer av 
förtryck och hinder som människorättsförsvarare och 
kvinnorättsförsvarare utsätts för i Egypten. Eftersom Azza 
har reseförbud på grund av hennes arbete kommer hon 
att medverka via Skype. Azza kommer vidare prata om 
hennes kvinnorättsarbete och hur hennes situation ser 
ut.

MILENA BUYUM
Aktivistseminariet har även bjudit in Milena Buyum, 
kampanjansvarig för Turkiet på Amnesty Internationals 
sekretariat i London. Milena kommer att prata om 
rådande situation i Turkiet gällande mänskliga 
rättigheter och människorättsförsvarare och om de elva 
som greps i somras. 

SCHEMA PÅ 
NÄSTA SIDA
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SCHEMA ÖVER MEGAHELGEN! 
FREDAG (PÅ SEKRETARIATET)
12:00 - 17:00  Utbildning för nya distriktsaktiva

18:30 -  Ungdomsträff

18.30 -  Studentträff

LÖRDAG
09:00 - 11:00 Enskilt möte för distriktsaktiva

10:00 - 11:00 Del A i Amnesty ABC (för dig som är ny och/
eller intresserad)

11:00 - 11:20 Öppnande av Aktivistseminariet

11:20 - 12:00 BRAVE - Skypeanförande av Azza Soliman

12:00 - 13:00 BRAVE-Pass
 Brave för nybörjare
 Brave för dig som gått kampanjutbildning

13:00 - 14:00  Lunch

14:00 - 15:30 Valbara pass:
• Diskriminering och Valkampanj - två seminarium i ett
• Aktivism - Seminarie om Aktivism av Sandra Kacavendic 

från CANVAS
• Amnestys prioriteringar 2020-2023
• För distriktsaktiva: Flera att kandidera! - Workshop  

med Anna Bergkvist från Styrelsepost

15:30 - 16:00  Fika

16:00 - 17:00 Valbara seminarier:
• Maxa Amnesty i lokal och social media
• ICM, Styrelsen
• Att arbeta med aktionsfall (för er som är med i en grupp)  

• För distriktsaktiva: Hitta folk - ett detektivarbete  
med Jenny Widmark från Sektionens valberedning

17:00 - 18:00 BRAVE - vad händer i höst?
 För distriktsaktiva - Hur gör vi vår   
 organisation till ett flugpapper för 
 aktivister?

18:00 - Slut Middag på Sekretariatet

SÖNDAG
09:00 - 10:00 BRAVE - Anförande av Milena Buyum

10:00 - 10:30 Fika

10:30 - 13:00 Valbara pass:

• Ungdomsträff 
• Att informera på skolor
• Fortsättning följer i flyktingkampanjen... 
• Verksamhetsmöte (obligatoriskt för distriktsaktiva)

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 15:30 Inspiration kring utåtriktat kampanjarbete -  
 Anförande av John Peder Egenæs,   
 generalsekreterare Amnesty Norge

15:30 - 16:00 Avslutning

Utvärdering 
Gemensam aktion! 

INFORMATION OM ANMÄLAN

TID OCH PLATS: Megahelgen äger rum på Ersta konferens i
centrala Stockholm den 21-22 oktober med start på lördagen kl 11.00 (nybörjarintroduktion börjar kl 10.00) och avslutas 
på söndagen kl 16.00. Ungdomsträffen och introduktion till 
distriktsaktiva börjar redan på fredagen.

BOENDE: För er som är på resande fot ordnas boende på
Scandic Sjöfartshotell vid Slussen (i flerbäddsrum tillsammansmed andra deltagare). Ungdomsgrupperna bor på Ersta 
konferens från fredag kväll.

RESA: Som vanligt kan du söka resebidrag i samband med att du fyller i anmälningsformuläret. Tänk på att vara ute i god tid.

KOSTNAD OCH ANMÄLAN: Det kostar inget att vara med, men om 
du avbokar din plats utan giltigt anledning mindre än vecka 
innan seminariet debiteras du en avgift på 300 kronor. 

Anmälan hittar du på aktivism.amnesty.se/aktivistseminariet Här hittar du även uppdateringar om programmet. OBS: Missa inte att sista anmälningsdag till seminariet är den 9 oktober. 
Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller!
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Äntligen är det dags för verksamhetsmöte! Söndagen 
22 oktober, som en del av Megahelgen, har du chansen 
att träffa sektionsstyrelsen och andra engagerade för att 
diskutera aktuella frågor i organisationen. Temat för i år är 
medlemsdemokrati och organisationen DemokratiAkademin 
kommer att hålla i en workshop om att levandegöra 
demokratiska värden i organisationen. Mötet är öppet för alla 
intresserade medlemmar.

Vid det här laget vet du säkert redan att det pågår ett 
omfattande arbete för att undersöka hur medlemmarnas 
inflytande och engagemang i svenska sektionen kan stärkas. 
En viktig del av processen är att lyssna till vad just du som 
medlem vill ha inflytande över och på vilket sätt du vill delta 
i Amnesty Internationals verksamhet. Hittills har det gjorts 
genom workshoppar, enkäter och medlemspaneler.

För att möjliggöra att ännu fler kommer till tals förbereds 
diskussionsunderlag som distrikt och grupper själva kan 

använda för att dela sina tankar med arbetsgruppen för 
demokratiöversynen. Underlagen kommer att skickas ut i 
början av november, så boka redan nu in ett tillfälle för att 
diskutera medlemsdemokrati och vart vi är på väg!

AMNESTYS VERKSAMHETSMÖTE 2017

VART ÄR VI PÅ VÄG?

TID OCH PLATS: Ersta konferens söndag 22 oktober 10:30- 13:00

ANMÄLAN: Om du vill delta på verksamhetsmötet men inte deltar 
under aktivistseminariet ska du mejla ditt deltagande till ulrica.
lysen@amnesty.se.

ULRICA LYSÉN
PROJEKTLEDARE MEDLEMSDEMOKRATI

070-9870467

ULRICA.LYSEN@AMNESTY.SE

ETT ÖRA PÅ VIFT
I detta nu pågår en turné på alla Amnestys 25 samarbetsskolor. 
Syftet är att skapa engagemang samt bilda nya eller rekrytera 
till existerande ungdomsgrupper på skolorna. Som en del av 
turnen kommer Örat på besök. 

I Örat kan elever uppmana Kambodjas premiärminister 
Hun Sen att frige Tep Vanny, en landrättsaktivist och ett av 
fallen i kampanjen. Meddelandena spelas in och används i 
kampanjen som en digital protest, som även kompletteras med 
underskrifter för Tep Vannys frigivning.

SARA KARAMA KANGOUM
UNGDOMSSAMORDNARE SKOLA

070 - 914 45 15

SARA.KARAMA-KANGOUM@AMNESTY.SE
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LJUS
En generation av modiga unga journalister gör en 
beundransvärd insats för att inom ramarna för den ännu 
skakiga pressfriheten informera om vad som pågår.

TAGGTRÅD
Ytterlighetsgrupper inom olika religiösa samfund underblåser 
konflikter som beror på sociala och ekonomiska förhållanden 
och inte på religion.

SOM JAG SER DET...

INSATS OKT 2017           SIDA 7                                                                       

Bo Lindblom är Amnestys landssamordnare 
för Burma och skriver med anledning av 
händelseutvecklingen i landet om sin syn på 
situationen.

Burma hemsöks nu av flera kriser. Den halvdemokrati som var 
generalernas villkor för att avveckla diktaturen fungerar dåligt 
eller inte alls. Med total kontroll över armén, gränsskyddet och 
poliskåren behärskar militären läget. Strider pågår i flera av 
landets ytterområden. Omkring en halv miljon människor är på 
flykt inom eller bort från delstaterna Shan, Kachin
och Rakhine. Fredsförhandlingarna har kört fast i en ständig 
kamp om särintressen. Lagändringar blockeras av de militärer 
som har utnämnts till ledamöter av parlamentet. NLD, det 
ledande demokratiska partiet, lever under hotet att armén när 
som helst kan ta över hela makten, om man anser att landets 
säkerhet är i fara. Det skulle troligen leda till massarresteringar 
av liknande slag som i dagens Turkiet. 

Buddhistiska ytterlighetsgrupper eldar på den allmänna 
rädslan för muslimer, medan islamistiska rörelser i andra länder 
försöker värva rekryter bland förföljda fattigbönder. Läget i 
norra Rakhine är svåröverskådligt, eftersom området till stor del 
är avspärrat för oberoende observatörer. I omvärlden utpekas 
Aung San Suu Kyi som ansvarig för de illdåd som genomförs 
av överbefälhavaren, general Min Aung Hlaing. Som dotter till 
arméns grundare försöker hon uppnå eller bevara en dialog 
med dagens generaler. Det har förlett henne till att göra helt 
orimliga uttalanden om rohingya, medborgarskap, mänskliga 
rättigheter, internationellt bistånd och omvärldens kritik av 
pågående övergrepp. 

Samtidigt som hon därmed har förlorat det mesta av det 
anseende hon haft i omvärlden, tycks hon behålla sitt stöd 
hos majoriteten av väljare. Kina bevakar framgångsrikt sina 
intressen i Burma. Västvärlden är splittrad. Grannländerna vill 
inte bidra till att lösa flyktingskrisen. Eländet tilltar. 

Amnestys två utredare på plats svarar för en utmärkt 
rapportering i nära samverkan med kolleger från andra 
organisationer för mänskliga rättigheter, både nationella och 
internationella. Samarbetet är viktigt.

BO LINDBLOM
LANDSSAMORDANDE BURMA

Då har du möjlighet att anmäla ditt intresse att vara 
med i AIK - Amnestys internationella kommitte. 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 den internationella rörelsens motsvarighet till 
årsmöte, före detta ICM, numer Global Assembly (GA) som 
kommer att hållas 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 
18 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. 

INTRESSERAD AV INTERNATIONELLA FRÅGOR? 

LINA JAKOBSSON
ORGANISATIONSSEKRETERARE

08 -729 02 33

LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE
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Amnestys flyktingkampanj drog igång i maj med fokus på 
flyktinglägret Dadaab i Kenya, arbetet resulterade i över 
9000 underskrifter. Tack till alla som var med och bidrog till 
att det gick så bra!

Kampanjen kommer att fortsätta under hela 2018 och ni 
som vill delta i det fortsatta arbetet ska anmäla er till det 
kampanjnätverk som startats. Ni anmäler er antingen direkt 
till mig eller genom att fylla i anmälningsformuläret som ni 
hittar på aktivistportalen.

Redan nu kan vi avslöja att fokus för kampanjen under 
hösten kommer ligga på Australien som stoppar människor 
som försöker nå landet med båt för att söka asyl. Istället 
förs dessa människor till önationen Nauru och till ön 
Manus som tillhör Papua Nya Guinea. Där hålls de på 
obestämd tid under svåra förhållanden. Syftet med detta 

är att avskräcka andra människor från att försöka ta sig 
till Australien med båt för att söka asyl. Systemet innebär 
risker för grova människorättskränkningar - som godtyckligt 
frihetsberövande, kränkningar av rätten att söka asyl och 
principen non-refoulement samt inhuman behandling som 
kan motsvara tortyr.

Information om material och materialbeställning till aktionen 
för Australien kommer skickas ut i kampanjnätverket senare 
i höst - håll utkik i mejlen! Ni som vill anordna aktiviteter 
kopplat till kampanjen kan söka aktivitetsbidrag för det. Hör i 
så fall av er till mig.

“Jag vill rikta ett budskap till alla dem som ser den här 
filmen. Det jag har berättat är en sann historia om vad som 
hände mig [...] Varje person som ser filmen, jag vädjar till 
hela det internationella samfundet, alla människor, alla som 
tror på mänskligheten: Rädda Syriens fångar.”

Så avslutas filmen Syria’s Disappeared - The case against 
Assad. Under 50 minuter får vi följa några av alla de syrier 
som “försvunnit”, fängslats och frigivits. Och anhöriga till 
några av alla dem som inte överlevde. Filmen är ett mycket 
starkt dokument över är regimens brott mot mänskligheten 
som fortfarande pågår i Syrien. Men den skildrar även 
kampen för rättvisa som bedrivs parallellt. Hur bevis samlas 
för att en dag kunna ställa de skyldiga inför rätta. Och det 
finns gott om bevis. Inte minst i de drygt 600 000 dokument 
från syriska myndigheter, militär och säkerhetstjänster som 
smugglats ut ur landet. 

ANORDNA FILMVISNING PÅ DIN ORT
Filmen kommer snart till din ort - förutsatt att ni i 
Amnestygrupperna arrangerar en visning. Än har inget 
svenskt Tv-bolag köpt in Syria’s Disappeared  men  Amnesty 
har köpt tillstånd att visa den. På så sätt bidrar vi till att hålla 
frågan om Syrien vid liv, skapa opinion och förhoppningsvis 
få människor att agera. I samband med filmvisningarna ber 
vi publiken att skriva under Amnestys petition. De som vill 
kan även hålla samtal efteråt. 

Filmen ringar in just de frågor som står i fokus för Amnestys 
arbete på Syrien: försvinnanden, godtyckliga gripanden, 
tortyr och dödsfall i fängelse samt ansvarsutkrävande 
och rättvisa. Frågor som sällan berörs i de pågående 
fredssamtalen men som är helt centrala ur ett 
människorättsperspektiv. 

Om din grupp är intresserad av att arrangera en filmvisning 
kontakta oss. Ni kan också söka aktivitetsbidrag om ni vill 
anordna en större visning. Ni beställer filmen och annat 
material via Sanna Blomgren. För frågor om situationen i 
Syrien kontakta Katarina Bergehed.

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

0709-870463

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE 

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

0709-870463

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE 

HÖSTEN 2017

ENGAGERA ER FÖR FLYKTINGARS RÄTTIGHETER!

ARRANGERA EXKLUSIV 
FILMVISNING OM SYRIEN

KATARINA BERGEHED
SYRIENSAMORDNARE

031-701 81 81

KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE

Kika gärna på trailern: 
http://syriasdisappeared.com/trailer/
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Den 29 augusti tog Vellinge kommunstyrelse beslutet om 
att, som första kommun i Sverige, förbjuda tiggeri på vissa 
centrala platser i kommunen. Amnesty reagerade snabbt. 
Tiggeriförbud, som i svensk och europeisk kontext i hög 
grad riktar sig mot utsatta romer och därmed förstärker 
gamla fördomar om just den romska gruppen, står i strid 
med grundläggande människorättsprinciper. Tiggeriförbud 
straffar de fattiga men åtgärdar inte fattigdom. De signalerar 
att vissa grupper är oönskade i det offentliga rummet. De 
öppnar dörren för hat, hot och trakasserier mot en grupp 
som redan i dag är en av de mest utsatta och stigmatiserade 
i Sverige och hela Europa. De begränsar yttrandefriheten och 
rörelsefriheten.

Eftersom det här är allvarligt och eftersom utsatta romers 
situation är en prioriterad fråga för svenska Amnesty 
bestämde vi oss för att agera. Vi startade en namninsamling 
mot kommunstyrelsens beslut som på kort tid samlade över 
2 600 namn. Och vi anordnade en manifestation på Vellinge 
torg som gick av stapeln den 15 september -- fem dagar 
innan kommunfullmäktige i Vellinge skulle besluta i frågan. 

Manifestationen samlade minst ett sextiotal personer 
och massor av media. Kyrkoherden i Vellinge och jag 
pratade, och en romsk bulgarisk musiker spelade dragspel. 
Stämningen var positiv: massor av människor från Vellinge 
och övriga Skåne kom för att uttrycka sin uppskattning och 
sin frustration över de politiska tongångarna i kommunen. 

Två socialdemokratiska ledamöter i kommunfullmäktige kom 
fram till mig och tackade för Amnestys engagemang i frågan. 
“Vi behöver all hjälp vi kan få”, sa de. “Så bra att Amnesty 
står upp för människovärdet”.

Den 20 september tog kommunfullmäktige beslutet att 
tiggeriförbud ska införas. Men detta är inte ett nederlag 
för Amnesty. Beslutet var väntat. I kommunfullmäktige 
lästes vårt upprop upp och antalet namnunderskrifter 
offentliggjordes. Ingen av politikerna där kan ha 
missat att Amnesty International har engagerat sig i 
frågan. Vi lyckades att med stor kraft sätta sökarljuset 
på människorättsaspekterna av ett tiggeriförbud och 
kriminalisering av fattigdom. Vi lyckades mobilisera. Vi 
lyckades få ut starka budskap i media om frågans allvar 
och diskrimineringen mot romer i Sverige. Och vi visade att 
Amnesty kan agera snabbt och effektivt mot orättvisor inte 
bara runt om i världen utan även här runt vår egen husknut. 

Nu ska frågan om tiggeriförbudet i Vellinge prövas av 
länsstyrelsen. Det har också överklagats och ska prövas 
i länsrätten. Frågan är långt ifrån avgjord. Och Amnestys 
engagemang för utsatta romer i Sverige har bara börjat. 

UPPFÖLJNING AKTION MOT TIGGERIFÖRBUD

 Åhörare och press under aktionen.

 Från vänster: Tommy Larsson, Kommunfullmäktiges Ordförande, Edoardo 

Iacobelli, Ordförande Malmö & Marianne Gyllenpistol Kampanjledare SYD

JOHANNA WESTESON
SAKKUNNIG DISKRIMINERINGSFRÅGOR 

072 - 382 12 29

JOHANNA.WESTESON@AMNESTY.SE
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För några veckor sedan gick utbildningen för de nya Amnesty 
ABC föreläsarna av stapeln i Göteborg, och nu vill de komma 
ut för att fördjupa våra kunskaper om Amnesty.

Utbildningen är uppdelad i tre delar, och vi rekommenderar 
alla aktiva inom Amnesty som inte fått möjlighet att ta del 
av detta upplägg att boka in en föreläsare som håller i 
A-delen. I denna grundkurs får en bland annat lära sig mer 
om Amnestys vision och arbetsmetoder. B-delen behandlar 
Amnestys uppdrag och dess utveckling och C-delen 
fokuserar på aktivism.

NYA AMNESTY ABC-UTBILDARE

Från utbildarutbildningen fv Emma Väyrynen, Mira Byvald Tannaz 

Hassanzadeh Jamila Anwari Magnus Green Sten-Olof Svensson

SARA KARAMA KANGOUM
UNGDOMSSAMORDNARE SKOLA

070 - 914 45 15

SARA.KARAMA-KANGOUM@AMNESTY.SE

Ni kan boka in dessa utbildningstillfällen både som 
fristående kurser och som ett helt paket, där varje del är ca 
45 min långt. För att ta chansen i akt och boka en av dessa 
föreläsare kontaktar ni mig med vilken del av utbildningen ni 
är intresserade av, samt några datum som hade passat.

I januari 2016 släppte Amnesty International tillsammans 
med Afrewatch en rapport som spårar försäljningen av 
kobolt från gruvor där vuxna och barn, en del så unga som 
sju år, arbetar under farliga och skadliga förhållanden utan 
skyddskläder eller utrustning. Kobolt är en viktig komponent 
i litium-jon batterier som driver de flesta elektroniska prylar 
och elbilar i vår vardag. Mer än hälften av världens kobolt 
bryts i Demokratiska republiken Kongo. Amnesty upptäckte 
att välkända märken som Apple, Samsung och Sony inte gör 
några grundläggande kontroller för att säkerställa att kobolt 
som bryts av barn inte återfinns i deras produkter. 

Sedan dess har Apple genomfört samtliga av Amnestys 
rekommendationer, medan regeringen i Demokratiska 
republiken Kongo nekade att det förekom barnarbete vid 

gruvorna. Men på en workshop arrangerad av landets 
gruvdepartement i augusti antog regeringen en ny strategi 
för att ta itu med barnarbete i gruvor, där de lovade 
att ”successivt” genomföra alla rekommendationerna 
i Amnestys rapport och utrota de värsta formerna av 
barnarbete senast 2025. 

Vi i Amnesty gläds åt utfästelsen och kommer att bevaka 
implementeringen.  

KOBALTUTVINNINGEN: DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGOS 
REGERING LOVAR ATT UTROTA BARNARBETE I GRUVORNA 

KATHLEEN MCCAUGHEY
SAKKUNNIG FÖRETAGSANSVAR
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