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På kampanjutbildningen inför sommarens växakampanj med fokus på HBTQI-frågor passade vi på att göra en grattisaktion till Norge, där ett
första
steg tagits
motungdomar
att tillåta transpersoner
att korrigera
sitt juridiska
kön i en enkel
snabb
process. Bilden
skickades
till norska
sektionen
I augusti
träffades
från hela Norden
på den årligt
återkommande
Nordicoch
Youth
Conference.
Detta år
i Helsingfors.
Läs en
och till John Jeanette, transaktivist
i Norgepå
och
det individfall
som Amnesty arbetat med.
kort rapport
sidan
3.

2 DÖDSSTRAFFET

Den 10 oktober är det internationella
dagen mot dödsstraff. Eftersom USA går till val
i november kommer det vara mycket uppmärksamhet på landet. Amnesty passar förstås på
att uppmärksamma dödsstraffet i USA och
särskilt Kevin Cooper som är dödsdömd trots
starka tvivel om skuld.

4 MEGAHELG!

Aktivistseminarium, möte för distriktsaktiva, ungdomsträff, möte för samordnare och verksamhetsmöte, allt under samma helg! Dessutom en
möjlighet att få fördjupa sig i den kommande
kampanjen för flyktingar, samt att ta del av Martin Schibbyes berättelse om tiden som fånge i
Etiopien. För tusan - anmäl er!

6 AGERA FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER I EL SALVADOR! 7 GRUPPSEKRETERARKURS
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AGERA!

INTERNATIONELLA DAGEN MOT DÖDSSTRAFF, 10 OKTOBER:

AGERA FÖR KEVIN COOPER, USA
År 2003 tog Världskoalitionen mot dödsstraffet (WCADP)
initiativ till en global dag mot dödsstraffet, och sedan dess
uppmärksammas den 10 oktober med aktivititeter i ett stort
antal länder. Europarådet och EU antog 2007 dagen som en
europeisk dag mot dödsstraffet.
Varje år väljer koalitionen, där Amnesty ingår, ett tema för
dagen och årets tema är dödsstraff för terrorrelaterade brott.
Dock har vi i svenska sektionen valt att fokusera på dödsstraffet i USA då det kommer att vara stor uppmärksamhet på
landet inför valet i november.

DÖDSDÖMD TROTS TVIVEL OM SKULD
Som fokusfall har vi Kevin
Cooper i Kalifornien. Det är
ett viktigt fall då det finns
starka allvarliga tvivel om
hans skuld. Han dömdes
1985 till döden för mord
på fyra personer trots allvarliga brister i utredningen
och rättsprocessen.
Den 10 februari 2004 var
Kevin Cooper på väg in i
avrättningskammaren när en domstol bara tre timmar innan
avrättningen stoppade den. Han har i en artikel beskrivit hur
han upplevde dagarna innan och själva dagen. Han skriver
om de sista besöken, hur han noggrannt kroppsundersöks,
hur läkaren letar efter en lämplig ven att sätta sprutan i och
hur han får sitta i en bur och vänta.
Kevin Cooper då.

I november 2015 hävde Kalifornien sitt moratorium (tillfälligt
stopp) för avrättningar men inget datum har satts för Kevin
Coopers avrättning. Nu vilar Kevin Coopers öde, som uttömt
alla sina möjligheter att överklaga, i guvernörens händer.
Sedan 1973 har 155 personer som dömts till döden i USA
blivit friade. För åtminstone fem oskyldiga män var det för
sent, friandet kom efter avrättningen. Så sent som den 23
augusti i år frigavs en dödsdömd man i Pennsylvania efter 25

år på death row sedan DNA-bevis visat att han inte var skyldig
till det mord han dömts för.

MATERIAL OCH MATERIALBESTÄLLNING
I samband med den 10
oktober kommer vi samla in
namnunderskrifter för Kevin
Coopers fall, som sedan kommer att skickas till Kalifornias
guvernör Jerry Brown.
Kevin Cooper idag.
Materialet som ni kommer
att kunna beställa består av
en affisch och petitionsblock. Petitionsblocket kommer att
innehålla information om fallet, lite information om dödsstraff överlag, Amnestys vädjande och brev till guvernören. Ni
beställer materialet via formuläret på aktivism.amnesty.se >
Delta i en kampanj > Pågående aktioner.
Vill ni ha materialet i tid till aktiviteter runt den globala dagen
mot dödsstraffet den 10 oktober så se till att beställa ert material senast den 22 september.
För frågor om er beställning eller andra praktiska saker kontakta Karin Da Rosa. När det gäller fakta om dödsstraff i
allmänhet eller Kevin Cooper i synnerhet får ni gärna kontakta
Andrea Bodekull.

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL
08-729 02 36
ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE

KARIN DA ROSA
AKTIVISTSAMORDNARE
070-860 41 39
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

TRÄFFA OSS UNDER BOKMÄSSAN!

PSST...

Den 22-25 september finns vi på
plats på Internationella Torget på
Bokmässan! Vi kommer ha seminarium gällande EU & asylrätten,
Yttrandefrihetens pris och en läsning från pjäsen Kality ihop med
Martin Schibbye och Riksteatern.

Bor ni i Göteborg och vill vara med och bemanna vår monter
är ni välkomna att höra av er till mig.

JOHANNA AZAR
JOHANNA.AZAR@AMNESTY.SE
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NORDISKT ENGAGEMANG

Anna Charlotte Kanst Plougmann
och Selma Ahmetagic under
aktionen i Helsingfors.

Under några dagar i
början av augusti samlades 49 aktivister mellan
16-25 år från Island,
Sverige, Norge, Finland,
Danmark och Färöarna
utanför Helsingfors för att
lära sig mer om Amnesty
och den kommande globala flyktingkampanjen.
Elva aktivister (två från
ungdomsrådet) från olika
delar av Sverige deltog i
konferensen.
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Finland måste åta sig att ta ansvar för flyktingar och att det
måste beslutas om långsiktiga proaktiva globala lösningar för
att hjälpa människor på flykt. Aktionen tog plats på flera ställen
i Helsingfors och avslutades utanför inrikesdepartementet.
Glädjande var att inrikesdepartementet uppmärksammade
manifestationen på twitter och även kom ut och pratade med
ungdomarna.
Nästa sommar kan vi se framemot ännu en lärorik och inspirerande träff. Då är det norska sektionen som är värd för Nordic
youth Conference och om ni är intresserade av att ansöka kan
ni hålla utkik i Insats under början av året.

Under konferensen lärde de sig om situationen för flyktingar
och om internationell rätt. De deltog också på pass om gruppdynamik och hur man på bästa sätt kan engagera folk på stan.

EMMA BROSSNER SKAWONIUS

Deltagarna övade upp sina kampanjfärdigheter genom att
planera en aktion som hölls i Helsingfors med budskapet att

NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE
08-729 02 43
EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

SOM JAG SER DET...
”Kan du inte kolla hur han dog? Snälla, säg att han dog en
hemsk död åtminstone!”
Min fru läser Majgull Axelssons ”Jag heter inte Miriam” under
hemska snyftningar inne i sovrummet. Boken beskriver de
medicinska experiment som den obeskrivligt grymme doktor
Mengele bedrev på barn i koncentrationslägret Auschwitz, och
min fru (som normalt är tämligen humanistiskt sinnad) har
ingen annan kanal för sitt hat än att önska den sedan länge
bortgångne nazisten den mest skräckfyllda död man kan tänka
sig. En kort googling senare kan jag meddela att Mengele
vid en ålder av 68 år tycks ha drunknat under en badutflykt
utanför Sao Paolo i Brasilien - troligen efter att ha fått en hjärtattack. Från sovrummet hörs en djup suck av besvikelse.
Ungefär samtidigt som vi plockar ner de avslutande delarna
av kampanjen Stoppa tortyr kommer beskedet att Uzbekistans president Islam Karimov har dött. Jag tyglar mig, inga
jämfotahopp eller sträckta armar. Men en belåten nick och en
känsla av lättnad tillåter jag mig åtminstone. Med efterforskningarna om Mengele i minne konstaterar jag sedan buttert
att hjärnblödning är en ganska futtig död för en tyrann.

LJUS

SÄSONGSSTART I NFL (AMERIKANSK FOTBOLL)
Möjligen småfånigt, en smula livsfarligt, chauvinistiskt och inte
lika vackert som fotboll med rund boll. Men SÅ underhållande!

TAGGTRÅD
NATIONALISM ISTÄLLET FÖR MEDKÄNSLA
De rika länderna i EU ”klarar inte” att ta emot flyktingarna
från krigets Syrien. Men det gör Turkiet och Libanon...?

Islam Karimov är den ende president Uzbekistan har haft. I
”valet” som hölls år 2000 uppgav till och med hans enda motkandidat att han hade röstat på Karimov, och inte på sig själv
(”...för stabilitet, fred, vårt lands oberoende, för utvecklingen
av Uzbekistan.”, för att citera honom ordagrant). De som
vågat protestera eller på annat sätt hamnat i onåd i Karimovs
angivningsapparat har torterats tills de bekänt sig som terrorister eller kriminella, och sedan dömts till långa fängelsestraff.
Protesterna från omvärlden har varit plikskyldiga snarare än
beslutsamma. Uzbekistan är en för bra handelspartner och en
för viktig militär allierad för att behöva utstå annat än kritik av
tämligen symboliskt slag. I likhet med andra diktatorer utgår
jag också självklart från att Karimovs tillvaro präglades av fjäsk
och rövslickeri, och att han nog levde övertygad om att han var
en god, respekterad och älskad människa.
I Amnesty finns små utrymmen för hat eller hämnd. Vi inleder
och avslutar våra protester med artighetsfraser, och vi vet i
många fall att de rättsliga ingripanden vi kräver aldrig kommer genomföras. Människorättsförsvarare dör ond bråd död diktatorer får hjärnblödning eller drunknar under badutflykter.
...Men när jag tillåter mig att drömma
sitter jag på Karimovs dödsbädd och
tvingar honom att äta alla de hundratals petitioner jag skickat till honom
medan jag viskar: När jag sa att
hälsningarna var vänliga så menade
jag det inte!

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE

INSATS SEPTEMBER 2016				

SIDA 4

MEGAHELG - DAGS ATT ANMÄLA SIG!
Den 22-23 oktober är det dags för höstens höjdpunkt, då vi
slår ihop flera av Amnestys viktigaste aktivisträffar till en enda
härlig MEGAHELG: Aktivistseminarium, möte för distriktsaktiva,
ungdomsträff, samordnarträff och verksamhetsmöte, allt under
samma tak.
Mycket av innehållet kommer att kunna ses och höras av alla,
däribland en dragning om vår nya globala kampanj med fokus
på flyktingars rättigheter. Det blir allt från förklaringar om vad
vidarebosättning och skyddsbehov är, till idéer om hur vi når ut
med vårt budskap på gator och torg. Vi kan också utlova besök
från en intressant gäst.
Programmet kommer även bestå av ett antal valbara seminarier där man efter intresse och behov väljer det man själv vill.
Det kommer finnas möjlighet att lära sig mer om årets Skriv för
frihet där vi i år lyfter de här fyra fallen:

Tid och plats: Megahelgen äger rum på Ersta konferens i centrala
Stockholm den 22-23 oktober med start på lördagen kl 10.30
(nybörjarintroduktion kl 9.30) och avslutas på söndagen kl 15.30.
Ungdomsträffen börjar redan på fredag kvällen.
Boende: För er som är på resande fot ordnas boende på Scandic
Sjöfartshotell vid Slussen (i flerbäddsrum tillsammans med andra deltagare). Ungdomsdeltagarna bor på Ersta konferens från fredag kväll.
Resa: Som vanligt kan du söka resebidrag i samband med anmälan. Tänk på att vara ute i god tid.
Kostnad och anmälan: Det kostar ingenting att delta men om
man avbokar sin plats utan giltig anledning mindre än vecka innan
seminariet debiteras en avgift på 300 kronor. Anmälningsformulär
hittar ni på aktivism.amnesty.se/aktivistseminariet. Här hittar ni
även uppdateringar om programmet.
Sista anmälningsdag: Den 10 oktober. Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller!

Edward Snowden (USA): Visselblåsare som läckt hemliga dokument om
massövervakningssystem. Befinner sig
sedan juni 2013 i Ryssland.
Amnestys krav: att president Obama
benådar Snowden.
Zeynab Jalalian (Iran): Iransk kurd,
dömd till livstid för påstådda band till
den väpnade grenen den kurdiska oppositionsgruppen PJAK. Blivit torterad
och misshandlad. Rättegången varade
bara några minuter. Har hälsoproblem.
Amnestys krav: att Zeynab friges och
ges adekvat vård.
Mahmoud Abu Zeid ”Shawkan” (Egypten): Fotojournalist som riskerar dödsstraff. Greps i november 2013 när han
bevakade hur säkerhetsstyrkor med
våld upplöste demonstrationer i Kairo.
Amnestys krav: att Shawkan friges och
att alla åtalspunkter läggs ner.

Máxima Acuna (Peru): Bondekvinna i
norra Peru som är i dispyt med ett gruvbolag om äganderätt till mark. Hotad
och trakasserad av polis.
Amnestys krav: att Máxima ges skydd
och utredning av attacker och hot mot
henne.
Vi kommer utöver detta att få besök av Martin Schibbye
som berättar om sin tid i Kalityfängelset och även om arbetet
tillsammans med Riksteatern och Amnesty under 2017, som
flera grupper redan är engagerade i. Missa inte detta unika
tillfälle att få höra Martins historia.
Vi tar upp det senaste inom kampanj, aktivism och mänskliga
rättigheter. Under megahelgen finns något för alla. Vi ses på
Ersta!

JOHANNA AZAR
JOHANNA.AZAR@AMNESTY.SE

UNGDOMSTRÄFF UNDER MEGAHELGEN
Under megahelgen i oktober hålls en nationell ungdomsträff ett tillfälle att träffa härliga aktivister från alla delar av Sverige!
Vi kommer få lära oss mer om flyktingars rättigheter inför den
kommande kampanjen. Det är också ett tillfälle att utbyta idéer
och träffa internationella gäster. Oavsett om du är gammal
eller ny i Amnesty tror jag du kommer lära dig nya saker, träffa
inspirerande människor och ha en härlig helg. Två personer
per grupp kan delta, och bidrag ges för resan dit. Hela träffen
är gratis! Ni anmäler er via formuläret på aktivism.amnesty.se/
aktivistseminariet. Sista anmälningsdag är den 10 oktober.

De nationella ungdomsträffarna arrangeras av ungdomsrådet
och sekretariatet två gånger per år. Har ni några frågor kan ni
skriva till mig på facebook. Vi ser fram emot att träffa er!

KARIN GAREFELT / UNGDOMRÅDET

NICOLE JÖNSSON, MEDINA BAARDA, CHARLOTTE HUMBORG, MEHJA RAZZOUZ, SAMUEL ZARGANI,
LOUISE NÄFVERSTAM OCH KARIN GAREFELT. SAKNAS PÅ BILD: ARABELLA REBECKA LINDSTRÖM.
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REKRYTERING (NÄSTAN TJAT...)
Precis som alla andra tycker jag det är trist med tjat. Samtidigt
sägs det ju att budskap blir effektiva först när man tröttnat på
dem själv... Såhär i början av hösten skulle jag därför än en gång
vilja uppmana er att se över ert arbete med medlemsvärvning.

AFFISCHER
I maj skrev vi i Insats om möjligheten att beställa rekryteringsaffischer - en uppmaning som glädjande många grupper hörsammat. Vi förväntar oss inte att drivor av människor ska höra
av sig och vilja gå med i era grupper bara för att de sett en
affisch. Men däremot påminner affischerna om att Amnesty
är närvarande lokalt, vilket ökar chansen att människor väljer
att kontakta er i samband med utåtriktade aktiviteter eller
liknande. På aktivism.amnesty.se/rekrytering finns också
rekryteringslistor för utskrift som ni med fördel kan ta med i
alla utåtriktde sammanhang.

REKRYTERINGSMÖTEN
Glädjande är också att vi redan nu vet att vi kommer genomföra rekryteringsaktiviteter av olika slag på flera orter under
hösten.
* I Jönköping bjuder grupp 254 bjuda in till ett ”öppet
gruppmöte”, vars syfte är att välkomna nya medlemmar.
* I Östersund kommer enskilda personer uppmärksamma
Amnesty vid en mässa för studenterna på universitetet.
Förhoppningsvis med resultatet att vi inom kort kan starta en
helt ny grupp.
* I Uppsala har man redan bestämt tid och plats för tre
rekryteringsmöten under hösten, och beställt flygblad som
informerar om alla tre mötena på en gång.

Från sekretariatets sida erbjuder vi hjälp med instruktioner,
affischer, flygblad, lokala e-postutskick till medlemmar och
information på www.amnesty.se/vibehoverdig. Om ni känner
er osäkra på att hålla i utbildning för helt nya Amnestymedlemmar, så kan ni med fördel vända er till någon av våra nya
utbildare (se nedan).

LOKALA RUTINER
På aktivism.amnesty.se/rekrytering hittar ni instruktioner
kring lokal rekrytering. Där ligger också ett malldokument
med förslag på rutiner för dem som är lokala kontaktpersoner för nya/blivande aktiva medlemmar (vilket bör finnas på
samtliga orter!). Självklart kan ni modifiera instruktionerna i
malldokumentet så att det passar just er, men det tål verkligen att upprepas hur vikitigt det är att ni lokalt enas om hur
er rekrytering ska bedrivas och att alla inblandade vet vad
som gäller.

REKRYTERA NU!
Även om rekrytering i första hand ska ses som ett långsiktigt
arbetsområde, där tydliga rutiner och tydlig arbetsfördelning
är de viktigaste inslagen, så är det också så att läsårsskiftet är
det absolut bästa tillfället under året att hitta nya aktiva medlemmar. Givetvis gäller det i synnerhet om ni har möjlighet att
vända er till universitet/högskolor eller gymnasieskolor. Skjut
inte upp till vintern, det som görs bäst nu!

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE / 08-729 02 66 / MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

DRA NYTTA AV VÅRA NYA UTBILDARE!
Nu är tolv utbildare redo och i startgroparna för att komma ut till
grupper och distrikt för att hålla i Amnesty ABC, vår nya grundutbildning för personer som vill bli aktiva eller är nyblivna aktivister.
Den första delen tar upp Amnestys åtagande och vision, och ger
en grundförståelse för vårt arbete. Förhoppningsvis blir deltagarna
inspirerande till att engagera sig i Amnesty. De två andra delarna
kommer vara fördjupning.
Vi har nu utbildare på flera olika orter i landet, men de reser
också gärna om det inte finns någon just där er grupp finns. Hör
av er till mig om ni vill boka en utbildning.
Våra utbildare:
Nicole Rahm (Stockholm/Sandviken), Louise Bergetoft (Stockholm), Johan Bäck (Bjärred), Jessica Lindberg (Gävle), Georges
Bachiri (Västerås), Malin Alfredsson (Göteborg), Lisa Tistad
(Stockholm), Cecilia Wewel (Stockholm), Lars Eriksson (Tjörn),
Anders Helm (Västerås), Malgorzata Håkansson (Härnösand,
saknas på bilden) och Lars-Erik Holm (Kalmar, saknas på bilden).

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM / 08-729 02 43 / AMNESTYABC@AMNESTY.SE

FOTO: © GILES CLARKE
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Kvinnorättsaktivister demonstrerar mot
kriminalisering av abort utanför Högsta
domstolen i San Salvador

EL SAVADOR: 50 ÅRS FÄNGELSE FÖR ABORT
- ETT FÖRSLAG SOM KAN BLI VERKLIGHET
I El Salvador är abort totalförbjudet, utan undantag. Straffet
för flickor och kvinnor som ändå gör abort är mellan 2-8 års
fängelse. Dessutom sitter minst 25 kvinnor i fängelse, dömda
till till fängelse efter att ha fått missfall. Många av dem är, endast på grund av missfallet, anklagade för mord och avtjänar
långa fängelsestraff i upp till 40 år.

2. Dela petitionen på din Facebook och få andra att skriva
under
3. Ge er ut på stan eller ta med en petitionslista till jobbet/
skolan och få människor att skriva under. Petitionen kan ni
ladda ner på aktivism.amnesty.se. Klicka vidare till “Delta i en
kampanj” och sedan “Pågående aktioner”.

Det här är inget nytt och många av er har arbetat aktivt med
frågan i kampanjen Min kropp, min rättigheter. Men nu måste
vi återigen mobilisera stort och snabbt för situationen kan
komma att ytterligare förvärras! I början av sommaren presenterades nämligen ett förslag från en grupp kongressledamöter
från det konservativa oppositionspartiet om att straffet för
abort bör höjas till 50 års fängelse.

Vi måste agera snabbt! Kvinnorättsförsvarare i El Salvador
befarar att lagändringen kan klubbas igenom ganska fort om
protesterna uteblir. Senast den 13 september behöver vi få in
petitionslistorna. Skicka dem till:
Amnesty International
Att: Katarina Bergehed
Chalmers Tvärgata 8
412 58 Göteborg

De kommande veckorna ska lagförslaget diskuteras. Om det
går igenom är det en katastrof för landets flickor och kvinnor.
Deras liv, hälsa och mänskliga rättigheter står på spel.

TACK för att ni agerar för kvinnors rättigheter!

BRÅTTOM ATT AGERA!
NI kan påverka kongressledamöterna! Och det gör ni genom
att:
1. Skriva under Amnestys webpetition: som ni hittar via
www.amnesty.se under ”Engagera dig” och sedan ”Övriga
aktioner”.

KATARINA BERGEHED
SAKKUNNIG, KVINNORS RÄTTIGHETER
031-701 81 81
KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE
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KURS FÖR GRUPPSEKRETERARE
Tid: Lördagen 19 november kl. 10.00 - söndag 20 november
kl 15.00
Plats: Amnestys sekretariat, 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: Anmäl er på aktivism.amnesty.se/gruppsekreterarkurs senast den 4 november. En deltagare per arbetsgrupp är
välkommen att delta, totalt maxantal är 25 deltagare!

Efter ett uppehåll på ett antal år återkommer nu kursen för
gruppsekreterare. Kursen hålls den 19-20 november och riktar
sig till alla gruppsekreterare inom Amnesty, ung som gammal,
nybörjare som veteran eller nånstans däremellan. (Och för er som
istället för gruppsekreterare använder andra benämningar, som
ordförande, samordnare, kontaktperson eller något annat - ja,
inbjudan gäller även er!)
Syftet med kursen är att deltagarna ska få med sig inspiration,
idéer och instruktioner kring hur man skapar en välfungerande

GRUPPEN TIPSAR...

Grupp 191 i Västerås fyllde 27 år i mars (grattis!) och har
16 aktiva medlemmar. Senast deltog de i Västerås Pride och
HBTQI-kampanjen. I HBTQI-kampanjen har de samarbetat
både med den nystartade ungdomsgruppen i Västerås och
med Amnesty i Uppsala. Gruppen arbetar med fyra aktionsfall.
Bland annat Dawit Isaak, den svenska journalisten som är
samvetsfånge i Eritrea. De ingår också i landprogram för Syrien
och Colombia.
Ingvar Graflund, gruppsekreterare tipsar om aktivistseminariet.
Varför deltog du på aktivistseminariet förra året?
Jag var ganska ny i Amnesty och
hade just blivit gruppsekreterare
så jag ville lära mig mer om Amnesty och om aktivism. Både gruppmedlemmar och aktivistsamordnaren Karin Broberg uppmuntrade mig att söka och
aktivistseminariet var utmärkt för att få kunskap och inspiration.
Under seminariet träffade vi internationella gäster bland annat
människorättsförsvararna Claudia Medina från Mexiko och
Emily Waszak från Irland. De och andra talare inspirerande mig
och jag fick djupare insikt i vad aktivism är och vad det betyder. Under seminariet träffade jag också folk från hela landet

Amnestygrupp, samt att de ska känna en större trygghet inför rollen som gruppsekreterare. Under kursen tar vi bland annat upp:
• Amnestys organisation och arbetsformer
• Kampanj- och informationsarbete
• Medlemsvärvning / medlemsvård
• Möten, gruppdynamik och ledarskap
• Formella regler och riktlinjer
Kursen har bara 25 platser och det är först till kvarn som gäller.
Eftersom antalet platser är så begränsat tar vi bara emot en
deltagare per grupp.
Hör av er till oss om ni har några frågor!

SOFIA JÖRGENSEN
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMIORDNARE
08-729 02 21
SOFIA.JORGENSEN@AMNESTY.SE

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE
08-729 02 66
MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

och anställda från sekretariatet, det var verkligen ett tillfälle att
nätverka och skapa kontakter!
Vad tog du med dig till din grupp från aktivistseminariet?
Kunskaper om kommande kampanjer som jag kunde förmedla. Jag blev också inspirerad av den positiva andan under
seminariet, det är något som inspirerar mig i mitt ledarskap.
Om man funderar att åka på aktivisseminariet nu i oktober
vad kan man förvänta sig?
Att få en inblick i hur vi i Amnesty gör aktivism. Som ny i
Amnesty kan man vara lite försiktig och frågande om man inte
varit på någon utbildning eller träff, därför är det jätteviktigt
att man som ny snabbt kommer in i organisationen och vårt
arbete genom att åka på aktivistseminariet.
Ska du åka på seminariet nu i höst?
Ja om jag får plats så ska jag åka. Det är viktigt att de nya i
gruppen får möjlighet att åka, men även om jag inte är lika ny
längre så är det viktigt med den här inspirationen och nätverkandet som jag får genom att delta. Det behövs alltid!

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE
08-729 02 43
EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE
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UTBILDNING I FLYKTING OCH MIGRATION
Är du intresserad av flykting- och migrationsfrågor? Då är du
välkommen att gå Amnestys utbildning ”Asylrätt och Amnestys arbete med flyktingar och migranter”. Utbildningen,
som är två dagar lång, hålls på helger ett par gånger per
termin på olika orter i Sverige.
Vi går igenom:
• flyktingsituationen i världen
• den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga
dokument
• Europarådets arbete och däribland Europadomstolen.
• EU och det gemensamma europeiska asylsystemet i vilket
bland annat Dublinförordningen ingår
• asylprocessen och vad som händer när man söker asyl i
Sverige presenteras steg för steg
• klagomål till internationell fora
• hur Amnesty International arbetar med flyktingar och migranter, internationellt och i den svenska sektionen.
Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsgruppsbesökare eller
flykting-och migrationssamordnare.
Utbildningen är kostnadsfri och kaffe/te samt lunch serveras
båda dagarna. Du får själv stå för eventuell resa och uppehälle.
Anmälan till den kommande utbildningen i Göteborg sker via
e-post till Ida Lundborg på ida.lundborg@amnesty.se eller till
Tilda Norsten på tilda.norsten@amnesty.se.

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Ort och datum: Göteborg 17-18 september,
Malmö 10-11 december, Stockholm 28-29 januari.
Tider: Lördag kl. 11-18 och söndag kl. 10-15.

Vid anmälan vänligen uppge medlemsnummer och om du
har några allergier eller andra kostönskemål. Du hittar ditt
medlemssnummer på all post som du får från oss.
Håll utkik för mer detaljer kring respektive utbildningstillfälle
i kalendariet på hemsidan. Om du har några frågor är du
givetvis välkommen att kontakta oss!

MADELAINE SEIDLITZ
JURIST, FOLKRÄTT OCH MIGRATION
08-729 02 00
MADELAINE.SEIDLITZ@AMNESTY.SE

IDA LUNDBORG
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION
08-729 02 97
IDA.LUNDBORG@AMNESTY.SE

TILDA NORSTEN
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION
08-729 02 53
TILDA.NORSTEN@AMNESTY.SE

BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 3!
Ta chansen att beställa Amnesty
Press direkt från tryckeriet! Nummer
3/2016 utkommer runt 23 september.
Beställningar av extra exemplar av AP
måste jag ha absolut senast söndag
11 september kl 18. Märk mejlet
”AP-extra tidningar”.

AMNESTY INTERNATIONAL

ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11)
TELEFON: 0771-AMNESTY, FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se (kräver inloggning)
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

Alla grupper är välkomna att beställa tidningar utan kostnad.
Glöm inte att skriva postadressen! Försändelsen skickas
sedan direkt från tryckeriet V-tab, som alltså står som avsändare.

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS / AP@AMNESTY.SE

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
medlem.amnesty.se/insats (kräver inloggning)

AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner
och riktlinjer för Amnestyaktivister: aktivism.amnesty.se

