
INSATS    
OKTOBER 2021

#8

11 INFLYTANDE 
Lär dig hur du kan påverka inom Amnesty!

5 STÅ UPP MOT DÖDSSTRAFFET
Agera för Ahmadreza Djalali den 10/10

12 BLI UTBILDARE
Vi söker utbildare till Amnestys grundkurser ABC.

8 AKTION INOM KLIMATRÄTTVISA
Läs mer om hur du kan agera för 
mänskliga rättigheter och klimat!

Nu är vi åter ute på gator och torg! På bilden: Grupp 162 i Karlstad kampanjar för Dawit Isaak. Se sida 
3 för information kring de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
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9 & 12 OKTOBER 
Agera kring VM i Qatar under kvalmatcherna

10 OKTOBER
 Internationella dagen mot dödsstraff

14 OKTOBER
Organisatörsworkshop Skriv för Frihet

17 OKTOBER
Kampanjworkshop Skriv för Frihet

25 OKTOBER
Dialogmöte om insamling

30-31 OKTOBER 
Nationell ungdomsträff

9 & 16 NOVEMBER
Att påverka inom Amnesty del 1

20-21 NOVEMBER 
Nationell studentträff

10 NOVEMBER - 13 DECEMBER
Kampanjperiod Skriv för Frihet

10 DECEMBER
Kampanjtopp Skriv för Frihet

AMNESTYKALENDERN

Kalendern innehåller information om aktiviteter 
som berör aktivister i svenska sektionen. Den 
uppdateras inför varje nummer och kan därför 
fyllas på eller revideras mellan de olika numren. 

Om du har frågor om kalendern kontakta 
redaktören - julia.karlsson@amnesty.se. 
Information om utbildningar hittar ni på 
aktivism.amnesty.se/utbildningar.
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DAGS ATT GÅ UT PÅ GATOR OCH TORG IGEN!
Från och med den 29 september gäller nya rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten (FHM). Då togs maxtaken för 
antal deltagare på evenemang bort och rekommendationen 
att så många som möjligt ska arbeta hemifrån. Dock kvarstår 
rekommendationen att vi fortsatt ska skydda oss själva och 
andra mot covid-19, vilket bl.a. innebär att stanna hemma 
vid minsta symptom. 

På Amnestys sekretariat kommer vi anställda under hösten 
fortsatt att till största delen arbeta hemifrån. Detta bland annat 
för att regeln fortsatt är att kunna hålla avstånd på kontoret 
och att undvika rusningstrafiken i kollektivtrafiken. Vi vet inte 
heller hur hösten kommer att utvecklas och kommer därför 
att fortsatt anpassa vår verksamhet. Alla riktlinjer kan också 
ändras snabbt om FHM kommer ut med nya direktiv.

VAD INNEBÄR DE NYA REKOMMENDATIONERNA FÖR AKTIVISMEN?
• Vi fortsätter att följa FHMs rekommendationer.

• Vi ser fram emot en höst med många utåtriktade aktivite-
ter nu när de flesta restriktionerna tagits bort! Nu är am-
nestygrupper också välkomna tillbaka till våra kontor för 
möten, men ett maxtak på 15 personer per tillfälle är satt 
för dessa. Ni bokar ert möte via er verksamhetsutveck-
lare då vi behöver säkerställa att vi inte blir för många 
på kontoret. Det är viktigt att vi ser till att skapa en säker 
arbetsmiljö för oss alla både på gator och torg och på 
kontoren - exempelvis genom att fortsätta hålla avstånd, 
ha god handhygien och stanna hemma vid symptom. 
Detta gäller även om du är vaccinerad.

• På grund av maxtaket för sammankomster på sekretariatet 
planerar vi inga större sammankomster under hösten 
men hoppas att kunna ses i större sammanhang i vår 
om läget tillåter.

Hör av er till er verksamhetsutvecklare om ni har några 
frågor och vi ser fram emot att ses ute på gator och torg 
igen!

 På bilden: Grupp 222 anordnade en utställning på Götaplatsen i Göteborg för att belysa bristen av mänskliga 

rättigheter i Turkiet, med fokus på kvinnor och barn.

IDA WISTBACKA
GRUPPCHEF ENGAGEMANG

IDA.WISTBACKA@AMNESTY.SE

070 744 02 29



INSATS OKTOBER 2021         SIDA 4                                                        

Sedan talibanerna intog Kabul och sedan tog över makten i 
Afghanistan under augusti månad, har situationen i landet 
drastiskt förändrats och respekten för de mänskliga rättig-
heterna allvarligt försämrats. 

Situationen för kvinnor och flickor, människorättsförsvarare, 
tidigare offentliganställda, minoriteter, hbtqi+personer, jour-
nalister och många andra är väldigt allvarlig.

I rapporten The fate of thousands hanging in the balance: 
Afghanistan´s fall into the hands of the taliban dokumenteras 
en mängd olika kränkningar utförda av talibaner. 
Övergreppen tar sig olika former, som hot, godtyckliga gri-
panden, frihetsberövanden, misshandel, tortyr och dödande. 
Tidigare har Amnesty också dokumenterat grova övergrepp, 
tortyr och utomrättsliga avrättningar av hazarer, utförda av ta-
libanerna efter deras maktövertagande. 

Trots att talibanerna inledningsvis försäkrade att kvinnors rät-
tigheter skulle skyddas hindras nu kvinnor från att arbeta, de 
saknar representation i den övergångsregering som taliba-
nerna aviserat, och tillgång för flickor till grundskolan är ett 
orosmoment. Departementet för kvinnofrågor (som spelat en 
viktig roll för kvinnors rättigheter under senare år) har lagts 
ned.

De kränkningar av de mänskliga rättigheterna som doku-
menteras i rapporten är endast en liten del av det som sker i 
Afghanistan idag. Rädsla att rapportera, bristfällig mobiltele-
fontäckning i många provinser, och de senaste dagarnas ned-
stängning av internetuppkopplingar i delar av Kabul hindrar 
informationsflödet. 

Amnesty som organisation och den svenska sektionen arbe-
tar med Afghanistan på många olika sätt och har prioriterat 
detta sedan augusti. Ett stort fokus har varit att arbeta med 
evakueringar av människor som är i omedelbar risk att utsät-
tas för övergrepp. Svenska Amnestyfonden bedriver ett inten-
sivt arbete inom sitt mandat. Inom flykting-och migration har 
vi  kontakter med Migrationsverket och med Justitiedeparte-
mentet angående bland annat ny prövning för alla afghanska 
medborgare utan uppehållstillstånd.  

Amnesty går också ut med en aktion tillsammans med fler 
än 60 andra organisationer riktad mot länder i omvärlden för 
att förmå FN:s människorättsråd att besluta om att inrätta 
en oberoende och flerårig fact-finding mission eller liknande, 
med syfte att bland annat utreda kränkningar och övergrepp, 
verka mot straffrihet, utarbeta rekommendationer för konkre-
ta åtgärder för att skydda den afghanska befolkningen mot 
övergrepp och som också bör ha i uppdrag att regelbundet 
rapportera till relevanta FN-organ. Se aktionen här: www.am-
nesty.se/agerahub/satt-stopp-fortrycket-i-afghanistan/

UPPDATERING OM 
AFGHANISTAN

MADELAINE SEIDLITZ
FLYKTING, MIGRATION OCH FOLKRÄTT

MADELAINE.SEIDLITZ@AMNESTY.SE

070 744 08 77

AGERA FÖR MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER I AFGHANISTAN!
Här finns några förslag på olika sätt att agera på just 
nu:

• Uppmärksamma människorättskränkningar 
genom att till exempel anordna ett panelsamtal/
föreläsning/seminarium.

• Uppmärksamma situationen på sociala medier 
genom att dela våra inlägg.

• Sprid Amnestys aktion.

Kontakta gärna din lokala verksamhetsutvecklare 
när du planerar aktivitet för tips och stöd.

Håll er uppdaterade på vår hemsida: amnesty.se/
aktuellt/vad-hander-i-och-om-afghanistan/

Tips! Lyssna på panelsamtalet om 

Afghanistan som studentgruppen i Umeå är med och 

anordnar den 14 oktober. Mer info hittar ni här. 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/4727/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/4727/2021/en/
http://www.amnesty.se/agerahub/satt-stopp-fortrycket-i-afghanistan/
http://www.amnesty.se/agerahub/satt-stopp-fortrycket-i-afghanistan/
http://amnesty.se/aktuellt/vad-hander-i-och-om-afghanistan/
http://amnesty.se/aktuellt/vad-hander-i-och-om-afghanistan/
https://fb.me/e/13L3Ea4Pq
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Morgonen den 24 november 2020 ringde Ahmadreza Djalali 
sin fru i Sverige för att säga farväl. Ahmadreza berättade att 
han skulle flyttas till isoleringscell inför att hans avrättning 
snart skulle verkställas. Den svensk-iranske läkaren och 
forskaren Ahmadreza Djalali dömdes till döden av Irans 
Revolutionsdomstol i oktober 2017. 

I april flyttades Ahmadreza Djalali ur isoleringscellen efter 20 
veckor. Hans hälsoläge var då mycket allvarligt. Han hade gått 
ner ännu mer i vikt och var bara skinn och ben. Trots att han 
flyttats tillbaka till cellen i den allmänna avdelningen har han 
inte fått den sjukhusvård han behöver, bl.a. en bråckoperation 
och ordentlig utredning för kroniska magsmärtor, viktnedgång 
och andra oroande hälsoproblem. I somras var det val i Iran 
och Ebrahim Raisi, chef över rättsväsendet (och den person 
vi tidigare riktat våra vädjanden till) valdes till president. I 
samband med detta har nya ministrar tillsatts så observera att 
vi har nya namn att skicka vädjanden till (se länken längst ned 
för uppdateringar). På amnesty.se finns mer info om valet.

Läget är fortsatt kritiskt. Många av er har säkert redan agerat 
för Djalalis frigivning. De senaste åren har vi samlat in över 
110 000 underskrifter, skrivit fysiska brev till makthavare i Iran 
och skrivit brev till honom i fängelset. Vi kommer nu använda 
den internationella dagen mot dödsstraffet, den 10 oktober, 
till att återigen sätta press på Irans makthavare och påminna 
dem om att vårt arbete för att få Djalali frisläppt inte slutar 
förrän han är frigiven!

VÅRA KRAV:
Att Ahmadreza friges omedelbart och att hans dödsdom 
upphävs. Vi kräver också att han ska få tillgång till sjukhusvård, 
och ha kontakt med sin advokat och familj.

VAD SKA VI GÖRA?
• Skriva fysiska brev till Irans ambassad.
• Samla in namnunderskrifter till Amnestys aktion på 

amnesty.se
• Skriva insändare i lokalmedia för att väcka 

uppmärksamhet kring Djalalis fall i Sverige 

När:
Agera gärna kring den 10 oktober men det finns inget 
slutdatum för denna aktion. När ni agerar - meddela gärna 
oss på sekretariatet.

Material:
På aktivism.amnesty.se/dodsstraff/ finns ett uppdaterat 
baskit för arbetet mot dödsstraffet som ni kan använda. Där 
finns även kontaktuppgifter till Irans ambassad samt andra 
påverkansmetoder som ni behöver för denna aktion.

AGERA FÖR 
AHMADREZA 
DJALALI 10 
OKTOBER!

MALIN HÖGBERG 
VERKSAMHETSUTVECKLARE 

MALIN.HOGBERG@AMNESTY.SE

073 310 15 21

http://amnesty.se
http://aktivism.amnesty.se/dodsstraff/
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I september sågs flera av oss för årets andra informationsträff 
om Time for Change och rätten till vård för våldtäktsöverle-
vare. Nu har arbetsgrupper formats i olika regioner runt om 
i Sverige för att driva frågan och se till att den kommer upp 
på dagordningen inför valet 2022. Under hösten fram till de-
cember kommer grupperna att jobba med olika metoder, som 
lobby, direktkontakt med regionpolitiker och opinionsbildning, 
för att se till att frågan prioriteras. 

Var med och förändra - var med och jobba med en region! 
Hör av er till mig på julia.karlsson@amnesty.se så sätter jag er 
i kontakt med en organisatör. Nu kör vi!

TIME FOR CHANGE 
- VI ÄR IGÅNG!

JULIA KARLSSON
VERKSAMHETSUTVECKLARE 

JULIA.KARLSSON@AMNESTY.SE 

0709 87 04 65

MR-OMRÅDE: 
KVINNORS RÄTTIGHETER, 
SRHR OCH HBTQI-PERSONERS 
RÄTTIGHETER
Kontaktperson på sekretariatet: 
Julia Karlsson
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Kampanjen kopplat till VM i Qatar är i full gång och 
vi fortsätter sätta press på FIFA där vi kräver att de ska 
använda sitt inflytande för att skydda alla migrantarbetare 
som gör VM möjligt!

Därför kommer vi att agera i samband med Sveriges VM-
kvalmatcher i oktober (9:e & 12:e) med syftet att synliggöra 
frågan och samla in underskrifter till vår petition ute på gator & 
torg. Ute i städerna kommer både organiserade aktivister och 
icke-organiserade aktivister genomföra aktiviteter. Vill du veta 
om det redan finns en planerad aktivitet där du kan delta på 
din ort? Kontakta mig så sätter jag er i kontakt med varandra! 

MÖJLIGHET ATT AGERA
I och med det här Insatsnumret utgivningsdatum är det 
bara några dagar kvar till kampanjtoppen, men har du eller 
din grupp missat detta och vill delta finns det fortfarande 
möjlighet! Då har ni två alternativ utifrån NÄR ni vill agera:

Vill ni agera i samband med matcherna 9:e eller 12:e oktober. 
Ta kontakt direkt med mig så ser jag till att ni får material 
och instruktioner för att agera, dock med brasklappen att ni 
behöver skriva ut material själva (alternativt på något av våra 
lokalkontor om ni bor nära ett sådant).

Vill ni agera efter den 12:e oktober? Skicka in er materialbe-
ställning via det här formuläret för att få det skickat till er: ak-
tivism.amnesty.se/forms/materialbestallning-vm-kvalmatcher-
na-oktober OBS! Underskrifterna behöver vara sekretariatet 
tillhanda senast 10 november.

VI GER 
#RÖTTKORTTILLFIFA 
I OKTOBER

MR-OMRÅDE: 
FLYKTINGAR OCH MIGRANTERS 
RÄTTIGHETER
Kontaktperson på sekretariatet: 
Daniel Lundh

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE

070 914 46 81

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE

http://aktivism.amnesty.se/forms/materialbestallning-vm-kvalmatcherna-oktober/
http://aktivism.amnesty.se/forms/materialbestallning-vm-kvalmatcherna-oktober/
http://aktivism.amnesty.se/forms/materialbestallning-vm-kvalmatcherna-oktober/
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Äntligen har vi en klimataktion att agera på! Aktionen rör det 
stora klimatmötet COP26 som äger rum i november i Glas-
gow i Skottland. Ett möte där världens stater samlas för att 
hitta lösningar på hur målen i Parisavtalet kan uppfyllas och 
klimatförändringarna bromsas.

Sverige är en viktig del av världssamfundet och har historiskt 
stått för ett oproportionerligt stort koldioxidutsläpp. Vi har en 
tung röst internationellt och är ett privilegierat land med stora 
möjligheter att ställa om. Hittills har Sveriges åtgärder varit 
långt ifrån tillräckliga och de svenska klimatmålen innefattar 
inte ens hälften av de faktiska utsläpp som Sverige står för. 

Därför måste vi kräva det yttersta av vår regering: för planetens 
och för mänskliga rättigheters skull.

Vi har tagit fram både en webbaktion och en fysisk petition. Läs 
mer om aktionen och Amnestys krav på aktivism.amnesty.se/
delta-i-en-aktion/klimataktion-cop26/  

Har du några frågor hör av dig till mig,

I år kommer vi äntligen att kunna komma ut på gator och torg 
igen för att uppmana allmänheten att skriva under för frihe-
ten! Kampanjen pågår mellan mitten på november till mitten 
på december, med kampanjtoppsdagen den 10 december på 
internationella dagen för mänskliga rättigheter. Fokus i år är 
rätten till fredliga protester och vi uppmärksammar totalt fem 
olika individfall. 

Vill du och din grupp lära er mer om årets fall, påverkansstra-
tegier och kampanjmetoder för att agera för mänskliga rättig-
heter på bästa sätt? Kom då på vår workshop där vi pratar om 
detta den 17 oktober kl. 13.00-15.00 via Google Meet. 

Information om detta har gått ut till alla grupper som var med 
under SFF förra året och finns även tillgängligt på aktivism.
amnesty.se/delta-i-en-aktion/skrivforfrihet/ 

KLIMATAKTION 
INFÖR COP26

SNART ÄR DET ÄNTLIGEN DAGS FÖR VÄRLDENS 
STÖRSTA MÄNNISKORÄTTSKAMPANJ

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 

040-96 66 30

http://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/klimataktion-cop26/
http://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/klimataktion-cop26/
https://aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-workshop-digital-aktivism/
http://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/skrivforfrihet/
http://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-aktion/skrivforfrihet/
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SOM JAG SER DET...
Det började när jag och min bästa vän Miriam var ute på 
kvällarna och gick längs de upplysta gatorna i byn som vi 
var uppväxta i under högstadiet. Under våra promenader så 
drömde vi oss bort kring vad som fanns där ute. Drömmandet 
tog oss inte bara utanför Sverige men också till vad som fanns 
runt om i världen. Vi insåg snabbt att vi var fast här, men det 
var ju också alla andra? Kanske inte fysiskt, men mentalt. Det 
kändes som att alla människor levde i egna bubblor.

Under en utställning kring trafficking som vi besökte så 
bestämde jag mig för att redovisa om detta inför min klass 8A. 
Det gick sådär, nerverna och ämnet gjorde att jag bara kom 
halvvägs innan tårarna kom. Läraren tog mig ur klassrummet 
och tittade på mig med hennes mjuka ögon. Hon såg på mig 
att jag ville fortsätta presentationen och det gjorde jag. 

Frågan väcktes igen. Hur kunde vuxna som visste hur 
världen såg ut inte agera, utan fortsätta leva i deras bubblor? 
Miriam och jag började gymnasiet i en större stad och vår 
aktivism börjar. Vi startar upp en amnesty-ungdomsgrupp. Vi 
hade bestämt oss efter mycket letande att Amnesty var den 
organisation som passade våra värderingar bäst. Vi ville agera 
med fakta, saklighet, hjärta och kraft. 

Livets alla måsten kom i kapp efter gymnasiet. Det var tentor, 
extrajobb, identitetssökande och flytt mellan studentboenden. 
När arbetslivet kom och allt omkring började falla på plats 
så såg jag bubblorna människorna omkring mig levde i igen. 
Jag måste tillbaka till aktivismen, tänkte jag. Som tidigare var 
Amnesty den organisation som passade mina värderingar 
bäst. 

Vår grupp startade mitt i pandemin, november 2020. 
Förhoppningar fanns att restriktionerna och situationen skulle 
lätta under våren men så blev det inte. Istället använde vi de 
olika digitala verktygen: en Facebookgrupp där vi laddade upp 
alla mötesnoteringar och kommande veckomöten, Instagram 

som en plattform för att publicera våra aktiviteter och vartannat 
Zoom/Teams för veckomöten. Att komma varandra nära var 
inte lätt men gruppen höll i. Ganska tidigt började vi planera in 
en aktivitet, en videoinspelning. Med support från sakkunnig 
och verksamhetsutvecklare ror vi videon i hamn och postar 
den stolt på Instagram. Detta blev startskottet för oss. Det 
gick, tänk att det gick fast vi knappt träffats! Vi bestämmer oss 
en solig dag innan sommarledigheten att sätta upp affischer 
och nu planera inför den internationella dödsstraffsdagen då 
vi vill synas på stan. 

Det har självklart inte varit lätt och det har både funnits för- 
och nackdelar. Här berättar Sara, en av våra medlemmar som 
varit med sedan uppstarten:

”Även om jag såklart ser fram emot att kunna träffas på riktigt 
och motivera varandra på plats är jag glad över att vi har kunnat 
hålla regelbunden kontakt och skapa en film tillsammans 
under de omständigheterna vi hade. Det tråkigaste har varit 
att det har varit svårt att träffa varandra i person. Eftersom 
att gruppen startades under corona fick man bara intryck av 
varandra via dator-skärmen. Jag är i alla fall glad att vi kunde 
göra något bra av situationen!”

Allt går, ibland måste man bara hitta andra vägar. 

LJUS

Vi är många.

TAGGTRÅD

Vi har mycket kvar. CAMILLA LY
GRUPP 63
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Nu har hela amnestyrörelsen enats om en ny global strategi för 
perioden 2022-2030! Den har konsulterats under en lång tid 
och på Global Assembly 11-12 september klubbades den. Det 
går att läsa mer om Global Assembly längre ner under Styrelsen 
informerar och strategin hittar ni på aktivism.amnesty.se. Den 
globala strategin ligger till grund för Amnesty Sveriges strategi, 
som vi nu arbetar med att ta fram. Och det arbetet fortsätter 
med full styrka och går nu in i en ny fas. 

1414 medlemmar och supporters svarade på enkäten om 
människorättsprioriteringar och ca 50 aktivister har engagerat 
sig på den digitala plattformen - Basecamp - i samtalen kring 
människorättsfrågorna. Jätteroligt! Vi håller på att sammanställa 
konsultationen och vi kommer att kommunicera ut den senare i 
höst. Just nu fokuserar vi på att ta steget vidare och konkretisera 
den input vi hittills har fått. Detta görs i fokusgrupper som 
formeras runt de prioriterade människorättsfrågorna i den 
globala strategin. Det är 16 aktivister som anmält sig till att 
delta i fokusgrupperna och tre som har anmält sig till att leda 
samtalen i dessa grupper. Det är fantastiskt! Fokusgrupperna 
- där även styrelseledamöter och anställda deltar - tar fram 
underlag till det som sedan blir strategin. 

Det är årsmötet 2022 som fattar beslut om strategin men vi 
hoppas att alla som vill tar chansen att tycka till under arbetet 
med att ta fram denna.

Hela tidslinjen för konsultationsprocessen hittar du här: 
aktivism.amnesty.se/grupper-och-distrikt/verksamhetsstra-
tegi-2022-2030/konsultationsprocessen/

KONSULTATIONSPROCESSEN 
- HÄR BEFINNER VI OSS!

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO
VERKSAMHETSUTVECKLARE

FARTUN.ANDERSSON-RAMNEMO@AMNESTY.SE 

040-96 66 30

ELISABETH LUNDGREN
FÖRÄNDRINGSLEDARE

ELISABETH.LUNDGREN@AMNESTY.SE

https://aktivism.amnesty.se/uploads/cms_page_media/641/AMNESTY_INTERNATIONAL_STRATEGIC_FRAMEWORK_POL_5036392021_EN_GneGUSa.pdf
http://aktivism.amnesty.se/grupper-och-distrikt/verksamhetsstrategi-2022-2030/konsultationsprocessen/
http://aktivism.amnesty.se/grupper-och-distrikt/verksamhetsstrategi-2022-2030/konsultationsprocessen/
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Valberedningen tar varje år fram en behovsrapport för de 
förtroendeuppdrag årsmötet ska tillsätta (sektionsstyrelsen, 
fondstyrelsen, granskningskommittén och beredningskommit-
tén), och vi vill därför veta dina åsikter! Vilka egenskaper borde 
vi särskilt leta efter i år? Svara på enkäten senast 5 november 
genom att klicka på denna länk.
 
Har du frågor får du gärna kontakta oss i valberedningen på 
valberedningen@amnesty.se

VALBEREDNINGEN

Amnesty är en organisation i förändring och vi måste följa 
med när världen förändras. I det arbetet är det viktigt att 
medlemmarna både vill och kan göra sin röst hörd under hela 
verksamhetsåret och inte bara vid årsmötet. Det ska också vara 
lätt att göra sin röst hörd. Det är därför beredningskommittén 
har skapats. Vårt uppdrag är att stödja medlemmar som har 
idéer eller förslag, utan att vara ett filter eller en broms.

Välkommen till en dialog om intern demokrati och vilka 
påverkansmöjligheter du har som medlem. Vi riktar oss främst 
till nya medlemmar och ingen förkunskap krävs. 

VI KOMMER BLAND ANNAT TA UPP: 
• Amnestys organisationsstruktur
• Årsmötet som beslutande organ
• Kontaktpersoner inom organisationen

NÄR: Tisdag 9 november och tisdag 16 november, 
   kl. 18.30 - 20.00. 
VAR: Zoom (länk skickas ut efter anmälan)
ANMÄLAN: Du anmäler dig här.

I januari kommer Att påverka inom Amnesty del II som är 
workshops mer inriktade på motionsskrivning äga rum. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss på bk@amnesty.se 
med frågor eller funderingar. 

BEREDNINGSKOMMITTÉN 
Åsa, Sofia, Anna och Anders

VILKA SKA STYRA AMNESTY NÄSTA ÅR?

DIN MÖJLIGHET ATT GÖRA DIN RÖST HÖRD! 
- ATT PÅVERKA INOM AMNESTY, DEL I

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA2RCuv0twnlMDaP4ARS619f5JH8RCU1xoh-2nNLXHJzPP4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-IIWf98ikRkTWldouVEu0XiVzrunMThTtQShOoSb3l7KBFg/viewform
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VI SÖKER FLER ABC-UTBILDARE!

VÄLKOMMEN PÅ HÖSTENS 
NATIONELLA UNGDOMSTRÄFF!

SAVE THE DATE - NATIONELLA 
STUDENTTRÄFFEN!

Tycker du om att föreläsa? Vill du sprida information om vad 
Amnesty gör och hur vi fungerar som aktivistorganisation? 

Vi behöver fler Amnesty ABC-utbildare som kan utbilda 
nya aktivister inom Amnesty, både digitalt och fysiskt! Som 
utbildare får du utbildning, stöd och material för ditt uppdrag 
så det finns inget krav på att du behöver ha varit aktiv länge. 

Är detta något för dig? Ansök genom att kontakta mig via mejl 
och skriv några rader om dig själv.

Vill du utveckla ditt engagemang och lära dig mer om Amnestys 
viktiga frågor såsom klimaträttvisa, urfolksrättigheter och 
Amnestys kampanj kopplad till fotbolls-VM i Qatar? Vill 
du träffa andra grymma aktivister och känna pepp och 
gemenskap? 

Anmäl dig till den nationella ungdomsträffen - online version! 
Helgen kommer bestå av spännande föreläsningar, gemenskap 
och engagemangsutveckling.  

Träffen är för dig som är ung och med i en amnestygrupp. Sista 
anmälningsdag är 27 oktober, och anmäler du dig innan den 
20 oktober så kommer du få en goodiebag hemskickad till dig! 

NÄR: 30-31 oktober
TID: 09.30-14.00 båda dagarna
VAR: Via Zoom, anmäl dig via aktivism.amnesty.se/
ungdomstraff. 

Om du har några frågor så går det jättebra att maila eller ringa 
mig: 

Vi är mycket glada över att kunna meddela att årets nationella 
studentträff kommer äga rum den 20-21 november. Under 
helgen samlas aktivister online från hela landet för att inspireras 
av varandra, vidareutbildas inom Amnesty och mänskliga 
rättigheter och, sist men inte minst, ha roligt!

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

VAD: Nationell studentträff
VAR: Zoom, online-event
NÄR: 20-21 november

Hälsningar från,

STUDENTRÅDET
studentradet@amnesty.se

KARIN DANELIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE

KARIN.DANELIUS@AMNESTY.SE 

070-197 44 77

MALIN HÖGBERG 
VERKSAMHETSUTVECKLARE 

MALIN.HOGBERG@AMNESTY.SE

073 310 15 21

http://aktivism.amnesty.se/ungdomstraff
http://aktivism.amnesty.se/ungdomstraff
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Vi har beslutat att skjuta på årets aktivistseminarium. På grund 
av pandemin planerar vi inga större sammankomster under 
hösten men hoppas att kunna ses i större sammanhang i vår
om läget tillåter.

Välkommen till ett dialogmöte där vi pratar om hur och varför 
Amnesty samlar in pengar samt diskuterar hur du skulle vilja 
vara med och bidra till Amnestys insamlingsarbete.  

VAD: Dialogmöte om insamling i Amnestys namn
HUR: Mötet sker digitalt. Inbjudan skickas inför mötet.
NÄR: 25 oktober kl 18.00-19.30

Anmäl ditt intresse HÄR.

Då har du möjlighet att anmäla ditt intresse att vara med i 
AIK - Amnestys internationella kommitté. 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 årsmöte, Global Assembly Meeting. 

KRITERIER: 
• Erfarenhet och kunskap om mänskliga rättigheter, med 

fördel i en internationell kontext. 
• Erfarenhet och kunskap om Amnesty, med fördel även 

den internationella delen av rörelsen. 
• Förmåga att analysera komplexa frågor. 
• Förmåga att läsa och kritiskt granska omfattande material 

på engelska. 
• Flytande i engelska och god svenska. 

ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIG? 
Skriv ett mejl till mig med dina kontaktuppgifter senast den 
18 oktober. Berätta kort om vad du har för bakgrund och 
erfarenheter och motivera 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. 

AKTIVISTSEMINARIET SKJUTS UPP

NYFIKEN PÅ INSAMLING?

ÄR DU INTRESSERAD AV 
INTERNATIONELLA FRÅGOR?

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

MARIANNE GYLLENPISTOL
VERKSAMHETSUTVECKLARE

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

LINA JAKOBSSON
PROCESSLEDARE STYRNING 

08 -729 02 33

LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE

https://aktivism.amnesty.se/forms/amnesty-och-fundraisinginsamlingfinansiering/
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STYRELSEN INFORMERAR

OM DET INTERNATIONELLA ÅRSMÖTET
Årets internationella årsmöte för Amnesty (Global Assembly 
Meeting) hölls digitalt. Sedan i juli har motioner och förslag 
från styrelsen behandlats under flera olika möten där de 
olika sektionerna har kunnat komma in med ändringar 
och debattera förslagen med varandra. Från Sverige har 
ordförande Parul Sharma, tillförordnade generalsekreteraren 
Anna Johansson och styrelseledamoten Ulrika Westerlund 
deltagit. Under helgen 11-12 september hölls den beslutande 
delen av årsmötet. 

Det blev en intensiv helg, med både panelsamtal om aktuella 
frågor, omröstningar och ett inledande brandtal av nya 
internationella generalsekreteraren Agnès Callamard. En 
glädjande skillnad jämfört med förra årsmötet var att andelen 
deltagare från den afrikanska kontinenten hade ökat och nu 
utgjorde cirka 17 procent av de deltagande. 

Agnès Callamard inledde sitt tal med att minnas de drabbade 
under 11 september-terrorattackerna i USA, uttrycka sin oro 
över utvecklingen i Afghanistan, och ge uttryck för solidaritet 
med kollegor som utsatts för våld i sitt arbete. En stor del av 
talet handlade om pandemin och den ojämlikhet som följt i 
dess spår. Vi har sett en brutal vaccin-nationalism där redan 
marginaliserade drabbats värst. Pandemin har visat vems 
liv som räknas och vems liv som inte räknas, menar Agnès 
Callamard. ”Vad bör en global människorättsorganisation med 
ett fantastiskt förflutet göra i ett sådant läge? Vår nya strategi 
behöver visa vägen och etablera ett ledarskap med strukturer 
som kan skydda vår planet och dess människor. Om vi inte 
arbetar mot vaccin-nationalismen blir vi medskyldiga. Nu har 
vi chansen att kräva en tillgänglig lösning på ett akut problem: 
kräva att vaccin görs tillgängliga för alla.” 

Generalsekreteraren var också tydlig med att Amnestys anti-
rasistiska arbete är en trovärdighetsfråga. Detta gäller även 
arbetet mot sexism och andra ojämlikheter.“Alla måste arbeta 
emot att rasism associeras med Amnestys namn. Rasismen är 
ett levande hot mot vår organisation. Att arbeta mot strukturell 
rasism är allas ansvar, men ledarskapet har förstås det 
främsta ansvaret. Mänskliga rättigheter måste bli vår identitet, 
inte bara våra krav. Vi måste vara bestämt anti-rasistiska och 
anti-sexistiska.” 
 

Under mötet presenterades också hur internationella 
sekretariatet arbetat med att stärka det antirasistiska arbetet. 
Exempelvis har 40 procent av de anställda genomgått 
utbildningar på området. Rekryteringar och annonser har 
också anpassats så att till exempel namn och adresser tas bort 
i syfte att minska sannolikheten för att förutfattade meningar 
om vilka sorts personer som är kompetenta styr rekryteringen. 

Frågan var av uppenbart stort intresse för många av 
årsmötesdeltagarna. Från en representant från den 
engelsktalande sektionen i Kanada påpekades också att 
anledningen till att detta nu är en så stor fråga för Amnesty 
är att den drivits internt i många år av rasifierade medlemmar, 
förtroendevalda och anställda. Att många av dessa inte längre 
är kvar är ett stort problem, och vi borde fundera på hur de 
ska kunna gottgöras, sa representanten.

Under omröstningen om de elva motioner som behandlades 
under årsmötet rådde stor enighet. Alla de framvaskade 
förslagen röstades igenom - det gällde bland annat att Amnesty 
ska ta fram en policy om beskattning, ojämlikhet och mänskliga 
rättigheter, och att Amnesty ska ha ett feministiskt ledarskap. 
Störst blev oenigheten om principerna för resursfördelningen 
mellan de prioriterade frågorna i den globala strategin och de 
flexibla områdena. Med siffrorna 44 mot 16 röstades dock 
också detta förslag igenom. Nu måste sektionerna använda 
80 procent av sina resurser till de två prioriterade frågorna 
(yttrandefrihet och organisationsfrihet, samt jämlikhet och 
anti-diskriminering), eller förklara varför man misslyckats med 
detta, samt hur lång tid det kommer att ta innan kravet kan 
uppfyllas. De som röstade emot det slutgiltiga förslaget hade 
velat ha en ännu striktare efterlevnad och det är alltså tydligt 
att prioritering i arbetet ses som centralt.

PARUL SHARMA 
ORDFÖRANDE

ULRIKA WESTERLUND
STYRELSELEDAMOT 

Ta del av beslutsrapporten från Global Assembly 
Meeting under medlemssidorna, medlem.amnesty.se/
internationellt

http://medlem.amnesty.se/internationellt
http://medlem.amnesty.se/internationellt
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ANSLAGSTAVLA

Västerbottendistriktet samlades också för att kampanja!

 U19 agerade genom gatukonst.

Göteborgsdistriktet var med och kampanjade under 

bokmässan. På bild: praktikanterna Nadia och Emma!

Agneta Tannerfeldt från grupp 162 agerar för Dawit.


