
INSATS    
APRIL 2017

6 LEDARSKAPSPROGRAMMET!
Äntligen är ledarskapsprogrammet tillbaka. 
Läs mer på sidan 6 och ansök till programmet.

4 AGERA INOM FLYKTINGKAMPANJEN
Läs mer om kampanjen och dess innehåll 
på sida 4.

#04

2 ÅRSMÖTET NÄRMAR SIG!     4 KAMPANJER OCH AKTIONER      7 BILDANDET AV QUEER AMNESTY SWEDEN!

Nu är det äntligen dags för årsmötet. Hoppas vi ses första helgen i maj.
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Se upp vad tiden går! Om bara SEX dagar stänger anmälan 
till årsmötet 2017. Det är redan många som anmält sig, 
och har inte du gjort det så är nu din sista chans! Årsmötet 
kommer hållas i centrala Stockholm under vårens finaste 
månad - maj! Missa inte din chans att delta.

INTERNATIONELLA GÄSTER
Årsmötet 2017 kommer bli en helg fullspäckad med 
inspiration, nya och gamla bekantskaper och din chans att 
påverka. Vi får besök av Albert Woodfox och Robert King. 
De satt fängslade i isoleringscell i 44 respektive 29 år i 
Louisiana, USA. King släpptes 2001, medan Woodfoxs fall 
var en del av kampanjen Skriv för frihet 2015. I början av 
2016 släpptes även han efter hela 44 år i isoleringscell. 
Tillsammans med deras vän Herman Wallace kallades de för 
Angola 3. Wallace släpptes 2013, strax innan hans bortgång. 
Amnesty har arbetat för deras rättigheter under många år och 
det ska bli otroligt att få se dem hos oss i maj. De kommer 
för att hålla en föreläsning och berätta om sin historia. 
Förbered er på en omskakande berättelse!

STÅ UPP FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!
Årsmötet är fullt av olika aktiviteter. Bland annat 
kommer årsmötets alla deltagare per tradition samlas i 
en manifestation. Vi kommer även få höra ett samtal om 
situationen för människorättsförsvarare runt om i världen 
och få lyssna på många spännande seminarier som beskriver 
olika människorättsproblem. Seminarierna har teman som 
människor på flykt, det internationella rådsmötet, utsatta 
EU-medborgare och medlemsdemokrati. 

VI SES I MAJ!
Du vill inte missa denna grymma helg så anmäl dig nu 
direkt! På torsdag den 6 april stänger anmälan. Som medlem 
är det gratis att delta på årsmötet. Vi ses snart för ett 
inspirerande, roligt och engagerande årsmöte. 

Glöm inte att du även kan anmäla dig till 
onlinevalen ända fram till 4 maj. Om du 
inte kan vara med på plats så är det här en 
perfekt chans att vara med och påverka i 
förtroendevalen. 

ÅRSMÖTET NÄRMAR SIG

BLÄNKARE AKTIVISTSEMENARIET

© AMNESTY INTERNATIONAL/WATCHDOC

INEZ HELLSTRÖM
ÅRSMÖTESSAMORDNARE

08 -729 02 49

INEZ.HELLSTROM@AMNESTY.SE
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LJUS
Black Lives Matter och Pussyhat 
Project: ger hopp trots allt

TAGGTRÅD

 Klimatförnekelse

SOM JAG SER DET...

Nyligen ringde jag runt till olika enheter vid Stockholms stad 
för att prata sophantering. Knappast en människorättsfråga, 
kanske du tänker? Åh jo. Anledningen var att vi fått kontakt 
med en person, Nicklas, som bor i Högdalen utanför 
Stockholm och som var bekymrad över att sopor samlats i 
kassar utanför hans soprum. Han förstod att de lämnats där 
av utsatta EU-medborgare som bor i skogsbrynet i närheten. 
När han försökte få Stockholms stad att ta kostnaden för att 
få soporna borttransporterade fick han svaret att det tänkte 
de inte göra. Inte heller tänkte de sätta upp en container för 
att underlätta sophanteringen i framtiden. Detta skulle, enligt 
myndigheterna, “uppmuntra olagliga bosättningar” och, 
därmed, ett “olagligt beteende”. Men vad skulle Nicklas göra? 
Polisanmäl dem, sa myndigheterna. 

Nicklas ville inte polisanmäla utarmade människor som, 
dessutom, gjort sitt bästa för att samla ihop sitt skräp. Han 
hörde av sig till oss. Och när jag ringde runt till samma 
instanser var det enda råd jag fick också: polisanmäl. 

Rumänska och bulgariska romer bor i skogsdungar utanför 
svenska städer för att de inte har någon annanstans att ta 
vägen. De tigger för att de inte har något annat sätt att försörja

sig på, vare sig här eller i sina hemländer. De är lika rationella 
i sina val som du och jag. Enda skillnaden är att deras palett 
av valmöjligheter är så oändligt mycket mindre än din och min. 
Vi kan, som samhälle, välja att blunda för att de finns här och 
därmed göra deras tillvaro än mer förnedrande. Eller erkänna 
deras människovärde och deras rättigheter. 

På lördag, den 8 april, är det den internationella romadagen. 
Då firar romer över hela världen sin kultur och sin rätt till 
värdighet och framtidshopp. Två dagar senare, den 10 april, 
planerar Neapels borgmästare att upp till 1300 romer ska 
tvångsvräkas från den bosättning där de bott i flera år, utan att 
bereda alternativt boende för det stora flertalet. Italien antog år 
2012 en strategi för romsk inkludering där regeringen lovade att 
upphöra med segregering, tvångsvräkningar och diskriminering 
på bostadsmarknaden. Fem år senare planeras en av de 
största vräkningarna hittills. 

Det är samma diskriminering och rasism som drabbar romerna 
i Neapel som utanför Högdalen i Stockholm. Samma strukturer, 
samma undanflykter. Men kanske kan vi stoppa den italienska 
tvångsvräkningen den här gången. Gå in på Uttryck och agera 
för romerna i Neapel. Och snart kommer vi även att ta krafttag 
för de europeiska romerna som finns mitt ibland oss i Sverige.

KINASAMORDNINGENS TRÄFF FÖRDJUPADE ENGAGEMANGET
Den 11 mars höll Kinasamordningen ett möte med 
Kinaaktivister på Arena Första Lång i Göteborg.
Medlemmar från olika grupper med kinesiska aktionsfall i 
sektionen deltog, diskuterade och fick lyssna till Maja Åberg 
från sekretariatet och frilansjournalisten Tilde Lewin. Arbetet 
med Kinafall diskuterades och deltagarna skrev under 
en födelsedagshälsning till Liu Xia. Hon är hustru till den 
fängslade nobelpristagaren Liu Xiaobo och sitter sedan 2009 
strängt isolerad i hemmet i Beijing.

Maja Åberg redogjorde för Amnestys lobbyarbete på olika 
nivåer och berättade om hur arbetet bedrivs vid Hongkong-
kontoret. Hon rapporterade från ett möte i Amsterdam 
i höstas där Amnestys internationella Kinaarbete togs 
upp. Hon gav en massa intressanta fakta om sådant 

som vanligtvis pågår lite i det tysta. Tilde 
berättade om den kinesiska populärkulturen, 
speciellt filmen. Hon visade klipp från olika 
filmer och TV-serier. Vi fick infallsvinklar 
som vi aldrig kunnat föreställa oss, inte 
minst om vad den kinesiska publiken vill 
ha och hur myndigheterna gör allt för att 
styra utbudet i ”lämpliga” banor. 

Kinasamordningen redogjorde för läget 
i de svenska grupperna och gav en 
sammanfattning av vad som togs upp 
om Kina i Amnestys färska årsrapport.

PETER NÄSSÉN
 AKTIV INOM KINASAMORDNINGEN

Maja Åberg sakkunnig på svenska 

sektionen var en av föreläsarna under 

mötet. 

JOHANNA WESTESON
SAKKUNNIG DISKRIMINERING

072- 382 12 29

JOHANNA.WESTESON@AMNESTY.SE
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Den 8 april är det den internationella romadagen, vilket vi 
uppmärksammar genom att samla alla våra krafter åt att 
stoppa en tvångsvräkning som riskerar att drabba 1300 
romer i Gianturco, i Neapel, Italien. En tvångsvräkning som 
inte bara slår sönder folks hus utan än en gång fördjupar 
marginaliseringen av en redan extremt utsatt grupp människor. 
200 av de boende erbjuds alternativt boende i ett nytt läger, för 
resterande del väntar gatan.

Mer information och anmälan hittar ni på Aktivistportalen. Om 
ni inte redan anmält er och vill agera på själva dagen så finns 
det material att ladda ner.

Låt oss tillsammans sätta stopp för detta beslut av 
borgmästaren i Gianturco! 

INTERNATIONELLA ROMADAGEN
KAMPANJER OCH AKTIONER

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORDNARE SKÅNE/BLEKINGE

040-96 66 30

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

Tre av de 1300 romer som den 10 april 
kommer att förlora sina hem.

AGERA DEN 20/5
Den 20 maj äger den första kampanjdagen inom den nya 
flyktingkampanjen rum och är även startskottet för den 
nästan två år långa kampanjen. Fokuset för aktionsdagen 
kommer handla om det kenyanska flyktinglägret Dadaab.   

VARFÖR KENYA, VARFÖR NU?
Det finns många anledningar att fokusera vårt arbete på 
Kenya under våren och sommaren 2017. I nordöstra Kenya 
finns världens största flyktingläger, Dadaab, som sedan 
början av 1990-talet varit en tillflyktsplats för flyktingar från 
framför allt Somalia. Idag lever minst 260 000 flyktingar i 
Dadaab, många har bott där länge eller är födda i lägret. 
På senare år har dock regeringen i Kenya ändrat inställning 
och blivit alltmer restriktiv gentemot de somaliska flyktingarna 
i landet, både av ekonomiska skäl och av säkerhetsskäl. 
Regeringen har påstått att den somaliska terrorgruppen 
Al Shabaab använder Dadaab som bas för sin rekrytering 
och för planering av terrordåd i Kenya. Regeringen har 
meddelat att man vill stänga Dadaab och man har uppmanat 
flyktingarna i lägret att återvända till Somalia. Situationen 
i Somalia är dock långtifrån stabil, där terrorgruppen Al 
Shabaab kontrollerar många områden på landsbygden, 
statsmakten är svag och civila ofta dödas i terrorattacker 
och strider mellan Al Shabaab och regeringsstyrkor. Norra 
Somalia står också inför en hotande svält, vilket tvingar 
ytterligare människor på flykt i landet.

Den kenyanska regeringens senaste besked är att 
Dadaab ska vara stängt vid utgången av maj 2017. En 
domstolsprocess, där Amnestys regionala kontor i Nairobi 
varit involverade, pågår just nu i Kenya. Första instansen 

bedömde att stängningen av Dadaab strider mot bl.a. 
FN:s Flyktingkonvention, som Kenya är part till, och den 
kenyanska konstitutionen. Den kenyanska regeringen har 
dock överklagat beslutet.

Den 8 augusti 2017 hålls presidentval och val till parlamentet 
i Kenya. Detta ger regeringen starka incitament att stänga 
Dadaab, för att därigenom visa att man agerar mot hotet 
från Al Shabaab. En stängning av Dadaab skulle drabba 
hundratusentals flyktingar och den kenyanska regeringens 
agerande har stor betydelse för många länder, både i 
regionen och på andra håll i världen. Sverige har, bl.a. som 
långvarig biståndsgivare till Kenya, också en viktig ställning 
gentemot Kenya. Situationen i Kenya är alltså aktuell och 
relevant på flera sätt, och det finns all anledning för oss 
inom Amnesty att agera för flyktingars rättigheter i Kenya vid 
kampanjtoppen den 20 maj.

Anmälan och materialbeställning finns på 
aktivism.amnesty.se från den 10/4. 

CAROLINE SELANDER
REGIONAL KAMPANJSAMORDNARE

08 - 729 02 32

CAROLINE.SELANDER@AMNESTY.SE

IDA LUNDBORG
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION

08 -729 02 97

IDA.LUNDBORG@AMNESTY.SE
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8 MARS ENGAGERADE 
SOM VANLIGT 
8 MARS - Kampen mot diskriminering av kvinnor på 
palmoljeplantager fortsätter!

Palmoljekampanjen börjar lida mot sitt slut för den här 
gången och i samband med den internationella kvinnodagen 
riktade vi våra ögon mot Unilever och dess underleverantörer 
i Indonesien. Kvinnor diskrimineras systematiskt på dessa 
plantager genom att i åratal arbeta som daglönare vilket gör 
att de varken får tillgång till sjukförsäkring, fast anställning, 
pension eller föräldraförsäkring. Dessa kvinnor arbetar med 

farliga kemikalier utan skyddsutrustning vilket ger dem 
hälsoproblem men eftersom de inte har sjukförsäkring vågar 
de och kan inte besöka läkare. Runt om i Sverige har hela 59 
grupper anslutit sig till kampanjen och mer än 30 skolor 
engagerade sig för förändring. Vi har ännu inte hunnit räkna 
klart alla underskrifter som kommit in till Sekretariatet men vi 
återkommer om det.  

AKTIVITETER
Olika aktiviteter och aktioner har genomförts så som 
filmvisning, föreläsningar, bokbord, brevskrivarkvällar och 
insändare till lokaltidningar. Den kunskap och engagemang 
våra aktiviteter bidragit till är fantastiskt.

Grupp 333 i Saltsjöbaden stod i Dieselverkstaden och hade 

med sig bössa för insamling till Amnesty och uppmärksamma 

kvinnodagen genom att informera om de dåliga arbetsvillkoren 

på plantagen.

YASMIN ABDULLAHI
KAMPANJPRAKTIKANT MALMÖ

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL

08 -729 02 36

ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE

IRAN- FÖRSÄMRAT LÄGE
Under de senaste åren har situationen för människoförsvarare 
i Iran försämras alltmer.

Myndigheterna har intensifierat tillslagen mot dem och 
genomfört smutskastningskampanjer som pekar ut dem som 
brottslingar och som ett ”hot mot den nationella säkerheten”. 
Ett stort antal mr-försvarare har trakasserats, gripits, 
torterats och dömts till långa fängelsestraff efter bristfälliga 
rättegångar. Som ett led i ett större projekt kommer Iran-
teamet att till 1 maj publicera en rapport om situationen för 

fackligt aktiva i Iran och troligen en tillhörande aktion. Ni 
som är intresserade av detta är välkomna att höra av er till 
Andrea Bodekull - andrea.bodekull@amnesty.se
Grupper som har fall i Iran behöver ej ta kontakt utan får 
automatiskt ett utskick.
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MATS ENGMAN
KAMPANJSAMORDNARE

08-729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

Tycker du att din grupp eller ditt distrikt fungerar dåligt, 
att arbetet känns ostrukturerat eller att det pratas mycket 
men lite blir uträttat? Eller har ni stenkoll på era nuvarande 
arbetsuppgifter och är i behov av nya utmaningar? I båda 
fallen borde vårt ledarskapsprogram vara en intressant 
möjlighet. Programmet drar igång till hösten, efter ett års 
paus, och i vanlig ordning syftar det till att utveckla aktiva 
medlemmars förmåga att leda och samordna verksamhet 
inom Amnesty. 

OM LEDARSKAPSPROGRAMMET…
Ledarskapsprogrammet i den svenska sektionen startade 
2003. Sedan dess har mer än 150 medlemmar fått 
utbildning i att planera, målsätta, initiera, strukturera och leda 
verksamhet inom Amnesty. Vi har under åren gjort en mängd 
förändringar och justeringar av programmets utformning, men 
på övergripande nivå har det haft samma syfte hela tiden. 
Ledarskap handlar om att ha ha en tydlig bild av vad man 
vill åstadkomma, att ha ett aktivt förhållningssätt gentemot 
dem man arbetar tillsammans med, och gärna också en 
grundläggande förståelse för hur människor fungerar - både 
du själv och andra som inte är som du. Det är de frågorna som 
stått i centrum för våra tidigare program, och så lär det bli även 
den här gången.

VILKA VÄNDER SIG PROGRAMMET TILL?
Ledarskapsprogrammet riktar sig till aktiva medlemmar 
som har en ledande eller samordnande position i Amnestys 
verksamhet, och som vill utveckla både sig själva och 
sin verksamhet. Du kan vara gruppsekreterare, ingå i en 
distriktsstyrelse eller ha en ledarroll i någon annan grupp/
verksamhet inom Amnesty. Du måste också vara över 18 år. 

Deltagandet i programmet innebär inga kostnader. Resor, kost 
och logi täcks av Amnesty.

UTFORMNING OCH INNEHÅLL
Alla deltagare träffas tre gånger under programmets gång 
(datum för den första träffen är definitivt, de två andra är 
preliminära):

• 2-3 september 2017
• 11-12 november 2017 
• 10-11 februari 2018

Träffarna består av föreläsningar, övningar, diskussioner och 
individuellt arbete. Programmet inkluderar även litteratur, 
övningsuppgifter och vissa andra förberedelser mellan 
träffarna. En viktig del av utbildningen är också att aktivt 

reflektera över sig själv, sin grupp och sina arbetsuppgifter i 
syfte att utvecklas .

Programmet leds av oss undertecknade, och vi har båda lång 
erfarenhet av att leda och stödja verksamhet inom Amnesty. 
Har ni frågor om programmet får ni gärna höra av er till någon 
av oss.

FÖRVÄNTNINGARNA PÅ DIG SOM DELTAR
Jämfört med tidigare program kommer vi lägga mer fokus på 
att tydliggöra målsättningarna för respektive deltagare. Alla 
som blir antagna till programmet kommer (med stöd av sin 
aktivistsamordnare) få formulera vilken verksamhet man vill 
starta/utveckla under det kommande året, och få hjälp med att 
ta fram tydliga målsättningar. Dokumentet ska vara klart innan 
den första träffen i september, vilket är ett krav för deltagande. 
Vi kommer särskilt prioritera ansökningar från medlemmar som 
vill utveckla:

• lokal kampanjverksamhet
• arbetet med rekrytering och utbildning för nya aktiva 

medlemmar
• arbetet gentemot lokal media eller via sociala medier
• arbete i syfte att starta nya Amnestygrupper

ANSÖKAN
Om du tycker det här låter som en intressant möjlighet, så 
ansök om att delta i programmet! Du anmäler dig genom att 
fylla i formuläret på amnesty.se/ledarskap.

Sista ansökningsdag är den 29 maj, och vi kommer ge besked 
om vilka som antagits till programmet senast den 9 juni.

UPPMANA OCKSÅ GÄRNA ANDRA MEDLEMMAR ATT 
SÖKA TILL PROGRAMMET - VI HOPPAS FÅ SÅ MÅNGA 
ANSÖKNINGAR SOM MÖJLIGT!

LEDARSKAPSPROGRAMMET 2017-2018

KAROLINA PONTÉN
PROJEKTSAMORDNARE

031-41 94 13

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE
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BESTÄLL UTBILDNING
I höstas utformade vi ett nytt utbildningsmaterial som heter 
Amnesty ABC, från september fram till nu har fler än två 
hundra aktivister utbildats i A-delen av våra fantastiska 
utbildare. Nu är äntligen de två resterande delarna klara att 
ta sig ut i landet (med hjälp av utbildarna). B-delen har till 
uppgift att att skapa förståelse för Amnesty som organisation, 
vårt uppdrag hur vi beslutar om, och vad vi arbetar med. 
Syftet med C-delen är att deltagarna ska få en fördjupad 
kunskap om Amnestys arbetssätt och vilken funktion 
aktivismen spelar i organisationen.

Alla tre delarna går att utbildas i under en dag alternativt dela 
upp det på tre eller två kvällar. Varje del är ca en timme. Om 
din grupp eller distrikt redan har utbildats i den första delen 
och ni vill fördjupa er kunskap lite mer kontakta mig för att 
beställa ett eller två till utbildningstillfällen.

ÅK PÅ KONFERENS! 
Varje år arrangerar de nordiska sektionerna Nordic Youth 
Conference (NYC) för unga aktivister. NYC äger rum den 
24-28 juli i Oslo och kommer att vara fullspäckat med lekar, 
erfarenhetsutbyte, mänskliga rättigheter och möten med 
människorättsförsvare. I slutet av konferensen utformar och 
genomför deltagarna en gemensam aktion. 

NYC är för dig som är aktiv i en ungdomsgrupp och vet att 
du kommer att fortsätta vara aktivist i Amnesty även efter 
sommaren. Amnesty står för boende, resa, mat och innehåll, 
det tillkommer en anmälningsavgift på 500 kronor för varje 
deltagare. Svenska sektionen har möjlighet att skicka tio 
aktivister och du ansöker till konferensen på 
aktivism.amnesty.se/ungdomsträff

NYC är en alldeles speciell chans för dig som är med i 
en ungdomsgrupp att få lära dig mer om Amnesty och 
träffa andra unga aktivister från Norge, Finland, Danmark, 
Färöarna och Island.

Innan den 1 maj behöver jag ha din ansökan. För frågor 
kontakta mig, Emma Brossner Skawonius  (0)70 812 95 36, 
emma.brossner-skawonius@amnesty.se

“När konferensen var över tog jag med mig lärdom, 
hopp om en bättre framtid, minnen och vänner för livet. 
För det tackar jag Amnesty. Tack för att ni visar oss 
ljuset i slutet av tunneln.” 
Esra Al-akhal, aktivist och deltagare på NYC 2016 i 
Finland. Citat hämtat från Amnestys blogg.

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

 Aktion under förra årets NYC, Anna Charlotte Kanst Plougmann   

 och Selma Ahmetagic
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AMNESTY I LINKÖPING 
FIRADE 50 ÅR
1961 bildades Amnesty International. 1962 kom den 
första Amnestygruppen i Sverige. 1964 blev ett första litet 
Amnestykontor till i Stockholm. 1966 startade grupp 23 i 
Norrköping och 1967 grupp 94 i Linköping. Året efter kom 
grupp 139 också i Linköping. Dessa tre grupper tillhör de 10 
grupper i Sverige som har varit kontinuerligt gående sen start. 

Vi aktiva i Linköping tyckte att vi skulle uppmärksamma våra 
50 år. Vi har sparat affischer från många Amnestykampanjer 
under dessa 50 år. Det fick bli basen i en utställning som 
just nu finns på Linköpings stadsbibliotek 23/4 – 2/4. Vi har 
också gjort en världskarta med färg på alla de länder, där 
våra grupper har agerat för olika aktionsfall. Det har varit 
samvetsfångar, försvinnanden, arbete mot tortyr och mot 
dödsstraff. 

Den 2 april firade vi  med en föreställning på Globenteatern 
i Linköping: Amnesty presenterades med tema dåtid, nutid 
och framtid och det blev underhållning i sann amnestyanda.

Medverkade gjorde bl.a. Katarina Bergehed, ansvarig för  
kvinnors rättigheter, Amnesty Göteborg.
Bruno Anderssons Trio med Dennis Östryd m.fl. bjöd på 
sång, musik och dikter av bl.a. Hasse&Tage. Trion framförde 
också inslag ur musikalen” Å vilken härlig fred” (1966) som 
lade grundplåten till Svenska Amnestyfonden. 

BILDANDET AV QUEER 
AMNESTY SWEDEN
Härmed vill vi meddela bildandet av Svenska nätverket 
för Amnestys HBTQI-grupper, Queer Amnesty Sweden. 
Nätverket kommer fungera som en specialgrupp för HBTQI 
och vara samlande för landets lokala HBTQI-grupper. 
Arbetet utförs genom en samordningsgrupp bestående av 
representanter från de lokala grupperna och ett utbyte lokala 
aktivister emellan.

Att vi valt att kalla nätverket just Queer Amnesty Sweden 
är ett tydligt ställningstagande från vår sida. Ordet queer 
betyder för oss gränsöverskridelse, kritik och aktivism. Vi 
vill inte söka upprättelse och acceptans från ett hetero- och 
cisnormativt samhälle. Istället ska vi ifrågasätta och utmana 

detsamma kring antagna sanningar och normer om kön, 
sexualitet, genus och normalitet. Vi som aktivister ska ligga i 
framkant för att uppmärksamma och stoppa kränkningar av 
queera personers rättigheter, nationellt och internationellt. 

Mer specifikt innebär detta att vi kommer att 
bedriva påverkansarbete och främja samt utföra 
HBTQI-aktivism,bidra till att säkerställa att relevant 
informationsmaterial finns internt och att Amnesty ska kunna 
vara en röst att räkna med i den allmänna debatten samt 
jobba för HBTQI-relevanta och inkluderande kampanjer och 
informera samt inspirera medlemmar att delta i dessa. Vi 
ska också bidra med specifik kunskap inom området och 
fungera som en kunskapsbank. Vårt mål är att Amnesty  
Sverige ska vara en HBTQI-inkluderande organisation och 
ett självklart val för personer som vill engagera sig i HBTQI-
personers rättigheter. 

Just nu består nätverket av Amnesty HBTQI Stockholm, 
Amnestys HBTQI-grupp Göteborg och QueerAmnesty Lund/
Malmö. Kontaktuppgifter till respektive grupp finns på deras 
Facebooksidor med samma namn eller går att söka fram 
under grupper och distrikt på hemsidan. Vill du delta i vårt 
arbete, som gruppmedlem eller genom en HBTQI-inriktad 
aktion, tveka inte att kontakta någon av dessa grupper. Eller 
varför inte starta en egen grupp/aktion i din stad? Vi finns i 
så fall för stöd och info! 

ANNA ELWING 

(GÖTEBORG), 

LOUISE BERGENTOFT 

(STOCKHOLM), 

SOFIA NYRELL 
(MALMÖ/LUND) OCH

ERIK HILDORSSON 
(MALMÖ/LUND)

ÅSA FAHLBECK
DISTRIKTSOMBUD ÖSTERGÖTLAND

KONTAKT:
Sofia Nyrell
Gruppsekreterare för 
samordningsgruppen 
sofianyrell@gmail.com 
queeramnestysweden@gmail.com
Instagram: queeramnestysweden
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”UTAN ER HADE JAG INTE VARIT FRI”

KATARINA BERGEHED
SAMORDNARE

031-701 81 81

KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE

Den 16 mars besöktes vi av María Teresa Rivera, en av “Las 
17”, de sjutton, från El Salvador. De kallas så, gruppen av 
kvinnor som dömts till långa fängelsestraff efter att ha fått 
missfall och komplikationer under graviditeten. Egentligen är 
de fler än 17 och gemensamt för dem är att de trots bristfällig 
bevisning har dömts för mord. I María Teresas fall blev straffet 
40 års fängelse. 

Sedan 1998 är abort totalförbjudet och kan straffas med 
fängelse i 2-8 år. Lagen leder till att alla misstänkliggörs, även 
kvinnor som fått missfall.

VILL ATT OMVÄRLDEN SKA VETA
Just den här dagen i mars ska vi hålla ett seminarium. Det 
pågår ett intensivt arbete i El Salvador för att abortförbudet 
ska skrotas. Därför vill María Teresa berätta om hur 
abortförbudet påverkat hennes liv. Det går inte en dag utan 
att hon tänker på sina medfångar. “Jag var en av “Las 17”, 
nej, jag är en av dem och jag vill att omvärlden ska veta vad 
som händer i mitt land”, säger hon och uppmanar åhörarna 
att fortsätta kämpa för “Las 17” och för att abortförbudet ska 
skrotas. 

“Ni ska inte tro att det ni gör är betydelselöst. Utan er hade 
jag inte fått min frihet tillbaka. Internationella påtryckningar 
är jätteviktiga för att ändra abortlagen”, understryker María 
Teresa. 

LÅNG VÄG TILL SÄKERHET OCH RÄTTVISA
Själv frigavs hon i maj 2016 efter 4,5 år i fängelse. 
Men glädjen blev kortvarig då riksåklagarämbetet genast 
meddelade att domen som gett henne friheten tillbaka skulle 
överklagas. Det var inte bara rättsväsendet som förföljde 
henne. Grannarna, folk i bostadsområdet och medlemmar av 
de kriminella gängen, maras, trakasserade och hotade henne, 
“barnamörderskan”. Till slut lämnade hon landet och sökte 
asyl i Sverige. 

Vägen till säkerhet och rättvisa har varit lång. Men samma dag 
som vi sågs i Stockholm, beviljades María Teresa och hennes 
son asyl och flyktingstatus. “Jag är lättad” säger hon när vi 
pratas vid på telefon. “Jag känner att jag är i säkerhet nu”.

Mariá Teresa Rivera när hon besökte 

sekretariatet i mitten av mars. 


