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Manifestation för att ändra Irlands abortlagstiftning i Dublin 26 september 2015. Den globala kampanjen Min kropp mina rättigheter (My Body
My Rights) avslutas i maj men det betyder givetvis inte att arbetet för kvinnors rättigheter upphör. Läs mer om detta på sidorna 4-5.

6-7 SLUTSPURT MOT TORTYR

Även tortyrkampanjen avslutas till sommaren,
precis som Min kropp mina rättigheter alltså.
Men först ska vi agera mot sexuell tortyr av
kvinnor i Mexiko och mot den systematiska
tortyren i Uzbekistan. Det senare med hjälp av
fräcka vykort. Och så får ni ta del av en god
nyhet!

2-3 ÅRSMÖTET

8-11 TEMA VÄXA

Både antal grupper och antal medlemmar har
minskat den senaste tiden. Det är en väldigt
tråkig trend som vi tillsammans måste vända.
Här får ni en massa tips och verktyg för det, som
till exempel en ny grundutbildning! Och så ska vi
inte glömma sommarens HBTQI-kampanj som
har fokus på att vi ska växa.

11 DAGS ATT SÖKA TILL NORDISKA UNGDOMSKONFERENSEN!
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ÅRSMÖTET - NU HÄNDER DET!
Det är dags för att lyssna på MR-försvarare från Nigeria och
Uganda, lära dig mer om flyktingsituationen i Europa och
mycket, mycket mer. Så missa inte inte att anmäla dig senast
den 15 april på amnesty.se/arsmotet!
Sol, vind, vatten, ängar och stugor. Det är vad som kommer
omge oss under årsmötet. Det och andra engagerade Amnestymänniskor att utbyta tankar och skratta med. Ta tillfället i
akt att träffa nya och gamla bekantskaper från hela Sverige
men också från Uganda och Nigeria. Förutom att omge oss
av allt detta fantastiska har vi även engagerande och inte sällan upprörande ämnen att lära oss mer om.

HUR ÄR DET ATT VARA HBTQI-PERSON I UGANDA?
Minns ni Jimmy Sserwadda,
aktiv i HBTQI-organisationen
“Spectrum Uganda”, som
flydde till Sverige efter att
ha blivit misshandlad av
Ugandas underättelsetjänst CMI? Hans pojkvän,
Lawrence Kaala, kunde
först två år senare ta sig till
Sverige. Deras giftermål i
januari 2013 väckte uppmärksamhet i svensk press. Trots att
informationen om deras bröllop spridit sig till Uganda och att
paret därmed fick motta mängder med dödshot skulle Kaala
utvisas bara några veckor senare. Kom och lyssna på samtalet med Jimmy Sserwadda och Ulf B. Andersson, redaktör för
AmnestyPress.

kan göra för att stödja deras livsviktiga arbete.

EUROPA STÄNGT FÖR DAGEN. VÄLKOMMEN ÅTER?
Europas och Sveriges gränser blir allt mer svårgenomträngliga. Hur stämmer det
överens med rätten att söka
asyl och med principerna i
Europakonventionen samt
i EU:s gemensamma asylsystem? Vart är vi på väg?
Madelaine Seidlitz, jurist och
Amnestys expert på flykting- och migrationsfrågor, kommer
att leda ett samtal om dessa och liknande frågor med tre
gäster som är väl insatta i flyktingrättsliga frågor. För dig som
vill veta ännu mer och göra mer kan jag rekommendera dig
att också gå på Madelaines seminarium “Inför flyktingkampanjen; tio saker du behöver veta om flyktingar”.

TILL SIST...
...Du har väl inte glömt att anmäla dig än? Nu är det bara nio
dagar kvar till sista anmälningsdag den 15 april. Läs allt du
behöver veta på amnesty.se/armotet!
...Känner du till en extra finurlig eller effektiv aktion? Missa då
inte att nominera till tävlingen! (Se nästa sida.)
...Kan du inte vara med på plats? Följ årsmötet i plenum och
rösta i personvalen online. (Se ruta längst ned.)
Vi ses i Halmstad!

AGERA FÖR HBTQI-PERSONERS RÄTTIGHETER
I sommar mobiliserar Amnesty för att informera om homo-,
bi-, trans-, intersexuellas rättigheter land och rike runt och för
att få fler medlemmar under den färgsprakande kampanjen
Human rights are my pride. När, vad och hur du kan göra
kommer Malin “Unicorn” Österberg, aktivistsamordnare, att
berätta mer om på seminariet med samma namn.

NATASJA PERSSON
ÅRSMÖTESSAMORDNARE
070 - 860 41 39
NATASJA.PERSSON@AMNESTY.SE

FÖRSVARA MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARNA!
En människorättsförsvarare är en person som med fredliga
medel skyddar och främjar mänskliga rättigheter. I många
delar av världen ses deras fredliga och legitima arbete som
ett hot mot makten, samhällsordningen eller moralen. Hot,
trakasserier och förföljelse tillhör vardagen för många aktivister och människorättsförsvarare. Under 2017 trappar därför
Amnesty upp arbetet för människorättsförsvarare runt om i
världen genom en global kampanj.
I detta seminarium samtalar Justine Ijeomah (MR-försvararen
från Nigeria som ni kunde läsa mer om i förra numret av
Insats), Jimmy Sserwadda, Gunilla Odin från Amnestyfonden
och Katarina Bergehed från sekretariatet om hur situationen
för MR-försvarare ser ut och vad Amnesty som organisation

ÅRSMÖTET DIGITALT
Årsmötet på webben: amnesty.se/arsmotet
Livesändning: medlem.amnesty.se
Rösta i personvalen online: amnesty.voteit.se
Facebook: facebook.com/AmnestySverige/events
Instagram: @amnestysverige
Twitter: @amnestyarsmote
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PRISER FÖR EXTRA BRA AKTIVISM
Vid årsmötet 2016 instiftar sektionen tre priser till aktivister
som bidragit lite extra till Amnestys arbete på olika sätt under
2015. Priserna kommer att delas ut i samband med årsmötet.
De priser som delas ut är:

En jury bestående av sektionens ordförande, chefen för vårt
kampanjarbete samt en representant från kampanjrådet
beslutar vem och vilka som ska få priserna.

STORA KREATIVITETSPRISET

Känner du till någon aktivist eller aktivitet som är värd att uppmärksamma - nominera denna snarast!

Delas ut till arrangörer av 2015 års mest kreativa aktivitet i
samband med sektionens aktionsdagar 2015. Priset syftar till
att uppmärksamma kreativa idéer som är värda att spridas i
rörelsen.

STORA AKTIVITETSPRISET.
Delas ut till arrangörer av 2015 års bästa aktivitet i samband
med sektionens aktionsdagar 2015. En bra aktivitet sätter
fokus på påverkan, spridning och engagemang.

STORA ENGAGEMANGSPRISET.
Delas ut till en individ som lagt sin själ, sitt hjärta och sin tid
i Amnesty. Priset begränsas inte till att omfatta 2015 utan är
ett “lifetime award”.

NOMINERA!

Skicka din nominering till karolina.ponten@amnesty.se senast
30 april med namn på den grupp/aktivist du vill nominera,
beskrivning av aktiviteten (gärna också bilder om det finns!)
och/eller personens engagemang samt en kort motivering till
varför du tycker att just denna aktivitet/aktivist bör tilldelas
priset.

KAROLINA PONTÉN
PROJEKTSAMORDNARE
031-41 94 13
KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

SOM JAG SER DET...
Den 19 november 2015 var min första dag som anställd på
Amnesty. Jag har nu jobbat drygt fyra månader på Amnestys
svenska sektion och varje dag känner jag samma glädje att
få vara del av en organisation fylld av så många engagerade
människor! Vare sig det är anställda, praktikanter, frivilliga eller
medlemmar så brinner en stark låga för att vara med och bidra
till vårt arbete för en värld där mänskliga rättigheter gäller alla.
Det är också så häftigt att få vara en del av en organisation som
är ambitiös och vill växa! En organisation som ser att behovet
av att vi finns är större än någonsin och vi behöver få ännu
fler att engagera sig och stödja oss. Idag är vi 5 miljoner som
globalt är engagerade på olika sätt i Amnesty International. År
2020 vill vi att den siffran har ökat till minst 25 miljoner!
Det är mycket som är unikt med Amnesty men en viktig och
grundläggande del är vårt oberoende. Amnesty International
arbetar oberoende av varje regering, politisk övertygelse och religiös tro. Därför är vi mycket restriktiva när det gäller stöd från
företag och stater. Det är en enorm styrka och det gör också att

LJUS
ENGAGEMANG
ALLA som engagerar sig för mänskliga rättigheter. Det ger
hopp om mänskligheten och framtiden!

TAGGTRÅD
BEGRÄNSNINGAR
Att inte få vara den man vill, säga vad man vill och älska den
man vill

vårt arbete är helt beroende av alla de människor som stöder
oss genom medlemskap och gåvor.
Den svenska sektionen av Amnesty har drygt 100.000 lojala
medlemmar. Ja, den svenska sektionen har faktiskt de mest
lojala medlemmarna av alla Amnestysektioner! Och ni lyckas
göra skillnad i denna mörka tid; fångar friges och lagar ändras!
Men utmaningarna är större än någonsin och ert engagemang
behövs för att vi ska kunna göra ännu mer.
Vi behöver mer resurser både i Sverige och globalt. Ett exempel
är Amnestys sektioner i Grekland och Turkiet som efter
EU-avtalet med Turkiet har en tuff uppgift. De behöver vår
hjälp med resurser för att finnas på plats och övervaka, dokumentera och rapportera om behandlingen av flyktingar och
asylsökande i de två länderna.
Ni behövs alltså mer än någonsin. Ni behövs för att engagera
fler i kampen för en värld där mänskliga rättigheter är en
självklarhet för alla. Ni behövs för att de som redan är engagerade ska engagera sig mer. Ni behövs för
att göra det möjligt att vara närvarande
på fler av världens mest utsatta platser,
utreda och rapportera, driva fler och
större globala kampanjer, påverka och
sätta mer press på stater, myndigheter
och makthavare.

SOFIA FJELLESTAD
CHEF KOMMUNIKATION OCH FUNDRAISING
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KAMPANJEN AVSLUTAS - ARBETET FORTSÄTTER
Inom kort avslutas den globala kampanjen Min kropp mina
rättigheter. Under drygt två år har vi arbetat för att abort ska avkriminaliseras och diskriminerande lagstiftning kring våld mot
flickor och kvinnor ska ändras. Totalförbudet mot abort i
El Salvador är några exempel på vad ni i grupperna agerat
kring. Liksom att lagen ska skydda kvinnor som utsätts för våld
och våldtäkt i Tunisien och Marocko. Och att flickor i Burkina
Faso inte ska tvingas till äktenskap som barn. Avkriminalisering
av abort på Irland har också stått i fokus.

Min kropp mina rättigheter lanserades i Sverige med aktionen
“ställ världens ledare till svars”. Här på världskulturmuseet i
Göteborg.

De grupper som varit
stadigt anslutna till
kampanjen har också
agerat mot totalförbudet
mot abortförbudet i Chile,
mot lagförslagen i Iran
som begränsar kvinnors
tillgång till sexuell och
reproduktiv hälsoservice,
för kvinnorättsförsvarare i
Afghanistan, mot lagförslag
i Spanien om att inskränka
aborträtten och för
Sabrina Chowdhury U50 och
människorättsförsvarare i
Faith Munyao, U27 agerar
mot Tunisiens diskriminerande
Latinamerika som jobbar
lagstiftning.2016
för sexuella och reproduktiva rättigheter. Enskilda
fall, såsom den 10-åriga flickan i Paraguay som nekades abort
efter våldtäkt, eller de två systrarna som dömdes till våldtäkt av
ett byråd i Indien har också tagits upp.

GALET MYCKET KREATIVITET
Det är inte bara mängden aktioner och gruppernas uthållighet som präglat den här kampanjen. Gång efter annan har vi
imponerats av hur ni iscensatt och illustrerat frågorna på de
mest kreativa sätt, fångat allmänhetens uppmärksamhet, hållit
otaliga samtal med människor och fått dem att ta ställning.
Vilket engagemang ni visat - och väckt hos andra!

KONKRETA RESULTAT
Lansering av kampanjen i Nepal...

...i Santiago, Chile...

...och i Schweiz.

På så sätt har vår sektion också bidragit till att stödja det livsviktiga arbete som organisationer, människorättsförsvarare och
Amnestysektioner bedriver “på marken” i sina egna länder. De
jobbar i motvind och det internationella stödet blir desto mer
betydelsefullt. Ofta tar det lång tid att nå förändring och därför
finns det verkligen skäl att fira de framsteg som vårt och andras
arbete faktiskt resulterat i.
• I januari 2016 lovade
regeringen i Burkina
Faso att agera för att
höja åldern för giftermål för flickor till 18 år.
Vidare kommer man att
säkerställa att definitionen av tvångsäktenskap
tydliggörs i strafflagen.
Detta enligt ett pressmeddelande från landets Catherine Ouedraogo, föreståndare
för ett boende i Burkina Faso för
justitiedepartement. I
pressmeddelandet an- flickor som överlevt våldtäkt och
tvångsgiftermål i tidig ålder.
gavs att departementet
har fått brev, e-post och korrespondens från människor världen
över som uppmanat myndigheterna att sätta stopp för barnäk-
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tenskap. Burkina Faso var ett av de fall från kampanjen Min
kropp mina rättigheter som lyftes i förra årets Skriv för frihet.
• I mitten av mars godkände Chiles parlament det lagförslag
som president Michelle Bachelet lade fram i januari 2015 om
att legalisera abort i de fall då graviditeten utgör en risk för kvinnans liv, då graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller då fostret
inte är livsdugligt. Nu återstår bara senatens godkännande
innan lagen kan träda i kraft.
• Stödet för avkriminalisering av abort har ökat i Irland. Enligt
en undersökning som Amnesty låtit göra ansåg 67% av de
tillfrågade att abort bör avkriminaliseras, 81% ansåg att Irlands
abortlagar bör bringas i linje med internationella människorättsnormer. Bara 9% kände till att abort är straffbart med upp till
14 år fängelse.
• I januari 2015 benådades Carmen Guadalupe Vasquez av
parlamentet i El Salvador. Guadalupe var bara 18 år när hon
dömdes till 30 års fängelse efter att ha fått missfall. Hon är en
av 17 kvinnor, “Las 17”, som dömts och fängslats efter att de
fått komplikationer under graviditeten. I april 2014 ansökte
de om benådning. Beslutet förändrade inte bara Guadalupes
liv, utan öppnade även för att fler av “Las 17” kan komma att
friges.

Gör som grupp 130 - anslut er till Nätverket för flickor och
kvinnors rättigheter! På bilden Birgitta Bolinder från när
gruppen samlade in namnunderskrifter till Afghanistans
president med budskapet att kvinnliga människorättsaktivisters säkerhet måste skyddas.

NI BEHÖVS I NÄTVERKET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER

KAMPEN FORTSÄTTER

Vår förhoppning är att du och din grupp vill fortsätta arbeta för
kvinnors rättigheter inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter. Det gör ni enkelt genom att anmäla er till Nätverket för
flickors och kvinnors rättigheter. Precis som i kampanjen Min
kropp mina rättigheter kommer ni att regelbundet få aktioner
att agera på, både via nyhetsbrev och via en Facebook-grupp.
Nyhetsbrev skickas ut en gång i månaden (med start i slutet av
augusti). Däremot kommer vi inte längre ta fram lika påkostat
och snyggt kampanjmaterial. Enklare infoblad samt petitioner
kommer att finnas vid vissa tillfällen. I övrigt handlar det mest
om brevskrivningsaktioner.

Trots dessa och andra framgångar måste kampen fortsätta.
Situationen är fortsatt allvarlig och än är vi inte i mål. Sexuella och reproduktiva rättigheter är och förblir ett av de mest
minerade områdena vad gäller mänskliga rättigheter. Ständigt
ifrågasatta. Dessutom är risken för bakslag stor. Flickors och
kvinnors rättigheter är eftersatta eftersom den politiska viljan
saknas i alltför många länder. De som arbetar för förändring
behöver vårt stöd eftersom de är så hotade.

Anmäl er gärna omgående till: mkmr@amnesty.se. När vi
avslutar Min kropp mina rättigheter i slutet av maj kommer
MKMR-teamet på sekretariatet att avvecklas, vilket betyder att
vi har mindre personalresurser. Därför är det bra om så mycket
som möjligt av administrationen är avklarad innan dess. Kontaktperson för Nätverket för flickors och kvinnors rättigheter är
jag, Katarina Bergehed.

Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare,
pratar med kvinnor som har blivit drabbade av El Salvadors
totala abortförbud

Därför fortsätter svenska sektionen att jobba med dessa frågor
även efter att kampanjen avslutas. Under de kommande åren
fokuserar vi bland annat på avkriminalisering av abort i flera
latinamerikanska länder och tidiga äktenskap och tvångsäktenskap i Västafrika. Vi står på tårna för att snabbt kunna agera
för flickors och kvinnors rättigheter när så behövs. Eller för att
kräva att kvinnorättsförsvarare får det skydd de behöver.

KATARINA BERGEHED
SAKKUNNIG, KVINNORS RÄTTIGHETER/SRR
031-701 81 81
KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE

				
INSATS
APRIL 2016				

SIDA 6		

INSATS APRIL 2016

STOPPA TORTYR
Kampanjen Stoppa tortyr går så smått mot sitt slut. Den avslutas till sommaren, men innan dess genomför vi ytterligare
två aktioner inom ramen för kampanjen - dels en aktion som
riktar sig till de ansvariga för tre av Uzbekistans fånganstalter,
och dels en aktion med fokus på sexuell tortyr i Mexiko.

MAHMOUD HUSSEIN FRIGIVEN!
Först en positiv nyhet kring ett fall som Amnesty lyft internationellt i anslutning till kampanjen Stoppa tortyr: Mahmoud
Hussein från Egypten greps i januari 2014 iförd en t-shirt
med budskapet “A nation without torture” och dömdes bland
annat för medlemskap i en olaglig organisation och för vapeninnehav. Den enda bevisningen mot honom var hans egna
“bekännelser” som framtvingades under tortyr. Efter mer än
två år i fängelse frigavs han den den 24 mars i år.

AKTION: SEXUELL TORTYR I MEXIKO
början av sommaren (preliminärt den 31 maj) släpper
Amnesty en ny rapport om den tortyr med sexuella förtecken
som drabbar kvinnor i Mexiko. Vi kommer utforma en aktion
på det temat som ni kan arbeta med under april-maj och i
direkt anslutning till att rapporten släpps.
Yecenia Armenta, en av
många mexikanska kvinnor
som utsatts för sexuell
tortyr.

Aktionen kommer läggas upp på aktivistportalen, och den
kommer skickas till alla grupper som anmält sitt deltagande i
kampanjen Stoppa tortyr. Om ni vill delta i aktionen (men inte
är anmälda till kampanjen sedan tidigare) ska ni anmäla ert
deltagande till Marianne Gyllenpistol (marianne.gyllenpistol@
amnesty.se) så får ni information så fort aktionen är klar.
Beklagar att vi inte kan ge er mer utförlig information om
aktionen i nuläget, men aktionsmaterialet är helt enkelt inte
klart från det internationella sekretariatets sida.

AKTION: HÄR FÖREKOMMER TORTYR

Mahmoud (till höger) med sin bror Tarek.
Frigivningen skedde mot borgen, juridiskt sett kvarstår anklagelserna mot honom. Mahmoud fick bäras in i rättssalen,
oförmögen att gå på grund av de skador han fått under tiden
i fängelset. Hans advokat hade krävt hans omedelbara frigivning på grund av att hans ben behöver opereras.
Amnesty välkomnade självklart beskedet om att Mahmoud
frigivits, samtidigt som man tog tillfället i akt att ösa kritik över
det egyptiska rättsväsendet:
“ Frigivningen av Mahmoud Hussein kommer alldeles för sent - han har
spenderat mer än två år i fängelse, men borde inte ha tillbringat en enda
dag bakom galler. De egyptiska myndigheterna måste avskriva de absurda
anklagelserna mot honom och alla villkor för frigivningen, så att han får
möjlighet att gå vidare i livet. De egyptiska myndigheterna har två år av
häpnadsväckande orättvisa att göra upp med, och borde snarast tillsätta
en utredning av anklagelserna att han blev torterad och misshandlad
under sin tid som fängslad...”

Under våren gör vi ännu en ansträngning inom ramen för
kampanjen Stoppa tortyr för att uppmärksamma den systematiska tortyren i Uzbekistan. Den här gången uppmanar
vi er att sprida vykort med bilder på tre kända tortyrcenter i
Uzbekistan:
• Säkerhetstjänstens (SNB) fängelse i Tashkent
• Inrikesministeriets häkte, “Tashiturma” i Tashkent
• Fängelset i Jaslyk
Budskapet till de ansvariga för centren är tydligt:
We know torture happens here. Stop it now!
I rapporten Secrets and lies - forced confessions under torture in Uzbekistan finns mängder av ohyggliga vittnesmål från
de tre centren. Den turkiske affärsmannen Vahit Günes (som
nu är frigiven och befinner sig i säkerhet i Turkiet) vittnesmål
spänner över tre sidor, där han beskriver den behandling han
själv och andra drabbades av i säkerhetstjänstens fängelse i
huvudstaden Tashkent:
“There was a police officer in the second cell where I was kept. They were
taking this guy for interrogation. When he came back, he was covered in
blood, his arm was broken, one of his fingers was broken and his eyes were
swollen shut. When he returned to the cell, he was unable to walk because
his foot was broken. We helped him to the toilet. He could not see anything,
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so we cleaned his wounds. Every day was like that. One day one of his
eyes was swollen, the other day his other eye. He was continually being
tortured. The last time I saw this man being taken for interrogation, he did
not come back.”
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man tvingar fångar att betala för att inte utsättas för tortyr.
Det är inte ovanligt att personer dömda för politiska brott
placeras i celler tillsammans med dömda mördare eller våldsbrottslingar, som får fria händer att misshandla sina medfångar. Fängelset i Jaslyk, där många dömda politiska fångar
hamnar, ligger i en otillgänglig del av Uzbekistan och kapar i
praktiken ofta fångarnas kontakt med sina familjer. Det är dyrt
och tar lång tid att ta sig till fängelset, och i många fall nekas
de ändå att träffa sina fängslade anhöriga.

DELTA I AKTIONEN!
Ni hittar aktionsmaterialet på aktivistportalen:
aktivism.amnesty.se/stoppatortyr Det är också via sidan på
aktivistportalen som ni beställer korten. Har ni frågor som rör
aktionen, så hör av er till mig.

MATS ENGMAN

MSå kommer
Fångar misshandlas framför allt för att tvingas erkänna
anklagelser eller för att avge olika former av förutbestämda
vittnesmål. Det förekommer också direkt utpressning, där

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

NORDIC YOUTH CONFERENCE - DAGS ATT SÖKA!
Nu är ansökan till årets nordiska ungdomsträff öppen! Så ta chansen att vara med
på sommarens härligaste konferens, fylld
med nya möten, intressanta föreläsare,
bastubad och en stor dos av mänskliga
rättigheter.
Träffen äger rum utanför Helsingfors den 1-4 augusti och
riktar sig till alla unga aktivister i Amnesty som vill utveckla och
fortsätta sitt engagemang inom organisationen. Årets tema är
flykting och migration, så du som deltar kommer att vara väl
förberedd inför höstens globala kampanjstart.

Du ansöker via ett formulär på aktivism.amnesty.se (“Gå på
utbildningar och möten”) där du bland annat svarar på hur du
kommer använda dig av de verktyg och erfarenheter som du
får under den nordiska ungdomsträffen. Ta en stund att formulera dina svar. Sista ansökningsdagen är den 1 maj. Hoppas vi
ses där!

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

MOBILSAMTAL KAN LEDA TILL FÅNGLÄGER...
Den 9 mars drog Amnesty igång en aktion för att nordkoreaner ska kunna kommunicera med vem de vill och hur de vill.
Aktionen pågår fram till 31 oktober i år.
Nordkoreaner som ertappas med att använda mobiltelefoner
för att kontakta anhöriga eller andra som har flytt utomlands
riskerar att sättas i politiska fångläger eller i andra anläggningar för frihetsberövande. Rapporten Connection Denied.
Restrictions on Mobile Phones and Outside information in
North Korea, dokumenterar de intensifierade kontroller, det
förtryck och den skrämseltaktik som används mot människor
sedan Kim Jung-un kom till makten.
I samband med att den nya rapporten släpptes publicerade
svenska Amnesty ett pressmeddelande om den som finns att

läsa på vår hemsida. Anna Lindenfors skickade också rapporten med ett medföljande brev till Nordkoreas ambassad i
Stockholm, och vi har även dragit igång en namninsamling
som nu i april är månadens aktion. Vi hoppas att ni vill skriva
på den och hjälpa till att sprida den i sociala medier.
Vi återkommer i Insats i sommar eller början av hösten om
det dyker upp fler möjligheter till gruppengagemang inom
aktionen.

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL
08-729 02 49
IDA.WISTBACKA@AMNESTY.SE
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FLER
FLER
NU MÅSTE VI VÄXA OCH BLI FLER
Som trägen Insats-läsare har du säkert inte missat att vi i
svenska sektionen lägger ner fler grupper än vi startar och att
detta är en allvarlig utveckling.
För att vända denna trend behöver vi alla bidra i våra hörn av
organisationen. Några saker är på gång som förhoppningsvis
gör det lite lättare för er i grupperna att komma ut, rekrytera
och få in nya medlemmar. Dels finns det redan nu ett nytt

informationsmaterial för er som vill informera och starta
grupper på gymnasieskolor. Vi tar fram en ny grundutbildning
för nya aktivister, en check-lista för att hitta och ta emot nya
aktivister, en affisch för grupper som söker nya medlemmar,
gruppsekreterarutbildning och en sommarkampanj som
förutom att sätta fokus på hbtq-rättigheter syftar till att vi som
organisation ska växa. Med mera...

VÄXA: BLI MENTOR ÅT EN STUDENTGRUPP
Aktivismen, och framförallt studentgrupper, spås en ljus
framtid under hösten 2016. På universitet och högskolor där
vi idag inte finns kommer vi vid årsskiftet ha närvaro. Under
hösten kommer vi satsa på att starta 10 nya studentgrupper
runt om i landet.
Vi kommer besöka högskolor och universitet i syfte att väcka
intresse för våra frågor och för hur man kan engagera sig i
en grupp. Därför söker vi nu aktivister som dels vill hålla i en
föreläsning om Amnesty och våra kommande kampanjer och
dels vill fungera som mentorer till de nya grupperna. Båda
dessa uppdrag innebär att ni får stöd och utbildning från
sekretariatet.

På sikt vill vi även att studentgrupperna ska formera sig i ett
nätverk och detta är något som kommer formas tillsammans
med dom befintliga studentgrupperna. Om du känner dig
manad att antingen hålla i en föreläsning eller vill fungera
som mentor för nya grupper tveka inte att höra av dig till
mig. Allt arbete inleds i slutet av augusti så det är ett perfekt
uppdrag för dig som inte har tid just nu men gärna engagerar

MALIN ÖSTERBERG
AKTIVISTSAMORDNARE
070- 744 16 70
MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE

VÄXA: HUMAN RIGHTS ARE MY PRIDE
Visste du att våren och sommaren
går i regnbågens färger? I
sommar mobiliserar
Amnesty superhjältarna i
oss och andra. På festivaler, stadsfester och pridearrangemang visar vi Sverige
att mänskliga rättigheter är vår
stolthet, rekryterar nya medlemmar och informerar samtidigt om
homo-, bi-, trans- och intersexuellas
rättigheter.
Iklädda superhjältecapes och ett bärbart material kan grupper och aktivister
tillsammans färga Sverige i både gult och
regnbågens färger. Materialbeställning
och mer information om hur ni kan utföra
kampanjen kommer finnas på
http://aktivism.amnesty.se under ”Delta i en
kampanj”.
En cape i vardande

Alla aktivister kan delta i sommarens kampanj oavsett om
det finns ett pridearrangemang på er ort. Vi vet att det sker
många andra lokala evenemang under sommaren i Sverige
så passa på att kampanja medan solen sprider sina varma
strålar över landet.
Hör gärna av er till Marianne Gyllenpistol, marianne.gyllenpistol@amnesty.se eller 040-96 66 30 om ni har frågor kring
hur just er grupp kan engagera er.

MALIN ÖSTERBERG
AKTIVISTSAMORDNARE
070- 744 16 70
MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE
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VÄXA: NY GRUNDUTBILDNING FÖR AKTIVISTER

Äntligen utvecklar vi vår grundutbildning för aktivister! Den
nya utbildningen kommer att bestå av tre delar som går att
genomföra vid ett tillfälle eller spridas ut över fler. Varje del
är 45-60 minuter. Vi hoppas att på detta sätt utbilda fler och
bättre - både nya aktivister och rutinerade som vill fräsha upp
sina kunskaper.
Att få grundläggande kunskap om den organisation du engagerar dig i är en rättighet och nödvändighet för att komma
igång med ditt engagemang. Vi som arbetar med aktivism
får hjälp av våra kollegor som arbetar med utbildning och
mänskliga rättigheter i skolan, att ta fram den nya utbildningen. Utbildningen kommer under året att fasa ut och slutligen
ersätta A som i Amnesty.

För att bli utbildare behöver du räkna med att finnas tillgänglig för organisationen i minst ett år och att du kan genomföra
minst två utbildningar under denna tid. När du genomfört
två utbildningar får du ett intyg från Amnesty. I ett första steg
kommer vi att utbilda tolv utbildare.

ANSÖK OM ATT BLI EN UTBILDARE
Utbildning för utbildare kommer att ske någon gång i september. Det finns endast tolv platser och dessa kommer att
tillsättas efter lämplighet och geografisk spridning. Resor och
utbildning är gratis. Utbildningen är kostnadsfri för dig som
vill utbilda. Sista dag att ansöka är 20 maj.

VARFÖR NYTT?
Anledningarna till att se över den gamla, A som i Amnesty, är
flera. Att A som i Amnesty har vänt sig till en bred målgrupp,
att det funnits krav på att samla mer än tio deltagare för att
den ska ges och att den tagit en hel dag i anspråk är några
anledningar.

AKTIVISTER UTBILDAR AKTIVISTER
Ja, exakt, det är så rafflande och självklart som det låter.
Aktivister ska utbilda aktivister. Vi vet att det finns många
kunniga, pedagogiska och peppande aktivister som skulle
göra detta jättebra. Vår förhoppning är att varje distrikt ska ha
tillgång till minst en lokal utbildare på sikt.

CHRISTOFFER DAHLIN
UTBILDNINGSSAMORDNARE
031-701 78 72
CHRISTOFFER.DAHLIN@AMNESTY.SE

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

VÄXA: NY PRESENTATION
Vi får ofta förfrågningar om att komma och prata om Amnesty
för skolklasser och andra organisationer. Nu har vi utformat
en presentation med syftet att skapa engagemang genom att
berätta om att berätta om Amnesty, hur vi arbetar och hur
vårt arbete gör skillnad.
Presentationen består av fyra delar:
• Inledning om två personer som fått sina rättigheter kränkta:
Moses Akatugba från Nigeria och Teodora Vasquez del Carmen från El Salvador.
• En presentation av Amnesty, våra värderingar och hur vi
arbetar.
• Konkreta exempel på vad Amnesty gjort för för att stödja
Moses Akatugba och Teodora Vasquez del Carmen.
• Hur intresserade personer kan engagera sig.
Själva presentationen kan laddas ner som pdf. I den finns
även korta filmklipp om Moses Akatugba och Teodora Vasquez del Carmen, men även om mänskliga rättigheter.
Till dig som ska hålla presentationen finns ett manus med
stolpar, samt en liten faktabakgrund till varje slide. Tanken är
att det ska vara enkelt att förbereda sin presentation, men att
det även ska finnas utrymme att tala fritt med egna ord kring

En av många bilder från presentationen.
innehållet. Det finns också förslag på diskussionsfrågor till
presentationen.
Ni hittar presentationen och manuset på aktivistportalen,
aktivism.amnesty.se, under ”Att informera om mänskliga
rättigheter.”

CHRISTOFFER DAHLIN
UTBILDNINGSSAMORDNARE
031-701 78 72
CHRISTOFFER.DAHLIN@AMNESTY.SE
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VÄXA: STARTA GRUPPER I ERT DISTRIKT
Många ungdomsgrupper bildas efter att de har fått av besök av
oss i sin skola. Om ni i distriktet vill starta en ungdomsgrupp så
kan ni själva använda er, eller låta er inspireras, av presentationen för att skapa engagemang.
Vägen att starta en grupp i ert distrikt eller på er ort kan se ut
på många olika sätt, men här är en enkel modell för att starta
en grupp:
1. Kontakta en skola på er ort och be om att få komma och
föreläsa. Var tydlig med syftet- ni vill föreläsa för att inspirera till
vidare engagemang i Amnesty.
2. Ungdomar anmäler sitt intresse muntligt efter er föreläsningen eller på “vill bli aktiv”-listan. Sätt ett datum för när ni
ska träffa de som är intresserade, så nära ert första besök som
möjligt.
3. Ni besöker skolan igen med syfte att få de intresserade
ungdomarna att delta i aktuell kampanj.
4. Grupperna deltar i aktuell kampanj och ni håller kontakten
med gruppen.
5. Efter tre veckor träffar ni gruppen igen och följer upp hur
det har gått. Förhoppningsvis är gruppen sugen på att fortsätta
engagera sig i mänskliga rättigheter.

Självklart kan det se
ut på olika sätt när ni
startar en ny grupp på
en skola. Modellen finns
utförligare beskriven och
också med scenarion
när det inte går som
man har tänkt sig. Varje
situation kan ju se olika
ut så hör gärna av er om
ni vill prova att starta en
ungdomsgrupp på er
ort. Jag hjälper gärna till
med utförligare stöd och
tips!

Så här kan det se ut när
Amnesty besöker en gymnasieskola! På bilden: John Nellfors.

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

VÄXA: GRUPPEN TIPSAR
Tobias Von Reding i U28 i Växjö tipsar om rekrytering:
U28 är en grupp på Linnéuniversitetet i Växjö. De har återkommande aktiviteter varje termin. På
hösten har de en Pride-vecka med
föreläsningar och workshops och nu
i höstas även med en Pride-sittning.
På våren agerar de på 8 mars och
ska för fjärde året i rad köra sin
fotbollsturnering Syria Cup. Gruppen
fyllde 18 år nu i mars!
Hur rekryterar ni nya medlemmar till er grupp?
Vi berättar för våra kompisar att vi är med i en Amnestygrupp
och tipsar dem om att gå med, och så går vi runt i klasserna på
skolan och berättar vad vi gör. Vid varje terminstart deltar vi på
skolans välkomstmässa. Då har vi alltid med oss ett fall och en
lista där personer som vill veta mer och gå med i gruppen kan
skriva upp sig. Efter några dagar kontaktar vi de som har skrivit
upp sig och bjuder in dem till ett möte.
Hur välkomnar ni nya medlemmar?
Det första mötet lägger vi upp som en informationsträff där vi
berättar om vad Amnesty gör, vad vår grupp gör och vad de
kan göra. Vi går också igenom terminen och de aktiviteter som
vi har inplanerade så det blir konkret vad de kan vara med på.
Ibland är det knepigt att få nya att komma en andra gång, men
vi försöker genom att prata med dem efter mötet och säga att
det vore kul om de ville vara med.

Hur behåller ni medlemmar?
Vi har en stor styrelse på tio personer, men det är svårare att
behålla de som inte är med i styrelsen. De som ingår i styrelsen
har tydliga roller och ansvarsområden som kommunikation och
utbildning. Det är olika personer som ingår varje år i styrelsen,
så även om vi gör återkommande aktiviteter varje år så är det
nytt för de som är med. Det är snarare gruppen i sig som har
rutiner.
Att gå med i en styrelse med ett tydligt område som du ansvarar för blir ju en förpliktelse. Först var jag med som aktiv medlem men sen sökte jag till styrelsen. Det blev mer motiverande,
jag fick större ansvar och var tvungen att delta och kunde inte
bara skippa möten.
Vad är ditt bästa rekryteringstips?
Att få kompisar att gå med i gruppen, om man är två-tre som
känner varandra så blir det roligare. Så kan de i sin tur ta med
sig folk de känner. Det blir ju också mer givande att vara med i
gruppen när man får träffa och umgås med folk man känner!

EMMA BROSSNER-SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE
08 - 729 02 43
EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE
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VÄXA: FLER MEDLEMMAR OCH GIVARE
Förra året var första året på drygt 10 år som fler valde att lämna
Amnesty Sverige än antalen nya som valde att gå med. Det här
har stora konsekvenser för Amnesty Sverige och vi kommer att
behöva kämpa extra hårt för att ta igen tappet av medlemmar.
Att jobba med fundraising handlar om att värva medlemmar och
givare, att övertyga människor om att vårt arbete är värt att bidra
till. Amnesty Sverige finansieras till största del av våra medlemmar
och givare, utan dem kan vi inte fortsätta vårt arbete.

VEM STÖDJER AMNESTY?
De senaste årens svårigheter med att värva nya medlemmar har
fått oss att stanna upp och fundera. Behovet av vårt arbete har
inte blivit mindre i världen, tvärtom, det borde vimla av människor
som vill stödja oss. Vilka är då dessa människor? Någon som skriver under ett vädjande på vår hemsida? Skriver på en petitionslista på torget i Halmstad? Köper ett HBTQI-armband? Ja förmodligen alla jag nämnde ovan. Trots det har vi hittills varit ganska
dåliga på att fråga dessa människor om de vill bli medlemmar
eller engagera sig för Amnesty på olika sätt. Men vi blir bättre.

OBLIGATORISK E-POSTADRESS GÖR OSS STÖRRE
Vi har sedan årsskiftet startat med obligatorisk e-postadress vid
underskrifter på hemsidan. Det är ett steg på vägen. Genom detta
kan vi återkoppla till de människor som har engagerat sig för ett
specifikt fall. Vi kan då berätta om vilka andra sätt som finns att
stödja Amnesty på: medlem, gruppmedlem, sms-aktivist, agera
på egen hand med mera.
På detta vis växer vi. Och vi måste växa. Vi är över 2 miljoner
medlemmar och givare globalt som kämpar för att mänskliga rättigheter ska åtnjutas av alla. Utan den här människokraften är vi
inget, då finns vi inte. Därför behöver vi behålla de medlemmar vi
har och bli fler så att vi har ännu större kraft att påverka.

ATT JOBBA MED MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER KOSTAR
Vårt arbete bygger på fakta. Fakta som vi får fram genom våra experter och utredare som undersöker och uppmärksammar kränkningar av mänskliga rättigheter. En utredare i fält i ett krisområde
kostar ungefär 500 kronor i timmen. De här undersökningarna
blir sedan rapporter som vi använder för att påverka regeringar,
företag och andra makthavare för att åstadkomma förändring.
Genom petitioner, brev och protester kämpar vi mot människorättskränkningar. Vi kan mobilisera ca 100 000 aktivister från hela
världen på 24 timmar. Det här ger oss en enorm kraft - en kraft
som ni är en del av.

Att hitta och värva nya medlemmar och givare vill vi ska kosta så
lite som möjligt. Därför måste vi i varje aktivitet vi genomför fråga
oss själva om vi har gjort mesta möjliga av de pengar vi investerat.
Där kommer ni in. Genom att bidra till att samla in kontaktuppgifter varje gång någon skriver under en petitionslista möjliggör ni för
Amnestys fortsatta arbete för mänskliga rättigheter.
Tack för ert engagemang!

EVELINA LINDHAGEN
FUNDRAISER
0733-97 65 70
EVELINA.LINDHAGEN@AMNESTY.SE

REGERINGENS FÖRSLAG OM TILLFÄLLIG LAG
Den 10 mars var sista dagen
för att lämna in remissyttranden angående den tillfälliga
lagen. Förslaget går ut på att
Sverige under fyra år ska ha
en tillfällig lag som bland annat innebär att alla som söker
asyl och anses vara i behov
av skydd enbart beviljas tillfälligt uppehållstillstånd och att
möjligheterna till familjeåterförening begränsas enormt mycket.
Vid ett remissmöte på Justitiedepartementet ett par dagar innan
framkom att många (de flesta) remissinstanser är mycket kritiska
till utredningen och lagförslaget och flera myndigheter samt
domstolar, fackföreningar och organisationer ställde frågor till
departementet.

Nu har debatten och omröstningen i Riksdagen skjutits fram till
den 20 och 21 juni. Även Amnesty kommer därför att senarelägga vår aktion som kommer att påbörjas runt den 1 juni. Vi tror att
det är mest effektivt att agera i nära anslutning till omröstningen.
Vi återkommer så snart vi vet om remissyttrandena kommer att
leda till några förändringar i lagförslaget och när vi närmare har
beslutat om aktiviteterna inför omröstningen. Om du några frågor
eller funderingar är du varmt välkommen att ringa eller skriva till
mig.

MADELAINE SEIDLITZ
JURIST, FOLKRÄTT OCH MIGRATION
08 -729 02 00
MADELAINE.SEIDLITZ@AMNESTY.SE
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GÖR DET DU BRINNER FÖR - OCH FÅ BETALT!
Du som är aktivist och pratar mänskliga rättigheter med folk
hela dagarna - nu kan du också jobba med det du brinner
för! Just nu söker vi medlemsvärvare i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Västerås och Uppsala samt telefonkommunikatörer i
Stockholm.
Som medlemsvärvare har du dessutom chans att bli en del av
vårt resandeteam och värva nya medlemmar på olika festivaler
och events runt om i Sverige under sommaren! De senaste
åren har vi bland annat funnits på plats under Peace and Love,
Way out west, Urkult och Almedalsveckan.

ATT JOBBA SOM TELEFONKOMMUNIKATÖR
Frida Vijaya, 41 år, arbetar som telefonkommunikatör på Amnestys sekreteriat
i Stockholm.
Vad är det bästa med att jobba som
telefonkommunikatör?
Jobbet ger mig möjlighet att upplysa
människor om vikten av att ta ställning
för mänskliga rättigheter, ett ämne som
jag känner starkt för. Att arbeta som telefonkommunikatör är
dessutom kreativt, självständigt och flexibelt. Jag känner att
jag utvecklar min kommunikativa förmåga genom coaching
och feedback från gruppledarna. Amnesty är en bra arbetsgivare, som bryr sig om sina anställda.

ATT JOBBA SOM MEDLEMSVÄRVARE
Linda Johansson Kiemunki, 19 år arbetar som medlemsvärvare på gator
och torg i Stockholmsområdet.
Vad är det bästa med att jobba som
medlemsvärvare?
Att jag får jobba med något som känns
meningsfullt! I framtiden vill jag läsa till
jurist och arbeta med mänskliga rättigheter eller miljörätt och detta känns som ett steg i rätt riktning.
Sedan jag började jobba som medlemsvärvare har min sociala
kompetens utvecklats och jag känner att jag har vuxit som
människa. Jag har dessutom fått mycket mer kunskap om de
frågor som Amnesty arbetar med. Stämningen mellan kollegorna är oerhört bra, de känns mer som kompisar än kollegor!
Gå in på www.amnesty.se/jobb och skicka in din ansökan
redan idag!

HANNAH TENNENBAUM
REKRYTERARE F2F OCH TF
0762725431
HANNAH.TENNENBAUM@AMNESTY.SE

GÖR EN EXTRAINSATS!
Ni vet alla de där släktingarna och vännerna som är så imponerade av allt arbete ni lägger ner som amnestyaktivister. De där
som säger ”Åh, om jag bara hade lite mer tid skulle jag också
engagera mig för mänskliga rättigheter!”

Tipsa dem om att de kan bli SMS-aktivister! Berätta för dem
hur enkelt det är, att de bara skriver ett sms med texten
AKTIVIST samt sitt för- och efternamn och skickar till 72 970.
Sedan får de varannan vecka en aktion att skriva under. Be
dem läsa mer på www.amnesty.se/sms

AMNESTY INTERNATIONAL

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR

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
Användarnamn: amnesty2015, Lösenord: rättigheter
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

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

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

