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Moses Akatugba från Nigeria benådad och frigiven! Läs mer på sidorna 4-5.

2-3 MIN KROPP MINA RÄTTIGHETER

Abortlagstiftningen på Irland kan få grymma
konsekvenser för många kvinnor. Vittnesmålen är
många och hårresande. Det är dags att agera för
att lagen ändras!
Dessutom - i Grekland är det inte lätt att vara gay
och/eller invandrare. Sommarens HBTQ-fall rör
just detta.

4-5 STOPPA TORTYREN

Kampanjen mot tortyr har skördat en enorm
framgång i och med att Moses Akatugba från
Nigeria benådats. Det är också ett utmärkt exempel
på hur bra det blir när vi arbetar på många fronter.
Mycket jobb kvarstår dock.

6 GLÖM INTE REKRYTERINGEN! 7 ÅRSMÖTET 8 AKTIVISTSEMINARIET
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AGERA MOT ABORTFÖRBUDET PÅ IRLAND
Förutom jobb, lata dagar och bad så ska ni så klart delta i årets
sommarkampanj. Anmäl er grupp till kampanjen redan nu och
fundera på vilka arrangemang det finns på er ort som ni kan
vara med på. Oftast krävs det inte så stor insats utan ni kan
delta i sommarmarknader, loppisar, mindre musiktillställningar
där ni bor (eller där ni kommer att spendera sommaren). Låt
fantasin flöda. Här är bara några av de idéer som kom upp på
den första av fyra kampanjutbildningar som ägde rum i Höllviken lördagen den 18 april: Glass och Jazz i Hjo den 25 juli,
Fallens dagar (mat och musikfestival) i Trollhättan, Stockholm
Street festival i Stockholm, Augustifesten i Norrköping.

MATERIALBESTÄLLNING
Ni kommer att kunna beställa material till era aktiviteter, det
kommer finnas petitioner och annat material. Mer information
får ni när ni anmäler er. Anmälan till kampanjen görs via
aktivism.amnesty.se -> min kropp mina rättigheter -> Irland
Vi arbetar just nu för fullt med att ta fram material som vi kommer att använda, och förutom att samla namnunderskrifter
kommer vi förhoppningsvis locka nyfikna festivalbesökare till
oss genom en interaktiv modul.

FESTIVALER
I sommar händer det och du har nu chans att följa med. En
sommar utan festival är ingen riktig sommar, en sommar utan
kampanjande är heller ingen riktig sommar. Därför är det nu
äntligen dags att kombinera de bägge.
Vi söker efter aktivister som kan tänka sig att följa med och
bedriva påverkansarbete under följande evenemang:
Almedalen i Visby 28/6-3/7
Putte i Parken i Karlstad 2-4/7
Siestafestivalen i Hässleholm 2-4/7
Peace and love i Borlänge 2-4/7
Dansbandsveckan i Malung 12-16/7

Vi ser helst att du har möjlighet att vara med under alla dagar
som vi kommer ha vårt tält öppet men det går även bra att
anmäla sig för kortare deltagande.
Vissa festivaler kommer samordnas från sekretariatet men vi
ser gärna att vi får en stark lokal förankring till varje festival, så
är du därför intresserad av att hjälpa tilllite extra får du gärna
ange detta i anmälningsformuläret.
Att delta som aktivist på festival är både utvecklande, roligt och
intensivt, en chans du inte vill missa med andra ord. Så passa
nu på att göra något tillsammans i er grupp eller för den delen
kom själv om ingen annan i din grupp kan följa med. Du kommer lära känna massa nya aktivister från hela Sverige.
Amnesty betalar för din resa,mat och boende om du är i behov
av det. Vi söker efter ett 10-tal aktivister till varje festival så
detta är nu din chans. Följ med på sommarens största äventyr,
vi behöver dig!
Maila eller ring mig om du har några frågor, hoppas vi ses i
sommar.

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

HBTQ-SOMMAR, OCH NY AKTIVISTSAMORDNARE
Runt om i hela landet kommer det i sommar att hållas, och
har redan hållits, olika Pride- och HBTQ-festivaler, och det är
klart att Amnesty ska finnas på plats! Just nu vet vi att vissa
grupper kommer att medverka på festivalerna i Falkenberg,
Göteborg, Malmö och Stockholm!
Ska er grupp gå med i någon av Pridetågen, eller planerar
att göra något annat i samband med festivalerna, hör gärna
av er till oss! Ni kan även höra av er till er kommun om ni vill
ta reda på om det kommer att hållas någon Pride-festival i er
kommun.

ETT NYTT INDIVIDFALL OCH FOKUS FÖR SOMMAREN

Paret Kostas och
Zabi träffades på en
Pridefestival i Aten
och flyttade senare
ihop. Augusti 2014
blev paret brutalt
överfallna av en
grupp på 12-15
män, när de satt på
Kostas och Zabi
en bänk i centrala
Aten. Kostas fick en soptunna över huvudet och sitt ben

				

SIDA 3		

brutet på tre olika ställen som resulterat i månader av rehabilitering. Ingen har hittills blivit åtalad för brottet, och ingen
misstänkt har blivit identifierad.
Detta är fallet som vi kommer att fokusera på i sommar, för
att uppmärksamma de grekiska myndigheterna att människor
som Kostas och Zabi som utsätts för hatbrott p.g.a. deras
sexuella läggning, eller identitet måste få upprättelse!

ARMBAND OCH ÖVRIGT MATERIAL
Vill också påminna er om det nya för i år: Armbanden! De nya
fina tygarmbanden, i regnbågens färger, med texten “Human
rights are our pride”, kommer ni att kunna sälja under festivalerna! Detta gör vi för att vi dels vill synas, men också för att
det är ett fint sätt att samla pengar på till organisationen.
Försäljningen kommer ske helt utan kontanthantering. Köparen betalar med ett sms och visar sedan upp kvittot som trillar
in i deras mobil efter betalning. Smidigt va? Detta gör också
att vi kan samla så kallade leads - folk som vill bli kontaktade
av oss för att få veta mer om Amnesty och på sikt också
förhoppningsvis stödja oss mer på ett eller annat sätt.
Armbanden går att beställa tillsammans med annat material,
som affisch, informationsblad och petitionsformulär,

INSATS JUNI 2015

via anmälan- och materialbeställningsformuläret på
aktivism.amnesty.se/mkmr/, under HBTQ.
Har ni några frågor om material, armbanden, kampanjen
osv. kontakta gärna mig! Jag kommer att finnas på plats på
Göteborgskontoret hela sommaren.

NY AKTIVISTSAMORDNARE
Jag heter Karin och kommer att arbeta på Göteborgskontoret
under hela sommaren som aktivistsamordnare. Jag kommer
främst mobilisera och stötta våra aktivister kring sommarkampanjen, men också till de olika pride/HBTQ-festivalerna runt
om i landet.
Har ni frågor gällande sommarkampanjen, pride/HBTQfestivalerna, material till kampanjerna eller dylikt, kontakta
alltså gärna mig!

KARIN DA ROSA
AKTIVISTSAMORDNARE
070 - 860 86 12
KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

SOM JAG SER DET...
På väg till den kanadensiska sektionens årsmöte passerar jag
passkontrollen på flygplatsen och är jättenervös. Jag har fyllt
i inresekortet, ätit upp all europeisk frukt jag hade med mig
och kollat säkert tio gånger att mitt pass inte har gått ut.
Passkontrollsskräcken sitter kvar sen ett tämligen misslyckat
besök i Vitryssland för ett par år sen. Jag åkte dit för att prata
mänskliga rättigheter med en grupp vitryska studenter, men
kom aldrig längre än till Minsk International Airport. Trots
att vi hade alla papper i ordning bestämde de sig för att inte
släppa in mig och min kollega i landet. Istället blev vi hänvisade till en övergiven transithall där vi spenderade dagen
under militär bevakning utan mat och utan information om
vad som pågick eller vad som skulle hända.
Efter åtta timmar stängde flygplatsen. Ljusets släcktes, militärerna låste dörrarna och gick hem. I beckmörket på den öde
flygplatsen växte oron. Jag var hungrig, trött och väldigt rädd.
Ytterligare sju timmar senare blev vi satta på ett plan till Wien,
och var snart, något skakade men trygga, tillbaka i Sverige.

LJUS

SOMMAREN ÄR ÄNTLIGEN HÄR!
Namninsamlingar på regniga gator och med termosljummen
glögg byts mot kampanjande på soliga torg och festivaler.

TAGGTRÅD
KRÄNKNINGAR I KANADA
De systematiska kränkningar kvinnor från ursprungsbefolkningen i Kanada utsätts för.

Den här historien har gett upphov till mycket skratt bland
våra vänner, inte minst när vi erkänt att vi spenderade de
femton timmarna i vitrysk arrest med att ha filmmaraton med
Harry Potter-filmerna jag råkade ha på min dator. För mig var
episoden på Minsk International Airport dock mer än bara en
anekdot. Det var en ögonöppnare.
Som svensk är det lätt att ta möjligheten att resa för givet, ett
svenskt pass är ju gångbart nästan var som helst i världen.
Att själv uppleva bara en liten del av den godtycklighet och
omöjlighet som för många präglar världens gränser var
skakande. De 15 timmarna i den övergivna transithallen är
inte ens jämförbara med den verklighet som många flyktingar
upplever vid gränskontroller världen över. Människorättsförsvarare i andra delar av världen behöver uppleva fasor som
inte går att föreställa sig i sitt arbete för en bättre värld. Och
framförallt är det svårt att sätta sig in i hur det skulle vara att
inte ha ett tryggt hem att återvända till.
På flygplatsen i Kanada tittar passkontrollanten på mig med granskande blick, ställer ett par
frågor och vinkar
sedan förstrött förbi mig. Jag kan andas
ut. Önskar att det var lika lätt för alla
andra runt om i världen.

TORA TÖRNQUIST
ORDFÖRANDE SVENSKA AMNESTY
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KAMPANJEN MOT TORTYR
Som vi berättade i ett extrautskick till alla mottagare av Insats
så blev Moses Akatugba från Nigeria benådad och frigiven
den 28 maj. Amnesty har arbetat för Moses sedan våren
2014, dels inom ramen för kampanjen mot tortyr, och dels
inom Skriv för frihet, där han var ett av de tolv fallen i den
internationella kampanjen.
Processen bakom frigivningen innehåller en hel del dramatik.
Guvernören för Delta State, Dr. Emmanuel Uduaghan, hade
gett tydliga signaler om att han tänkte benåda Moses, men för
att kunna göra det måste den juridiska processen först vara
helt avslutad. Kravet var alltså att Moses skulle dra tillbaka sin
överklagan till en högre rättsinstans. Vare sig Moses, hans företrädare inom organisationen HURSDEF, eller för den delen
Amnesty, kunde veta om guvernören tänkte stå vid sitt ord
eller inte. Men det gjorde han - på den allra sista dagen av sitt
Guvernörsämbete. I samband med benådningen av Moses
benådades även ytterligare tre dödsdömda. Vi har ingen
information om vilka dessa tre personer är, men alla upphävda dödsdomar är att betrakta som segrar och framsteg ur
rättighetssynpunkt.

KAMPANJAKTIVITETER UNDER MAJ
Under maj månad har vi synliggjort kampanjen i en mängd
kanaler på flera orter. Vi har genomfört lokala aktiviteter på
flera orter runt om i landet. Den 23 maj samlades det in
underskrifter i Göteborg och i Halmstad. Den 24 maj
arrangerades Amnestyloppet med tortyr som tema av Amnesty i Stockholm. I Malmö genomfördes aktiviteter den 30 maj.
Vi vet att det har genomförts aktiviteter på fler orter, men har
tyvärr inte fått särskilt mycket konkret återrapportering. Skicka
gärna rapporter och bilder från era aktiviteter till mig eller till
Marianne Gyllenpistol (marianne.gyllenpistol@amnesty.se).
Vi har även marknadsfört kampanjen i en mängd olika
kanaler:
• Egna utskick/uppdateringar via e-post, Twitter och Facebook
• Annonser och/eller bilagor i Filter, Offside, Hunger, Nya
rum och Svenska Dagbladet.
• Digitala annonser på mobilsidorna för DN, Nöjesguiden
och ETC.
• Stortavlor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
• Tunnelbanereklam i Stockholm
• ...Och sist, men verkligen inte minst, en 7x10 meter stor
affisch på en fasad vid Skanstull i Stockholm.

Solidaritetsaktion för Erkin Musajev, årsmötet 2015

UPPDATERING OM ERKIN MUSAJEV
I aprilnumret av Insats kunde vi berätta den nedslående
nyheten att fängelset inte hade tillåtit Erkin Musajev att läsa
ett enda av de tusentals kort och brev som skickats till honom
via Amnestys kampanj. Men efter påtryckningar från Erkins
familj har han under maj tillåtits läsa några av breven under
övervakning från fängelseledningen. Familjen har återigen
uttryckt sin tacksamhet till Amnesty:
“Erkin passes a huge thank you to everyone who is not indifferent to his fate and says that every letter means a lot to him
and gives him strength, optimism and faith.”
Jag vill uppmana er alla att fortsätta skriva till Erkin eller på
andra sätt agera mot tortyren i Uzbekistan. Instruktioner hittar
ni på kampanjsidan på aktivistportalen: aktivism.amnesty.se/
stoppatortyr

Obs! Bilden är inte ett montage.
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FORTSÄTT ARBETA UNDER SOMMAREN!
Vi vet att många grupper och distrikt tar en välbehövlig paus
under sommaren, men för er som vill fortsätta arbeta med
kampanjen finns det mycket ni kan göra (det mesta dessutom utan några övermänskliga ansträngningar):
•
•

•

•

Sprid vår kampanjsida www.amnesty.se/tortyr till vänner
och bekanta via e-post eller sociala medier.
Sätt upp våra affischer - antingen de tryckta affischerna
med ryggen som ni river sår i, eller våra “saknas-affischer” om Erkin Musajev och Claudia Medina.
Uppmana folk att skriva under vår sms-petition för Erkin
Musajev (använd flygbladen på aktivistportalen eller
hänvisa direkt till petitionen på www.amnesty.se/tortyr
Skriv brev och kräv åtgärder mot tortyren i Uzbekistan. På
aktivistportalen hittar ni instruktioner för brevskrivning till
president Karimov, till högsta domstolens ordförande Gaziev och till EU:s utrikesminister Mogherini. Ni kan även
agera för Erkin Musajev och Dilorom Abdikadirova, och
vi kommer lägga upp ytterligare ett enskilt fall - Muhammad Bekzhanov.

Amnesty Göteborg agerar mot tortyr

Till sist: Om ni planerar att beställa material eller har frågor
om kampanjen, så hör av er under juni månad. Under juli har
de flesta av oss som arbetar med kampanjen semester.

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

EN FENOMENAL FRAMGÅNG
PÅVERKANSARBETE PÅ ALLA FRONTER
Frigivningen av Moses Akatugba är ett tydligt exempel på
Amnestys arbete när det fungerar som bäst. Utöver de vanliga
arbetsmetoderna, som utrednings- och kampanjarbete, så
blev Moses ett individfall för grupper att arbeta med och
även som bekant ett fall inom kampanjen ”Stoppa Tortyr”.

Våren 2012 besökte Amnestyfonden Port Harcourt i Nigeria
och fick följa HURSDEF i det dagliga arbete som innebar
besök på polisstationer, arrestlokaler, militärhögkvarter, bårhus och domstolar. Dessutom fick vi delta i aktiviteter för att
stoppa tvångsvräkningar och mycket annat.

Arbetet förankrades väl på det lokala planet med organisationen HURSDEF som sedan några år fått stöd av Amnestyfonden. Hela kedjan av Amnestys olika delar har tillämpats
- aktivism, kampanj, utredningsarbete och bistånd samt ett
mycket engagerat Nigeriateam på IS.

Idag är HURSDEF en organisation med 8 anställda och ett
nätverk av 60 volontärer som bedriver ett intensivt MR-arbete.
HURSDEF är numera en partnerorganisation till Amnesty och
jobbar mycket nära utredningsteamet på IS. I fallet Moses
så är det Justine och HURSDEF som varit den ständiga
kontaktpunkten till Moses, hans familj och advokat. Justine
har tillsammans med advokaten, IS och hela Amnestyrörelsen lyckats få Moses dödsdom omvandlad till livstid och i ett
slutskede har Moses benådats. Kampen har varit lång och
mycket intensiv.

EN STOR SEGER!
Självfallet hade vi hoppats att Moses skulle bli fri i en korrekt
rättegång. Nu blev han istället benådad - vilket ändå är en
stor seger.
Justine Ijeomah från HURSDEF överlämnar Amnestyaktivisters
vädjandebrev till Moses Akatugbas mamma och syster.

BISTÅNDET EN VIKTIG KOMPONENT
Biståndet har varit en viktig komponent i HURSDEF:s arbete
med att få Moses Akatugba fri. När Amnestyfonden 2011
besökte IS, så var även HURSDEFs grundare Justine Ijeomah
på IS, och Nigeriateamet ordnade ett möte ”för det fanns en
organisation som skulle behöva Fondens stöd”.

GUNILLA ODIN
SVENSKA AMNESTYFONDEN
08 -729 02 08
GUNILLA.ODIN@AMNESTY.SE
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INNAN NI KASTAR IVÄG MÖSSAN...
Nu börjar terminen närma sig sitt slut och sommaren är på
ingång! Bakom lämnar vi oss en termin av kampanjer för att
förändra Tunisiens våldtäktslagstiftning och bekämpa den
utbredda tortyren i Uzbekistan. Men att terminen tar slut
betyder inte bara sommarlov för er Amnestyaktivister, det
betyder också en del saker att tänka på, som vi här kommer
påminna er om.

Sara-Gül, U42, och Julia och Auna, U82, pysslar inför MKMR-aktion

Sen måste ju inte skolterminens slut betyda att ni inte kan aktivera er inom Amnesty! Vi har ju en sommarkampanj också
som ni kunde läsa om i början av det här numret.
Ungdomar från Drottning Blankas Gymnasieskola i Varberg

Till att börja med är det viktigt att ni som är med i grupper
där gruppsekreteraren tar studenten nu, ser till att utse en
ny gruppsekreterare. Det är viktigt för både er och oss att
veta vem som har ansvaret att sköta kontakten med oss på
kontoren och vem vi i huvudsak ska vända oss till med viktig
information.
I vissa grupper kanske det är många som ska ta studenten
nu till sommaren, och då kan det vara bra för er andra i
gruppen att fundera på rekrytering. Hur kan ni på ett bra sätt
få nya medlemmar för att stärka gruppen och se till att den
förblir aktiv nästa termin?

Avslutningsvis så vill vi återvända till den gångna terminen.
Vilket jobb ni har gjort! Ert engagemang har minst sagt imponerat på oss alla. Vilka kämpar! Fortsätt kämpa på så, ge
aldrig upp och så ska vi nog se till att alla alltid får åtnjuta de
mänskliga rättigheterna!

LIV GUSTAFSSON / JOHN NELLFORS / TINNA BOMAN
UNGDOMSSAMORDNARPRAKTIKANTER VT15

REKRYTERINGSMÖTEN - DAGS ATT PLANERA!
I september är det dags igen för rekryteringsmöten! Under
vecka 39 (21-27 september) eller däromkring vill vi uppmana
alla grupper som söker nya medlemmar att arrangera rekryteringsmöten på era orter.

grupper kan ha stor nytta av att få nya granngrupper att
samarbeta med. Så passa på nu! Vi hjälper er med tips och
marknadsföring.

Att rekrytera nya gruppmedlemmar är bra att göra kontinuerligt under hela året, men i början av hösten är en bra tid
att göra en extra satsning i form av ett rekryteringsmöte. Så
innan ni tar sommarledigt från Amnestyarbetet, fundera på
en lämplig tid och plats för er grupps rekryteringsmöte!

Senast den 3 september behöver ni anmäla ert deltagande.
Det gör ni genom att mejla till karin.broberg@amnesty.se, och
när ni gjort det får ni information, tips och ett beställningsformulär för beställning av material och det centrala e-postutskick som görs från sekretariatet.

BLI FLER I ER GRUPP

A SOM I AMNESTY

Att ordna rekryteringsmöte dit ni bjuder in intresserade på
orten och få en chans att berätta om ert lokala arbete är ett
jättebra sätt att engagera nya medlemmar. Sekretariatet hjälper er med tips, material och att marknadsföra mötet genom
utskick via e-post. Så fundera redan nu på lämplig tid och
plats - bra platser kan vara till exempel ett café, bibliotek, på
en arbetsplats eller högskola. Är ni flera grupper på samma
ort så kan ni med fördel hålla ett gemensamt möte - prata
med de andra i ert distrikt!

Efter ert rekryteringsmöte är det lämpligt att arrangera grundkursen “A som i Amnesty”. Kursen är sex timmar lång och
passar för den som vill lära sig grunderna inom mänskliga
rättigheter, vill veta mer om Amnesty och hur man själv kan
engagera sig i Amnestys arbete.

STARTA EN NY GRUPP
Kanske har ni tänkt på att det borde finnas en Amnestygrupp
i grannorten eller en till grupp i er stad? Även befintliga

ANMÄL ERT DELTAGANDE

KARIN BROBERG
AKTIVISTSAMORDNARE
08 -729 02 21
KARIN.BROBERG@AMNESTY.SE
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ETT LYCKAT ÅRSMÖTE I UMEÅ!
Årets resetips: I år anordnades en Amnestybuss som tog
glada och engagerade deltagare från Stockholm till Umeå och
tillbaka. Det blev en minnesvärd resa med chans att påbörja
engagemanget redan under resan dit. Detta ska vi ta med oss
till nästa år!
Årets polisingripande: På lördagskvällen hade studentkåren
vid Umeå universitet en färgglad och tydligen eldig fest i
lokalerna under våra. När brandlarmet gick fick hela huset
utrymmas och brandkåren fick komma och släcka efter studenternas eldshow. Som tur var blev det ingen större skada
och vi kunde fortsätta kvällen en trappa upp som planerat!

När årsmötesklubban föll på årsmötets sista dag i Umeå var
vi alla trötta och fulla av intryck, men också inspirerade och
fyllda av ny energi och beslutsamhet inför det nya Amnestyåret. Årsmötet präglades av god stämning, massa framtidsvisioner samt en iver att diskutera, debattera och besluta.
Det är svårt att sammanfatta tre så intensiva dagar, men här
kommer några nedslag!
Årets beslut: Läs mer i rutan intill.

Som ni förstår var det ett händelserikt årsmöte. Jag hoppas
att ni som var på plats fick blodad tand för att åka nästa år
också, och att ni bjuder med alla era Amnestyvänner!
PS: Vill du se hur det faktiskt såg ut på plats i Umeå? Kolla in
ett bildspel som finns på medlemssidorna!

ÅRETS BESLUT I KORTHET

Årets siffra: 157 deltagare var på plats i Aula Nordica, Umeå
universitet. Roligt att se att så många tog sig till Norrland och
Björkarnas stad! Utöver detta var 25 personer med och röstade på distans. Totalt var vi alltså 182 personer som deltog i
årsmötet på ett eller annat sätt.

•

Årets nykomling: Hon ska nog inte betraktas som en nykompling i Amnestysammanhang, men i år valdes Tora Törnquist
till ny ordförande för svenska Amnesty. Vi ser fram emot ett
gemensamt arbete för mänskliga rättigheter framöver!

•

Årets insats: I både årsmötesutvärderingarna och på plats
fick Umeås egna funktionärer och arrangörer stora guldstjärnor och hejjarop för sin insats under helgen. Med ett ständigt
glatt humör, servicekänsla och förmågan att snabbt lösa
problem, guidade de deltagarna genom helgen med bravur.
Det är vi alla evigt tacksamma för!
Årets citat: I utvärderingen hittades denna pärla som beskrev
det avslutande anförandet av Joakim Medin i en kort mening
“Inget årsmöte utan tårar”.

•
•

•

•

Motionsstoppet till årsmötet är nu 12 veckor innan
årsmötet.
Svenska Amnesty ska ge arbetet med flykting och
migration högre prioritet.
Svenska Amnesty ska verka för att Amnestyrörelsen
arbetar fram en långsiktig riktning internationellt.
Styrelsen ska verka för att inkludera följande områden i de strategiska målen 2016-2019: arbetet
med grova kränkningar av medborgerliga och
politiska rättigheter, sexuella och reproduktiva rättigheter samt att rätten att söka asyl, legala vägar
för att söka skydd samt att tillgång till en rättsäker
asylprocess inkluderas i flykting- och asylfrågorna.
Stadgarna reviderades vad gäller valberedningen,
Granskningskommittéen samt anmälan till årsmötet.
ICM-delegationen ska verka för att stärka det
demokratiska systemet i förhållande till ekonomiskt
svagare och/eller mindre sektioner genom att se
över fördelningsgrunderna för representation/rösträtt på det internationella rådsmötet.

Årets applåd: Efter ett fängslande framträdande i Norrlands
kvällsol fick det samiska bandet Àra stående ovationer och
årsmötets varmaste applåder.
Årets snackis: Det snackades både om Påverkanstorget och
på Påverkanstorget, där en motion även inkommit om att avskaffa densamma. Alla fick möjlighet att diskutera alla frågor
och även om lokalerna och ljudvolymen var mycket bra i år,
var rapporten en utmaning när det väl kom till beslut.

KARIN NORDH
ÅRSMÖTESSAMORDNARE
08 - 729 02 75
KARIN.NORDH@AMNESTY.SE
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AKTIVISTSEMINARIUM 2015
ÅRETS ROLIGASTE TRÄFF FIRAR TIO ÅR
Den 3-4 oktober är det dags för Amnestys tionde aktivistseminarium! Vi gör plats för 100 engagerade aktivister på Ersta
konferens i Stockholm för två dagar fulla av aktivitet, engagemang och inspiration. Som vanligt bjuder aktivistseminariet
på ett smörgåsbord av kampanjidéer, internationella gäster,
aktiviteter och berättelser. Seminariet är också en fantastisk
chans att träffa andra engagerade aktivister, utbyta erfarenheter och stärkas i sitt engagemang. Så missa inte årets
roligaste aktivisthelg!

Ni som är nya i Amnesty kan delta i ett nybörjarpass innan
seminariet börjar, klockan 9:30 på lördagen. Som tidigare år
kommer vi att ha flera valbara pass under seminariet, så att ni
kan sätta ihop er egen ultimata upplevelse.

SAMKVÄM
Aktivistseminariet är ett fantastiskt tillfälle att lära känna andra
trevliga aktivister och knyta kontakter över hela landet. Vi
upprepar förra årets uppskattade middag på sekretariatet
på lördagskvällen, och gör en gemensam solidaritetsaktion
tillsammans.

ANMÄL ER INNAN PLATSERNA TAR SLUT

Aktivistseminariet 2014

SKRIV FÖR FRIHET
Seminariet förbereder inför årets Skriv för frihet-kampanj,
som vi hoppas kommer locka ännu fler grupper och aktivister
än tidigare år. Som deltagare får du information om kampanjen, presentation av de olika fallen och tips och idéer inför
din grupps egna aktiviteter.

KAMPANJ OCH AKTIVITET
Under aktivistseminariet har ni chansen att uppdatera er
kring vad som är på gång i de två globala kampanjerna,
Stoppa tortyr och Min kropp - mina rättigheter, och vidareutbilda er inom kampanjerna. Ni får också möjlighet att tycka
till om hur svenska Amnesty ska arbeta i framtiden på ett
seminarium om Amnestys långsiktiga riktning, och ni får tips
och verktyg för att utvecklas i er aktivism.

AMNESTY INTERNATIONAL

ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11)
TELEFON: 0771-AMNESTY, FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
Användarnamn: amnesty2015, Lösenord: rättigheter
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

Tid: Lördag den 3 oktober kl. 10.30 (för dig som deltar
på nybörjarpasset 09.30) till söndagen den 4 oktober kl.
15.30.
Plats: Ersta konferens i centrala Stockholm
Kostnad: 300 kronor, inkluderar mat och boende (vid
behov). Som vanligt kan ni ansöka om resebidrag (senast den 13 september!), se information i anmälningsformuläret på hemsidan.
Anmälan: Ni anmäler er senast den 20 september via
aktivism.amnesty.se/aktivistseminariet. Där hittar ni en
länk till anmälningsformulär och betalning, och där finns
också mer detaljer och uppdateringar av programmet.
Platser: Vi har plats för 100 deltagare, så anmäl dig i
god tid för att vara säker på att få en plats!

KARIN BROBERG
AKTIVISTSAMORDNARE
08 -729 02 21
KARIN.BROBERG@AMNESTY.SE

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

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

