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Rosa Mörkö Heikkinen, amnestyaktivist från Finland, och Danny Maksoud, amnestyaktivist från Sverige, på Nordic Youth Conference 2014.

9 NORDIC YOUTH CONFERENCE

Det är dags för svenska sektionen att stå värd för
den årligen återkommande Nordic Youth Conference. Under fyra intensiva dagar får ett femtiotal
ungdomar från hela Norden träffas och smida
planer för att göra världen något lite bättre.
Ansök om en plats innan sista april!

5-6 STOPPA TORTYREN PÅ NYTT

Kampanjen mot tortyr gör en nystart nu i april med
bland annat en kampanjsida, möjlighet att skriva
under med sms och en aktionsgenerator... Missa
inte! Och om ni inte redan har anmält er grupp till
kampanjen så gör gärna det så snart som möjligt.

2-3 ATT REKRYTERA MEDLEMMAR 4 SOMMARKAMPANJ! 10 SKRIV FÖR FRIHET
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REKRYTERA NYA MEDLEMMAR TILL
ER GRUPP- NÅGRA TIPS
Skulle er grupp må bra av lite fler aktiva medlemmar? Ni
är inte ensamma! För att bli riktigt vassa på att rekrytera
nya medlemmar till er grupp krävs dock att ni tar er tid att
fundera kring rekrytering. Hur kan just er grupp göra för att
locka och behålla nya medlemmar? Här kommer några tips
och råd som hjälper er på vägen!
Tänk rekrytering!
En av de viktigaste sakerna för en Amnestygrupp som behöver nya medlemmar är att aktivt arbeta med rekrytering - se
det som en uppgift precis som era vanliga arbetsuppgifter!
Sätt er ned tillsammans och lägg upp en plan för hur ni
ska locka nya medlemmar, planera insatser specifikt för att
rekrytera nya aktiva, och fundera över hur ni får nya medlemmar att känna sig välkomna i gruppen. Vilka kanaler kan ni
använda för att nå nya medlemmar? Vad har ni provat förut
(både det som funkat bra och det som funkat mindre bra)?
Tänk på rekrytering som en aspekt i allt ni gör i gruppen, så
kommer ni att se resultat!
Nedan följer ett antal tips på hur ni kan utveckla ert arbete
med att rekrytera nya medlemmar till er grupp, och hur ni får
nya medlemmar att stanna i gruppen. Varje punkt representerar en möjlighet att underlätta för en ny medlem att
känna sig välkommen, alternativt en ”risk” där ett oreflekterat
beteende försvårar för nya medlemmar. Om er grupp har ett
behov av att rekrytera nya medlemmar så kan ni tjäna mycket
på att fundera kring var och en av punkterna.
1. Utåtriktat arbete
”Syns man inte, finns man inte...” sägs det ibland. Fungerande rekrytering har sin grund i det utåtriktade arbetet.
Genom att er grupp är aktiv och synlig på orten där ni verkar,
gör ni det lättare och mer intressant för nya medlemmar
att ta kontakt med er och engagera sig. Några exempel på
metoder för att öka er synlighet är att ha informationsbord,
delta i kampanjaktiviteter och evenemang, skriva insändare i
lokaltidningen eller affischera på stan.
2. Fråga!
Vill ni rekrytera nya aktiva medlemmar måste ert arbete
inkludera en tydlig frågeställning riktad till mottagaren. Våga
fråga! Om någon tar kontakt när ni står och skramlar med
bössor eller samlar underskrifter på stan, glöm inte att faktiskt
höra efter om han/hon skulle vara intresserad av att engagera
sig. Vänta er inte att alla ska fråga själva! Att aktivt fråga efter
nya medlemmar kan man göra på många sätt och i många
sammanhang. Om ni ska affischera inför ett evenemang eller
ett möte, se till att ni tydliggör att ni söker nya medlemmar.
Och glöm inte att ta med kontaktuppgifter så att den som är
intresserad kan nå er!

3. Träff innan första mötet
Om ni får en ny medlem eller någon uttrycker intresse för att
gå med i gruppen - se till att någon i gruppen träffar honom/
henne innan det första mötet. På så sätt sänker ni tröskeln
och ser till att den nya medlemmen är förberedd på hur
mötet kommer fungera, ni kan tydliggöra hur gruppen arbetar
och bidra med positiva exempel på vad ni gjort tidigare och
hur trevligt ni har i gruppen.
4. Första mötet
Tänk på att aktivt förhålla er till att ni har en ny medlem på
mötet. Visa uppskattning, fråga mycket om personen. Tänk
också på att väl inarbetade grupper ofta har olika “utestängande” beteenden - interna skämt, fackuttryck och annan
”gruppkultur” - som kan vara svårt att hänga med i som ny
medlem. Om gruppen inte aktivt förhåller sig till detta är det
troligaste att den nya medlemmen kommer känna sig utanför.
Under mötets gång, se till att ni riktar er till den nya medlemman och förklarar och förtydligar. Ett bombsäkert sätt att stöta
bort en ny medlem är att inleda med uppmaningen ”Säg till
om det är något du inte förstår” och sedan genomföra mötet
precis som vanligt!
5. En första uppgift
Den som söker sig till en förening/grupp vill vara delaktig i
arbetet. Inte sen, utan NU! Förbered alltid en lämplig uppgift
till den som är ny, allra helst en uppgift som innebär någon
form av uppföljning på nästa möte (eller varför inte fråga
om han/hon kan tänka sig att vara värd för nästa möte...?).
Riskerna med att den nya medlemmen upplever sig osynlig
eller inte behövd är mycket större än att han/hon upplever sig
överrumplad av att få en uppgift.
6. Uppföljningssamtal
Ha som rutin att alltid kontakta era nya medlemmar per
telefon innan det andra mötet. Det visar att man uppskattar
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och behöver honom/henne i gruppen, och ger möjlighet att
stämma av eventuella frågor. Om en ny medlem missar ett
möte ska ni alltid ringa och ta reda på varför. Det kommer att
upplevas som omtänksamt, snarare än ”kontrollerande”. Det
sista man vill om man inte kommer på ett möte är att ingen
märkte det...
7. Utveckling och utbildning
Frånvaro av utveckling är den främsta orsaken till att medlemmar som en gång ”fått fäste” i organisationen ändå väljer att
sluta. Gör rutin av att regelbundet ifrågasätta era uppgifter och
rutiner i gruppen. Om någon har intresse av att fördjupa/utveckla
sitt engagemang är det viktigt att försöka skapa den möjligheten.
Se till att nya medlemmar snabbt får möjlighet att delta på utbildningar eller möten. Det fördjupar relationen till och förståelsen för
organisationen, och skapar positivt engagemang.
8. Utvärdera!
När ni genomfört de rekryteringsåtgärder som ni planerat,
glöm inte att avsätta tid för att utvärdera. Beröm er själva för
det som ni gjorde bra, och fundera över vad ni kunnat göra annorlunda. Det är lätt att känna sig ”sviken” om en ny medlem
dyker upp en eller två gånger och sedan lämnar gruppen -

INSATS APRIL 2015

men bättre är att se det som en möjlighet till utveckling. Ibland
drar man slutsatsen att han/hon ”nog inte var så intresserad/
engagerad ändå”. Så behöver det dock inte vara - lika möjligt
att den nya medlemmen av någon anledning inte trivdes.
Knappast för att ni varit otrevliga, men kanske kan ni göra mer
i framtiden för att underlätta att nya medlemmar ska känna
tillhörighet till gruppen.
En sista sak att tänka på
Valet att engagera sig aktivt i en ideell organisation avgörs
minst lika mycket av sociala faktorer som trivsel, relationer
och känsla av samhörighet, som av graden av intresse/engagemang för att förbättra världen. Det finns mängder av ideella
organisationer. Är det inte trevligt, roligt eller stimulerande
att arbeta i Amnesty, så gör man det någon annanstans.
Därför är det så viktigt att vi har roligt tillsammans! Ta er tid
för trivselaktiviteter i gruppen, träffas utan måsten och se till
att belöna er själva för ert hårda arbete. Att engagera sig ska
vara roligt!

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

VÄRVA EN VÄN
Du som stödjer Amnesty med tid, och kanske också med
dina pengar är så viktig för så många. Alla kanske inte har tid
att bli aktiva i din grupp men kanske känner du någon som
vill bidra på annat sätt?
Just nu gör vi en kraftsamling för att få fler att stödja mänskliga rättigheter ekonomiskt. Kan du värva en vän? Det vore
ovärderligt.
Vi har startat en kampanjsida, varva.amnesty.se, där det
är enkelt att fylla i dina vänners namn så att vi blir fler som
bidrar till att stärka yttrandefriheten, frige samvetsfångar,
stoppa tortyr och kräva rättvisa rättegångar. I samband med

den här kampanjen startar vi också möjligheten att ge en
återkommande månadsgåva på 50 kronor via sin mobiltelefon. Det är enkelt att starta prenumerationen.
Berätta gärna för din vän varför du själv har valt att stödja
Amnesty, och att ju fler som står bakom Amnesty desto
större möjlighet har vi att förändra världen. Vi ger oss inte förrän mänskliga rättigheter gäller alla, alltid.
TACK på förhand.

JOHAN HARLÉN
DIGITAL FUNDRASER, 0735-34 26 36
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SOMMARKAMPANJ

Sommaren är ett tillfälle när ni i grupperna hittar många intressanta tillfällen att sprida Amnestys budskap på. Till exempel
brukar grupp 129 delta på Jazzfestivalen i Bangen, Hörbygruppen flyttar ut sin försäljning på gården, grupp 264 på Gotland
deltar på Burgsviks marknad och grupp 265 har ett återkommande bokkafé i en trädgård i Nora. Och det här är bara några
få lysande exempel på den verksamhet som ni bedriver.
Snart är det dags för ännu en sommar och ännu en kampanjperiod. Från början av juni och en bra bit in på hösten
kommer vi arbeta för att avkriminalisera abortförbudet på
Irland. För att kunna genomföra en storslagen sommarkampanj behövs massa aktivister som kan tänka sig att delta på
olika sätt, det är ni som har bäst kännedom om bra ställen att
delta på er ort så prata gärna ihop er i gruppen redan nu kring
möjliga evenemang.
Förutom alla lokala initiativ som kommer genomföras är också
tanken att vi ska vara med på fyra större musikfestivaler samt
Almedalen där personal från sekretariatet kommer att delta.
Vilka festivaler det blir är ännu inte klart men vi kommer att
fastställa detta under april månad. Vi vet dock redan nu att vi
kommer behöva er i grupperna.

Så anmäl er till utbildningarna via
aktivism.amnesty.se, klicka dig
vidare till “gå på möten och utbildningar”. Vi hoppas att just du och
din grupp vill vara med på
sommarens kampanj!

MKMR-TEAMET
MKMR@AMNESTY.SE

REGIONALA KAMPANJUTBILDNINGAR
Vi erbjuder er att delta på fyra olika utbildningar, samtliga pågår mellan klockan 10-17, sektionen står för kaffe och lunch,
det går att ansöka om resebidrag. Utbildningen riktar sig till
alla som kommer att agera under sommarkampanjen
Följande orter och datum är det som gäller, exakt lokal och
adress återkommer vi med i anmälan.

NÄR:
18/4- Malmö, Falsterbo Kursgård
30/5- Karlstad
30/5- Uppsala
31/5 - Ljungskile

SOM JAG SER DET...
I min familj råkar vi ha blivit begåvade med ett utmärkt immunförsvar. Vi är i princip aldrig sjuka. Influensorna brukar
passera obemärkta förbi och när kräksjukan härjat som värst
har vårt största problem varit att barnen saknar lekkompisar
på dagis.
Men för nån vecka sen blev vårt dotter sjuk. Riktigt sjuk!
Magsjuka tänkte vi, men det visade sig istället vara brusten
blindtarm. Vi fick vänta jättelänge på akuten mitt i natten.
Det var jobbigt. Sen proppade de vår dotter full med slangar,
stack henne med olika typer av nålar och opererade henne.
Det var också jobbigt. Sedan väntade fem dagar på sjukhus
med dropp och mediciner och olika typer av pipande apparater. Väldigt jobbigt, faktiskt. Dessutom låg en rysk flicka
i samma rum, som just hade opererat bort mjälten och hade
jätteont och skrek till sin mamma att hon inte ville dö. Det
var också väldigt jobbigt för oss. Sedan väntade utskrivning,
restinfektion, nytt besök på akuten och ny sjukhusvistelse.
Allt var jobbigt.

LJUS

Efter att under två veckor ha levt i en bubbla av egocentrisk
självömkan som på många sättt är ganska motbjudande,
har det så blivit dags att återgå till lite perspektiv och objektiv
vardag. Vi har genomlevt ett i princip helt riskfritt kirurgiskt
standardingrepp med tillgång till ett överflöd av resurser, och
egentligen inte haft anledning ens till minsta uns av oro. Tänk
hur det skulle vara att ha det jobbigt på riktigt!
När jag går till jobbet passerar jag en person som sitter
utanför Pressbyrån med en skylt som vädjar om hjälp för att
hennes barn behöver pengar till en operation. När jag tittar på
nyheter från världens krigsskådeplatser är det bilderna från
sjukhusen som gör starkast intryck. Där sitter vettskrämda
barn och föräldrar i väntan på vård, och vet mer än väl att
doktorns ”Det är ingen fara, det kommer gå bra.” kanske inte
är annat än en välmenande lögn. Jag är inte ens säker att jag
vill försöka förstå hur de känner sig.
Kanske är det bästa med att ha det riktigt jobbigt att det då
blir uppenbart att man har det bra.

TREÅRINGSLOGIK
- Nej, du inte får ha den grå finjackan på dagis.
- Men jag ÄR fin!

TAGGTRÅD
DIKTATURKRAMANDE DIREKTÖRER
31 svenska direktörernas lovordar sina egna insatser för
utveckling i Saudiarabien. Trögt att få ner frukosten den
morgonen.

MATS ENGMAN
KAMPANJSAMORDNARE

AGERA! 				
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KAMPANJEN MOT TORTYR
Efter många om och men börjar vi nu bli klara med utformningen till kampanjen Stoppa tortyr. Kampanjen får en nystart
under april, och kommer sedan pågå fram till årsskiftet.
Eventuellt blir det även en fortsättning under våren 2016 (inte
klart ännu).

KAMPANJENS SYFTE, MÅL OCH BUDSKAP
Som vi berättat tidigare finns inga internationella mål i den
här kampanjen. Istället syftar kampanjen till att åstadkomma
konkreta förändringar i tre av kampanjens fokusländer Uzbekistan, Nigeria och Mexiko (Marocko och Filippinerna
ingår också i kampanjen, men har inte prioriterats av oss i
den svenska sektionen). Våra krav fokuserar primärt på att de
tre länderna ska inrätta skyddsmekanismer för att förebygga,
stoppa och bestraffa tortyr. Läs mer om kraven gentemot
respektive land i rutorna på nästa sida.
Inom ramen för kampanjen arbetar vi även med fem enskilda
fall. Vi har informerat om fallen i tidigare utskick, och ni hittar
mer information om dem på aktivism.amnesty.se/stoppatortyr
Dilorom Abdukadirova och Erkin Musajev, Uzbekistan
Moses Akatugba, Nigeria,
Miriam Lopez och Claudia Medina, Mexiko

NY KAMPANJSIDA
Den 24 april kommer vår nya kampanjsida vara klar. Adressen till sidan är www.amnesty.se/stoppatortyr och det är
huvudsakligen hit vi vill styra dem som är intresserade av
kampanjen. Här hittar ni ett tortyrtest (ordet ska inte tolkas
alltför bokstavligt), en nyproducerad film om tortyr, vår smspetition (se nedan) och en “aktionsgenerator” som delar ut
uppdrag till den som vill agera för att stoppa tortyr. Vi hoppas
självklart att ni vill hjälpa oss att sprida sidan till era vänner
och bekanta via e-post och sociala medier.

SMS-PETITION
Nytt för den här kampanjen är att vi kommer arbeta med
en petition som undertecknas via sms. Petitionen kommer
bytas ut vid tre tillfällen under kampanjen (alla tidpunkter är
ungefärliga).
April-juni: Fokus på Uzbekistan och fallet Erkin Musajev.
Juli-september: Fokus på Nigeria och fallet Moses Akatugba.
Oktober-december: Fokus på Mexiko, oklart vilket av fallen.
Att vi testar att samla in underskrifter via sms beror på flera
orsaker:
• Det är praktiskt. De allra flesta äger en mobiltelefon, och
har den dessutom nästan alltid tillgänglig.
• Vi kan genom ett enkelt svars-sms uppmana dem som
skriver under petitionen att gå in på vår kampanjsida och
få mer information.
• Vi kan kontakta dem som undertecknar petitionen i syfte
att värva nya medlemmar eller uppmana till ytterligare
aktivitet.

Ni kan börja samla in underskrifter redan nu. Att skriva
under petitionen är enkelt. Sms:a ERKIN, följt av FÖRNAMN
EFTERNAMN till 72 970.
För er som inte känner er bekväma med uppmaningen att
skicka sms, så har vi vanliga petitioner för utskrift på alla fem
kampanjfallen. Gå bara till respektive fall på:
aktivism.amnesty.se/stoppatortyr.

AFFISCHER OCH INFORMATIONSBLAD
Utformningen av våra kampanjaffischer är lite speciell. Affischerna har sex små hål, tre på var sida. Dra ett snöre genom
två av hålen från baksidan av affischen. Lägg den sedan med
baksidan nedåt och dra ett “sår” i affischen (det är lättast om
man är två - en som drar snöret och en som håller affischen).
Varje sår kommer rivas upp lite olika, vilket gör att varje affisch faktiskt blir helt unik!
Tänk på: Det snöre ni använder får inte vara för smalt - fiskelina, sytråd eller presentsnöre funkar inte. Ni kan göra två sår
i affischen, men det går inte att göra sår som korsar varandra,
då går affischen sönder.
Även våra laminerade informationsblad har bilden på den
sårade ryggen, men där sitter såret i själva bilden, så dem
behöver ni inte preparera.

ATT DELTA I KAMPANJEN
Ni som anmäler er till kampanjen kommer inte behöva gå
sysslolösa. Här är en sammanfattning av kampanjens mest
centrala uppgifter.
1. Nyhetsbrev
Ungefär var tredje vecka skickar vi ny information och nytt
aktionsmaterial till alla grupper som deltar i kampanjen. Ut-
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AGERA!

2. Aktionscirkulär för Uzbekistan, Nigeria och Mexiko
På aktivism.amnesty.se/stoppatortyr hittar ni aktionscirkulär
för de tre fokusländerna med information och instruktioner
för brevskrivning, lobbyarbete och utåtriktat arbete. Ni väljer
givetvis själva vilket/vilka av länderna ni väljer att arbeta med.

7. Aktionsdagar den 23 maj och 31 oktober
Den 23 maj uppmanar vi er alla att genomföra utåtriktade
aktiviteter för att uppmärksamma situationen i Uzbekistan
och fallet Erkin Musajev. Huvudfokus ligger på att samla in
underskrifter till vår sms-petition (vilket förhoppningsvis även
kommer öka trafiken till kampanjsidan via våra svars-sms). Ni
som anmält er till kampanjen kommer få särskilda instruktioner och material i slutet av april.

3. Sms-petitionen
Sms-petitionen kan ni arbeta med under hela kampanjen. Vi
informerar er när vi byter fall (och därmed även sms-prefix)
och förser er med nytt material.

Den 31 oktober infaller den mexikanska traditionen De dödas
dag (Día de los muertos). Vår ambition är att genomföra firandet i Amnestytappning, och samtidigt sätta fokus på tortyren i
Mexiko. Mer information kommer senare.

4. Kampanjsidan
Det finns flera goda skäl att besöka vår kampanjsida (testet,
filmen, aktionsgeneratorn), så hjälp oss att få många att
upptäcka den!

ANMÄLAN OCH FRÅGOR

5. Aktionsgeneratorn
Via “Aktionsgeneratorn” kan alla ta på sig ett litet uppdrag
och bidra till arbetet mot tortyr. Den riktar sig primärt till personer som inte redan är aktiva Amnestymedlemmar, men det
hindrar självklart inte att även ni använder den. Uppmaningarna kommer uppdateras ett antal gånger under kampanjens
gång.

Vår ambition är att ni via aktivism.amnesty.se/stoppatortyr ska
ha tillgång till all information ni behöver för att kunna delta i
kampanjen. Sidan är inte fullständig i skrivande stund, men
kommer bli det kort efter påsk. Saknar ni något blir vi glada
om ni meddelar oss, så att vi kan göra sidan så användbar
som möjligt.

skicken innehåller uppdateringar om våra kampanjfall, men
även (oftast blixtaktioner) som inte rör våra tre fokusländer.

6. Information och utåtriktade aktiviteter
Att sprida Amnestys information och budskap är en central
del i alla våra kampanjer. Om ni väljer att besöka skolklasser,
skriva insändare, genomföra gatuaktiviteter, affischera eller
göra något annat är upp till er. Behöver ni hjälp eller instruktioner, så gå till aktivism.amnesty.se/stoppatortyr eller slå oss
en signal.

Ni anmäler er till kampanjen genom att kontakta Marianne.
Så snart vi har allt nytt material på plats kommer vi skicka ut
en ny materialförteckning till alla deltagande grupper.

Om något skulle vara oklart eller om ni har frågor, så hör av er
till någon av oss. Lycka till!

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

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJSAMORDNARE / 040-96 66 30 / MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

KAMPANJENS FOKUSLÄNDER
MEXIKO

NIGERIA

UZBEKISTAN

Under de senaste tio åren beräknas
omkring 80 000 personer ha dött på
grund av våld kopplat till organiserad
brottslighet. För att motverka våldet har
polis och militär i princip fått oinskränkta befogenheter att gripa och förhöra
människor, vilket ofta sker godtyckligt.
Tortyr används rutinmässigt för att
tvinga fram information och erkännanden. De som torterats får i regel inget
som helst stöd från rättsväsendet. Tvärt
om är det vanligt att de som anmäler
övergrepp hotas och skräms till tystnad.
Läs mer i rapporten Out of control - torture and other ill-treatment in Mexico.

Tortyr har sedan länge använts rutinmässigt för att tvinga fram erkännanden vid brottsanklagelser. Tortyren är så
systematiserad att många polisstationer
har anställda med den inofficiella titeln
“tortyransvarig”. I vissa fall torteras
människor av allt att döma för att de
ska tvingas betala mutor för sin frigivning. De senaste åren har bruket av
tortyr ökat i omfattning, främst i den
norra delen av landet där militären bekämpar den väpnade islamistiska gruppen Boko Haram. Läs mer i rapporten
Welcome to Hell fire - torture and other
ill-treatment in Nigeria.

Uzbekistan omnämns av Amnesty som
ett av världens mest repressiva länder.
De som är mest utsatta är människor
som fängslats för terrorism eller brott
mot statens säkerhet, vilket innefattar
i princip all politisk opposition och alla
som tillhör oregistrerade moskeer eller
islamistiska grupperingar. Människor
torteras främst för att de ska underteckna bekännelser, som därefter används
som bevisning i landets domstolar.
Amnesty släpper en omfattande rapport
om tortyren i Uzbekistan den 15 april.

SKRIV FÖR FRIHET 		
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SKRIV FÖR FRIHET
I ganska stor utsträckning blev Skriv för frihet nu en isolerad
namninsamlingskampanj, och såna bidrar i regel inte till
särskilt omfattande förändring. Jag hoppas litegrann att vi
ska kunna göra något mer och något lite annorlunda av den
kampanj som väntar i höst.

AMBASSADÖRERNA

Med några månaders distans till Skriv för frihet ska jag nu
göra ett försök att sammanfatta kampanjen. Helt lätt är det
inte. Det är en ganska omfattande kampanj med många
inblandade. Den här sammanfattningen blir på intet sätt
heltäckande, men kommer förhoppningsvis ge en rättvisande
bild av kampanjen i stora drag.

PÅ PLUSSIDAN...
I förhållande till de kvantitativa mål vi hade satt upp inför
kampanjen lyckades vi relativt bra. Vi hade 108 deltagande
grupper (mål: 100), vi samlade in totalt 162 000 namnunderskrifter (mål: 153 000), 2112 telefonnummer (mål: 2 000),
3658 epostadresser (mål 5 000). Överlag fullt godkänt.
Internationellt samlade kampanjen in omkring 3,2 miljoner
underskrifter, vilket är en rejäl förbättring av Amnestys tidigare
rekord. Det finns definitivt något överväldigande i att tänka
på vilken enorm internationell uppmärksam vi ger de individer vars fall medverkar i kampanjen. Att vårt arbete betyder
mycket för dem och deras närmaste är otvivelaktigt liksom att
deras öden betyder mycket för vår profilering av Amnesty som
organisation. En mer uppenbar win/win är svår att tänka sig.

PÅ MINUSSIDAN...
Det var fjärde året vi deltog i den internationella kampanjen
Write for rights, och kampanjen hade i allt väsentligt samma
upplägg och utformning som tidigare år. Möjligen börjar
det också märkas... I mitt tycke lyckades vi överlag inte
särskilt väl med att blåsa liv och engagemang i kampanjen
(med vissa strålande undantag, ska påpekas). 108 deltagande grupper ser bra ut, men faktum är att många deltog i
kampanjen ganska pliktskyldigt och utan ambition att uträtta
några stordåd. Vi genomförde inte särskilt många solidaritetsaktiviteter, skrev inte särskilt många insändare och genomförde relativt få aktiviteter med politiskt innehåll (bara hälften
av alla deltagande grupper skickade in kampanjrapporter
så jag kan inte ange några exakta siffror, men den generella
bilden är ganska tydlig). Kanske har vi haft ett överfokus på
de kvantifierade målen i kampanjen, vilket kan ha gått ut över
de kvalitativa delarna.

För egen del tycker jag samarbetet med våra ambassadörer är en av de mest intressanta delarna av Skriv för frihet i
det formatet kampanjen har nu i synnerhet som Amnesty
normalt inte arbetar via ambassadörer. Vi når relativt stora
(och bitvis också nya) målgrupper via ambassadörerna, och
jag tycker att vi hittat en form där de kommer till uttryck på
sina egna villkor inom ramen för kampanjformatet. Min egen
förhoppning är att vi ska kunna fördjupa samarbetet med
några av ambassadörerna, vilket bitvis också har skett. Kenza
skrev om Raif Badawi på sin blogg även i januari, efter att
kampanjen avslutades. Och Henrik Schyffert lånar ut sin röst
till Amnestys nya film om tortyr.

SKOLORNA
Våra elva Amnestyskolor gjorde ett bra arbete med kampanjen. Det borde gå att även sprida kampanjen till skolor som vi
inte har ett kontinuerliigt samarbete med. Det skulle kunna
öka kampanjens spridning rejält. Det känns som ett givet
utvecklingsområde under planeringen inför hösten.

UPPDATERINGAR KRING FALLEN
Raif Badawi
Raif piskades offentligt den 9 januari i
Jeddah. Bestraffningen orsakade häftig kritik över hela världen. Raif Badawi
är idag en av världens mest kända
samvetsfångar, vilket han definitivt inte
varit utan Amnestys kampanj. Hans
fall lär också ha haft avgörande betydelse för att Sverige valde att avbryta
sitt vapensamarbetsavtal med Saudiarabien (det återstår att se om även exporten av vapen till
Saudiarabien kommer påverkas). Uppmärksamheten till trots 
Raif sitter fortfarande fängslad. Hans fall kommer omprövas
(lite oklart när och av vilken rättslig instans), men inga beslut
har tagits som upphäver hans fängelsestraff eller de 950 slag
som återstår av hans spöstraff.
Chelsea Manning
Många Amnestymedlemmar runt om
i världen, bland annat från grupp 33
i Halmstad, har fått brev från Chelsea
där hon tackar för vårt engagemang.
Hon beskriver sitt liv i fängelse som
“busy and (somewhat) routine” med
arbete, studier och träning. I en bifogad intervju för Amnesty försvarar hon
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sitt agerande och tillägger att hon inte tror att åklagarna ens
trodde sig själva när de presenterade åtalet för landsförräderi.
Vi har också fått veta att Chelsea nu fåt tillstånd att påbörja
hormonbehandling för att korrigera sitt kön.
Liu Ping
I slutet av februari fick vi den senaste
rapporten om Liu Pings hälsotillstånd,
som uppges ha förrvärrats. Hon får
mediciner, men får inte träffa någon
läkare. De brev hon skrivit till sin familj
den senaste tiden har inte vidarebefordrats av fängelset. Vi har också fått
veta att hon blivit avskedad från det företag där hon arbetade, och att de inte
längre gör några pensionsinsättningar
till henne. Den dag hon friges står hon förmodligen helt utan
försörjning. Amnesty undersöker vilka möjligheter som finns
att hjälpa Liu Ping. Fortsättning följer.
Erkin Musajev
Erkins familj besökte honom i februari
och rapporterade till Amnesty att hans
hälsotillstånd blir allt sämre. Han har
återkommande huvudvärk och smärtor
i benen och magen till följd av kylan
och den undermåliga maten i fängelset. Hans immunförsvar är kraftigt
nedsatt och fängelset är mycket motvilligt till att ge honom de mediciner
som hans familj köper. Vi vet att tusentals Amnestymedlemmar har skrivit till Erkin, men fängelset har inte lämnat över
ett enda brev till honom. Han tillåts inte heller skriva till sin
familj eller kommunicera med de andra fångarna.

På onsdagen 25 Mars manifesterade flera grupper i
närheten av Saudiarabiens ambassad för frisläppningen av
landets samvetsfångar. 238 namnunderskrifter samlades in
och ett tal hölls på plats. Närvarade gjorde medlemmar
från bland annat grupp 15, 333, 140 och kampanjgruppen.

SKRIV FÖR FRIHET

Erkins far skrev följande till Amnesty i början av mars:
Dear Amnesty International and activists!
I am writing to you to thank you for all the noble things, that
you are doing, including supporting my son Erkin Musaev
and us. It is very difficult for me to express in words our
family’s deep feelings of gratitude and appreciation. When
we look at the photos [of the actions you took] we are deeply
touched that somewhere far away from us, there are people who care about the fate of my son who was convicted
unjustly. Thank you for your efforts and I am grateful for all
your letters with good wishes, hope and support which are so
necessary in these difficult times.
I believe that you are saying ”NO” to all the bad and unjust
things on earth and that you want to change the world for the
better. God bless you. Best regards,
Aidzhan Musaev, father of Erkin Musaev
John Jeanette Solstad Remø
Den expertkommitté som tillsatts av
den norska regeringen för att se över
praxis vad gäller korrigering av juridiskt
kön ska presentera sina slutsatser den
10 april. Jag pratade själv med John
Jeanette i början av mars. Hon har
ingen information om vilka slutsatser
kommittén kommer presentera, men
säger att hon i allt väsentligt är nöjd
med hur regeringen har hanterat frågan och att hon förväntar
sig ett konstruktivt förslag.

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

Påtryckningar har även gjorts genom brevskrivning utav
bland annat grupp 209 i Falkenberg och 117 i Jönköping.
Tack för ert engagemang!

INEZ HELLSTRÖM
KAMPANJ- OCH AKTIVISTPRAKTIKANT / INEZ.HELLSTROM@AMNESTY.SE

I FOKUS JUST NU 			
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NORDIC YOUTH CONFERENCE I AUGUSTI
Varje år arrangerar de nordiska Amnestysektionerna en
gemensam träff för ungdomar från Norge, Finland, Sverige
och Danmark. I sommar har turen kommit till den svenska
sektionen att vara värdland för ungdomskonferensen, vilket
känns extra festligt. Konferensen kommer att hållas i Stockholm mellan den 3-6 augusti.
Under konferensen kommer ni lära er mer om mänskliga
rättigheter, kampanjen Stoppa tortyren, aktivism och mycket
mer. Det kommer vara dagar fullpepprade med intryck, föreläsare och möten med andra aktivister!
Konferensen vänder sig till er som är ungdomsaktivister och
som kommer att finnas kvar i Amnesty på ett eller annat sätt
efter sommaren. Vi har möjlighet att skicka tio stycken aktivister från svenska sektionen, aktivister som förhoppningsvis får
ett minne för livet!
Om ni har några frågor kring ansökan och konferensen kontakta mig Emma Brossner Skawonius.

ANSÖKAN: ni ansöker via aktivism.amnesty.se/gå på möten
utbildningar/ungdomsträffar. 10 personer från svenska
sektionen blir antagna.
Sista ansökningsdag: 30 april

HEJ LISA ANDERSSON

(GRUPPSEKRETERARE FÖR U6
I SKÖVDE)

Hur är det att åka på NYC?
Jättejättekul! Jag deltog
förra året och träffade
massa människor, det var
intressant att höra hur
aktivisterna från de andra
länderna jobbar för det
skiljer sig ändå en del. Det
var bra föreläsare också.
Har du kunnat använda kunskaper från konferensen i ditt
Amnestyengagemang?
Ja absolut, på söndagen hade vi till exempel pass om att
tala inför publik och ett om ledarskap. Det gav mig verkligen
verktyg. Vi hade också en gäst från Marocko, en tjej som är
aktivist. I Marocko är det helt andra förutsättningar så det gav
mig förståelse för hur olika det kan vara, men det gav mig
också glöd och kraft till att vi måste fortsätta vårt arbete.

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
070 812 95 36 / EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE
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NI HAR VÄL INTE GLÖMT ÅRSMÖTET?
Årsmötet i Umeå den 8-10 maj börjar närma sig och har ni
inte ännu anmält er är det hög tid att göra det nu! Anmäl er
innan den 8 april på amnesty.se/arsmotet
Vad är det som händer på årets årsmöte egentligen?
Som vanligt kommer årsmötet att bland annat behandla
inkomna motioner och förslag samt välja nya företrädare för
organisationen. Utöver detta kommer det naturligtvis hända
massa annat spännande som seminarier, anföranden, diskussioner och underhållning. Här är några smakprov på det som
kommer att ske under helgen:
Till exempel så invigs årsmötet med ett intressant panelsamtal om mänskliga rättigheter i framtiden. Ni kommer kunna
delta i seminarier om Urfolksrättigheter med gäster som
Chris Chapman från Internationella sekretariatet (IS), eller om
massövervakning där Joshua Franco från IS håller i seminariet. Årets stora kampanjer lyfts också upp samt den långsiktiga riktningen för organisationen och de strategiska målen.
Som underhållning bjuds vi till exempel på ett quiz i “På
spåret”-anda om mänskliga rättigheter. Som grädden på
moset bjuder även Umeågrupperna in det samiska bandet
Ára att spela på lördagskvällen. Deras musik spänner mellan
det jazziga och folkrockiga, men det är sångarens jojk som är
kärnan i låtarna. Håll utkik på årsmötesbloggen för smakprov
av deras låtar!
Kort sagt är detta inte ett årsmöte du vill missa!

SÖK RESEBIDRAG!
Du har väl koll på att det går att söka reseersättning för resan till årsmötet. Vänd dig till din lokala
grupp eller ditt distrikt och se vilken ersättning för
resan de kan erbjuda. Det går också att söka ersättning från sektionen på summor som överstiger 500 kr. Bidraget avser då den överskjutande
delen, dock maximalt 1500 kr. Pengarna betalas
då ut i efterhand mot uppvisande av kvitto. Du
skickar kvittot till sekretariatet och kan få mer information om du kontaktar arsmotet@amnesty.se.

ONLINEVAL:
I år kommer alla förtroendeval att ske via ett webbverktyg
vilket möjliggör för medlemmar att vara med och påverka
på distans. För att vara med i onlinevalen anmäler du dig till
årsmötet på distans via amnesty.se/arsmotet och då får du all
information skickad till dig.
Varför inte samlas ett gäng och kika på presentationerna av
kandidaterna, diskutera och rösta. Vill ni ha hjälp att arrangera ett lokalt röstningsevent kontakta sekretariatet på
arsmotet@amnesty.se.

KARIN NORDH
ÅRSMÖTESSAMORDNARE / 08-7290275 / KARIN.NORDH@AMNESTY.SE

SÖK AMNESTYS LEDARSKAPSPROGRAM!
Tycker du att det händer för lite i din grupp? Eller massor men
kaosartat? Kanske är det bara en i gruppen som tar ansvar
- eller ännu värre, bara en kvar? Du kanske stormtrivs och arbetet flyter på fint och du undrar hur ni ska kunna fortsätta på
samma sätt? Då är det på sin plats att söka till Amnestys ledar-

skapsprogram. Programmet startar i september 2015 och äger
rum under fyra helger under ett år. Både utbildning, resor och
logi bekostas av Amnesty.

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: amnesty2014, Lösenord: solidaritet
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

Läs mer och ansök på aktivism.amnesty.se/ledarskap.

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

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

