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Solidaritetsaktion för Zunar (Skriv för frihet) på nationella ungdomsträffen i Ljungskile i november.

2 SKRIV FÖR FRIHET

Nu är Skriv för frihet är i full gång och många
grupper har redan genomfört aktioner. Men än
finns det tid att anmäla sig. Dessutom - en
mycket rolig nyhet är att Zunar, ett av fallen i
kampanjen, kommer till Sverige!

3 AMNESTY 2027

4 DAGS ATT RAPPORTERA

Nu när årets slut närmar sig är det dags för den
viktiga uppgiften att sammanfatta och
rapportera vad er grupp gjort under det gångna
året. Här finns allt ni behöver veta om det.

6 ÅTERTRÄFF LEDARSKAPARE

BILAGA
• Mall för ekonomisk årsrapport

7 TORTERAD MÖTER FÖRÖVARE
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SKRIV FÖR FRIHET

SKRIV FÖR FRIHET
Kampanjen Skriv för frihet drog igång den 9 november och
börjar nu närma sig sitt slut. 74 grupper runt om i landet har
anmält sitt deltagande och antalet underskrifter på
www.amnesty.se/skriv har passerat 50 000.
Många har hört av sig i panik och undrat om det fortfarande
går att anmäla sig till kampanjen, och det går alldeles utmärkt!
Vi har en hel del material kvar på kontoret så om ni inte gjort
er materialbeställning ännu, eller om ni behöver fylla på inför
nästa aktivitet, är det bara att gå in på aktivism.amnesty.se/sff
och fylla i formuläret.
När detaljerna kring era aktiviteter är klara får ni gärna kontakta
oss så att vi kan lägga upp dem i kalendariet på amnesty.se. Vi
behöver plats, tid och datum samt en kort beskrivning. Glöm
inte heller att ta bilder under aktiviteten och skicka dem till oss.

ZUNAR TILL MALMÖ DEN 9-12 DECEMBER
En väldigt spännande nyhet är att
Amnesty, i samverkan med Seriefrämjandet, har bjudit in Zunar till
Malmö den 9-12 december. Han
Zunar
kommer bland annat hålla en
offentlig föreläsning om bristen
på yttrandefrihet i Malaysia och medverka under en utåtriktad
aktivitet i centrala Malmö. Han kommer även i Seriefrämjandets regi delta i ett samtal om yttrandefrihet under Malmö
Stads mässa “Safe Havens” den 11 december.
Våra grupper i Malmö kommer självklart få mer detaljerad
information om Zunars besök så snart våra planer är spikade.
För ytterligare information om Zunars besök, kontakta
Alexandra Maliganis, praktikant på Malmökontoret
(040-611 71 88, alexandra.maliganis@amnesty.se).
Vissa har reagerat på att Zunar tillåts resa utomlands trots att
han är åtalad (men alltså inte dömd) för brott som kan ge 43
års fängelse. Vi förstår att det ser lite märkligt ut, och vill därför
betona att besöket i Sverige sker helt öppet och att Zunars
hemresa är bokad med hänsyn till hans medverkan i den
pågående rättegången.

SKICKA HÄLSNINGAR TILL TEODORA!
Hälsningar till Teodora kan nu läggas upp på Amnestys
gemensamma sida på Tumblr. Ta en bild där du eller någon
annan visar sitt stöd för Teodora eller skriv en hälsning, lägg sedan upp den på http://teodoralibre.tumblr.com/ så att Teodora
sedan får möjlighet att ta del av den.

U24 i Jönköping berättar om fallen i Skriv för frihet
på sin skola, Per Brahe-gymnasiet

VALET I BURMA
I början av november gick Burma till val, ett val som vanns av
Aung San Suu Kyis parti National League for Democracy och
som gick lugnare till än vad många hade trott och befarat.
Att valet skulle innebära några omedelbara förändringar för
landets politiska fångar, till exempel Phyoe Phyoe Aung och
hennes man Lin Htet Naing, är det dock få som tror. Notera
även att Amnestys krav i det här fallet riktas till Thein Sein, som
i egenskap av president har befogenhet att besluta om frigivning för politiska fångar.
Valet i Burma omfattade inte presidentposten, så ni kan alltså
fortsätta agera på fallet i enlighet med de instruktioner ni fått
tidigare.
Avslutningsvis vill vi önska er lycka till med era planerade
aktiviteter. Har ni frågor som rör kampanjen, så hör gärna av er
till någon av oss.

SOFIA CARLSBRAND
KAMPANJPRAKTIKANT
08-729 02 23
SOFIA.CARLSBRAND@AMNESTY.SE

MATS ENGMAN
Laila Ly, grupp 81, pratar Skriv för frihet med
gymnasieungdomar i Köping

KAMPANJSAMORDNARE
08-729 02 66
MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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AMNESTY 2027

Svenska Amnesty arbetar med att ta fram en långsiktig
strategi för att stärka vårt arbete för mänskliga rättigheter. Vi
ser att långsiktighet skapar goda resultat och gör oss starkare
som rörelse. I dessa dagar krävs en stark Amnestyröst.
Amnesty 2027 ska svara på långsiktiga strategiska frågor om
oss som organisation.

VAD HAR HÄNT?
Vi har kommit en bit på vägen; workshops har genomförts på
årsmötet, en stor enkät har gått ut till våra medlemmar och
aktiva, en referensgrupp bestående av medlemmar har tillsats
och genomfört två träffar och alla grupper har haft möjlighet
att besvara diskussionsfrågor.

VAD HÄNDER NU?
Nästa steg i processen är att styrelsen ska presentera ett
färdigt förslag som distrikten har möjlighet att kommentera.
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Detta förslag kommer att finnas tillgängligt den 8 februari och
kommentarerna ska vara inne senast den 28 februari.
Har ni möjlighet att ha distriktsmöte/årsmöte under denna
tidsperiod är detta ett jättebra tillfälle att diskutera Amnestys
långsiktiga riktning. Det går bra att samla distriktets tankar
och åsikter på annat sätt men se till att redan nu planera in
detta i februari!
Har du har frågor eller funderingar - kontakta mig!

JOHANNA AZAR
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORDNARE GÖTEBORG
031-711 21 03
JOHANNA.AZAR@AMNESTY.SE

SOM JAG SER DET...
Sverige visar enligt min mening sin absolut sämsta sida så här
års. Mörker, mörker och mörker. Ändå är jag oändligt tacksam
att jag bor just här.
Det är enbart en slump var man föds, inget man har gjort sig
förtjänt av. När jag har träffat människor i flyktingläger i Pakistan, Etiopien och Jemen har många jag pratat med berättat att
de helst skulle vilja vara kvar på ”sin gata”, med sin familj och
sina vänner. Att bara kunna gå över och låna lite mjöl och att sitta i kvällningen och småprata. Många av de som flyr idag skulle
nog allra helst vilja kunna göra just det – leva kvar i vardagen.
Men, när man känt skräcken och sett människor bli dödade, eller sett människor försvinna som sagt sin mening, är det många
som i alla fall känt sig tvungna att lämna vänner och sammanhang de håller kärt. Då är det viktigt att vi har en asylrätt som
fungerar. Att vi har 60 miljoner människor på flykt idag säger
något om världens tillstånd.
Vad får det för konsekvenser på lång sikt när länder inte
uppfyller de regionala och globala åtaganden man gjort kring
mänskliga rättigheter, till exempel asylrätt, öppenhet, demokrati
i Europa, kring antiterrorlagstiftning och tortyrkonventionen hos
de länder som vill bekämpa terrorism med tortyr? Det är en
mycket oroande utveckling i världen och jag skulle önska att
världens makthavare tog ett mer långsiktigt ansvar.

LJUS
STOLT
och tacksam över att få vara del av Amnesty och allt det
fantastiska arbete som gjorts under 2015.

TAGGTRÅD
MÖRKRET
Förbannade vintermörker!

Men det handlar inte ”bara” om att lösa världens stora konflikter. Det handlar också om att säkerställa människors rättigheter i
vardagen. Att få bort det våld som drabbar individer i så många
sammanhang. Att få vara sig själv och älska den man vill. Att
ha rätt till sin kropp och inte tvingas föda ett barn när man blivit
utsatt för våldtäkt. Att kunna ifrågasätta makten utan att behöva
se sig om över axeln. Att bli väl bemött och ha tillgång till samhällets stöd även om man tillhör en diskriminerad grupp. Det
spelar roll. Och min uppfattning är att förändringar för individer
skapar förändringar på samhällsnivå. Där finns det en oändlig
massa saker vi kan göra i Amnesty. Att vi behövs råder det
ingen tvekan om.
I Sverige har vi under året t.ex tagit fram Fair Finance Guide så
att vi alla kan se hur bankerna placerar våra sparpengar. Och
vi bedriver ett kontinuerligt påverkansarbete kring asylrätt och
flyktingars rättigheter.
Att reagera på olika kränkningar internationellt - och aldrig ge
upp - är något vi i Amnesty gör hela tiden. I år är vi till exempel tummen i ögat på de som bejakar tortyr i Uzbekistan, eller
fängslar kvinnor som fått missfall i El Salvador. Ingen kan göra
allt men alla kan göra något. Och här fyller Amnesty en oerhört
viktig funktion när vi kanaliserar människors engagemang och
ilska över världens orättvisor och kränkningar av mänskliga rättigheter.
Jag är oändligt tacksam för att jag som
kvinna föddes i Sverige. Rättigheter är
inte något man kan ta för givet. De behöver befästas, erövras och återerövras hela
tiden, överallt. Jag motar mörkret och
tänder ett ljus.

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE
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ÄNTLIGEN DAGS ATT RAPPORTERA!
Nu när årets slut närmar sig är det dags för den viktiga uppgiften att sammanfatta och rapportera vad er grupp gjort under
det gångna året.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
(grupper och ungdomsgrupper)
Som vanligt ska alla arbetsgrupper och ungdomsgrupper
rapportera om vad ni gjort under året. Sedan 2014 behöver
samtliga grupper fylla i ett webb-formulär med ett par snabba
frågor om gruppens arbete - frågorna handlar exempelvis om
hur många ni är i gruppen, hur många möten ni haft, och hur
många aktiviteter ni anordnat.
I år har vi valt att ge grupper möjlighet att även skicka in sin
verksamhetsberättelse via webb-formuläret, för att underlätta
för er. Formuläret inkluderar därför en valfri del med mer
allmänna frågor om hur ni arbetat i gruppen under året. Er
grupp kan välja att fylla i denna del, och behöver då INTE
skicka in en separat verksamhetsberättelse via mejl eller på
papper. För de grupper som även fortsatt vill skicka in sin
rapport i pappersform så går det såklart bra - ni kan då hoppa
över de valbara frågorna i formuläret. Formuläret hittar ni på
aktivism.amnesty.se/rapport. Tack för era svar!

När ni bokför era intäkter ska ni
gruppera dem under följande
intäktskällor:
• Bössinsamlingar
• Fasta bössor
• Bidragsgivare
• Försäljning
• Evenemang
• Gruppavgifter
och gåvor
• Verksamhetsbidrag
(för sektionsgrupper)
• Övrigt.

FEBRU
ARI

15

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Era kostnader ska grupperas under följande kostnadsslag:
• Kostnader för kampanjer och aktiviteter
• Vädjandebrev
• Evenemang
• Utbildningar/möten
• Egna gruppmöten
• Avgifter och gåvor till sektionen
• Avgifter och gåvor till distriktet
• Lokalkostnader
• Insamlingskostnader
• Övrigt

(distrikt, specialgrupper och landssamordnare)
Alla dessa strukturer/funktioner ska fylla i webb-formuläret
på aktivism.amnesty.se/rapport, men vi vill även ha skriftliga
verksamhetsberättelser via e-post eller vanlig post så att vi kan
stötta er i det kommande årets arbete på bästa sätt. Ni kommer alla få separata instruktioner om detta via e-post.

Om ni använder Amnestys kassabok (vilket vi uppmanar alla
grupper och distrikt att göra!) så klickar ni bara på ”Skriv ut
rapport” och så är er ekonomiska rapport klar. Lätt som en
plätt! Om ni inte använder kassaboken rekommenderar vi att
ni använder den bifogade blanketten Ekonomisk årsrapport.

EKONOMISK ÅRSRAPPORT
I slutet av året ska alla grupper och distrikt sammanställa
en ekonomisk rapport över de intäkter och utgifter ni haft
under året. Redovisningsgrupper och distrikt ska skicka in
sina rapporter till sekretariatet. Sektionsgrupper följer samma
instruktioner, men redovisar enbart sin ekonomi internt inom
gruppen och behöver alltså inte skicka in sin rapport.

SISTA DATUM: 15 FEBRUARI

Den ekonomiska årsrapporten ska innehålla:
• Ingående balans, hur mycket pengar gruppen hade vid
2015 års början. (Se till att denna siffra överensstämmer med
gruppens utgående balans 2014)
• Intäkter under året, grupperat efter intäktskälla
• Kostnader under året, grupperat efter kostnadsslag
• Årets resultat (intäkter - kostnader = årets resultat)
• Utgående balans, hur mycket pengar gruppen hade vid
2015 års slut (ingående balans + årets resultat = utgående
balans)

Era rapporter skickas till: mats.engman@amnesty.se eller
Amnesty International, Mats Engman, Box 4719,
116 92 Stockholm.

Verksamhetsrapporteringen (oavsett om ni gör den via
webb-formuläret eller skickar in en skriftlig rapport) och den
ekonomiska årsrapporten (redovisningsgrupper) ska skickas
till sekretariatet senast den 15 februari. Notera att era ekonomiska rapporter inte behöver inkludera revisorsintyg.

MATS ENGMAN
KAMPANJSAMORDNARE
08-729 02 66
MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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GRUPPEN TIPSAR
Grupp 113 i samarbete med grupp U6 - en fin tradition
Ulla Häggstam i grupp 113 tipsar:
Grupp 113 är en grupp med många järn i elden. De firade
40 år förra året och arbetar bland annat med Kina, Stoppa
tortyr och har Erkin Musaev från Uzbekistan som individfall.
Under hösten har dom bland annat för första gången deltagit
i Kulturnatta i Skara och har haft den återkommande tipspromenaden tillsammans Korpen.
Nu är ju julen snart här. Hur använder ni juletider i ert
Amnestyarbete?
Vi deltar sedan flera år tillbaka i Skyltsöndagen under 1:a
advent. Då står vi på stan med andra föreningar. Vi har ett
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informationsbord, boklotteri
och gör egna julgranskarameller att hänga i granen.
Vi gjorde årets karameller
häromdagen.
På Skyltsöndagen deltar vi
med kampanjen Skriv för frihet
och samarbetar med ungdomsgruppen i Skövde (U6).
Dom är med under dagen och
Något att hänga i julgranen
samlar in namnunderskrifter.
Dom har varit med flera år och
är jätteduktiga på att samla in underskrifter!

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

SVENSKT STÖD TILL EL SALVADOR
Svenska Amnestyfonden har beviljat ett stöd på 75 000
US-dollar till ett nätverk i El Salvador, för att de under ett års
tid ska driva en kampanj gentemot både allmänna opinionen
och beslutsfattare.

Den aktuella regeringen är en vänsterregering som säger sig
vara för en uppluckring av det totala abortförbudet. Regeringen är dock låst av att man inte har en majoritet i parlamentet
i denna fråga.

Syftet är att försöka ändra på den lagstiftning som dömer
fattiga kvinnor till långa fängelsetraff på misstanken om abort.
Pengarna går också till att skaffa bra försvarsadvokater för
åtalade kvinnor, samt till att bygga ett härbärge för hotade
kvinnliga människorättsförsvarare, både från El Salvador och
från grannländerna.

Amnesty har tagit upp frågan på högsta möjliga nivå. I september 2014 gjorde generalsekreterare Salil Shetty ett besök i
landet och lyfte då detta tema i alla möten som hölls.
Amnestykampanjen ”Min kropp, mina rättigheter” har också
haft El Salvador som ett av sina fokusländer och frågan är
även aktuell i årets ”Skriv för frihet.”

Under 1990-talet antog El Salvadors parlament lagar som
vred klockorna bakåt vad gäller kvinnors rättigheter: alla aborter blev totalförbjudna, även i de fall där havandeskapet hotar
kvinnans liv. Sedan dess har dussintals kvinnor blivit dömda
till långa fängelsestraff.

JOAKIM OLSSON
SVENSKA AMNESTYFONDEN
076 - 166 82 00
JOAKIM.OLSSON@AMNESTY.SE

NY RAPPORT OM EL SALVADOR
El Salvadors extrema anti-abortlag får förödande effekter för
barn vars mödrar har fått missfall eller andra akuta gynekologiska komplikationer och som hålls fängslade, anklagade
för att ha utfört illegala aborter.

”Varje gång myndigheterna i El Salvador låser in en kvinna
för ett missfall eller för att hon drabbats av komplikationer
i samband med en graviditet så dömer de också hennes
barn till ett liv i fattigdom och trauma”

En alldeles ny rapport, Separated families, broken ties, visar
hur barn till kvinnor som fängslats på grund av anti-abortlagen ofta lever under stora ekonomiska svårigheter och att de
förhindras från att ha kontakt med sina mammor.

Astrid Valencia, Amnesty Internationals utredare för Centralamerika.

Rapporten finns på amnesty.se/nyheter
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HAR DU GÅTT AMNESTYS LEDARSKAPSPROGRAM?
NU ÄR DET DAGS FÖR ÅTERTRÄFF!

Ledarskapsprogrammet 2012-2013
Du som någon gång deltagit i Amnestys ledarskapsprogram
- äntligen har du möjlighet att återse dina aktivistkollegor och
kanske återigen leda Amnesty framåt.
Amnestys ledarskapsprogram är i år inne på sin åttonde omgång. Syftet med programmet har varit att förlänga och öka
engagemanget hos deltagarna genom att erbjuda utbildning,
erfarenhetsutbyte och inspiration.
Sedan 2003 har mer än 150 aktivister deltagit i programmet
- några har gått vidare till styrelseuppdrag, andra engagerar
sig i grupper, distrikt och samordningar och några har lämnat
organisationen. Vår nuvarande ordförande, Tora Törnquist
deltog till exempel i programmet 2009-10. Vad har du själv
gjort sedan sist?

ÅTERTRÄFF I FEBRUARI
Helgen 6-7 februari erbjuder vi dig som tidigare deltagit i
programmet en oförglömlig helg på Amnestys sekretariat.
Påfyllning kring ledarskap, engagemang, umgänge och möjligheter att hitta vidare i, eller tillbaka till, organisationen står
på agendan.
Resor, boende och deltagande är gratis. Vi träffas på
Amnestys sekretariat på Södermalm i Stockholm. Du anmäler
dig på aktivism.amnesty.se/ledarskap

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

UTBILDNING I FLYKTING OCH MIGRATION
Är du intresserad av flykting- och migrationsfrågor? Då är du
välkommen att gå Amnesty utbildning ”Asylrätt och Amnestys
arbete med flyktingar och migranter”. Utbildningen, som är
två dagar lång, hålls på helger ett par gånger per termin på
olika orter i Sverige.
Vi går igenom:
• flyktingsituationen i världen
• den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga
dokument
• Europarådets arbete och däribland Europadomstolen.
• EU och det gemensamma europeiska asylsystemet i vilket
bland annat Dublinförordningen ingår
• asylprocessen och vad som händer när man söker asyl i
Sverige presenteras steg för steg
• klagomål till internationell fora
• hur Amnesty International arbetar med flyktingar och migranter, internationellt och i den svenska sektionen.
Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som
funderar på att söka uppdrag som förvarsgruppsbesökare
eller flykting-och migrationssamordnade.

Utbildningen är kostnadsfri och kaffe/te samt lunch serveras
båda dagarna. Du får själv stå för eventuell resa och uppehälle.

KOMMANDE UTBILDNING
Plats och datum: Malmö 30-31 januari
Tid: Start klockan 11.00 på lördagen, och avslutar
klockan 15:00 på söndagen.

Håll utkik för mer detaljer och hur du anmäler dig i
Kalendariet. Om du har några frågor är du välkommen att
ringa mig på telefon 08 - 729 02 51 eller 070 744 08 77.

MADELAINE SEIDLITZ
JURIST, FOLKRÄTT OCH MIGRATION
08 - 729 02 00
MADELAINE.SEIDLITZ@AMNESTY.SE
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MÖTE MELLAN TORTERAD OCH TORTERARE
Amnestys Mexikoutredare Madelaine Penman var nyligen
närvarande som observatör under en muntlig rättegång* (en
nyinrättad form av rättegång där bevisning inte behöver vara
skriftligt dokumenterad) i Ciudad Juarez i Mexiko. Det är ett av
de första tillfällena i Mexikos rättshistoria där en tortyröverlevare
får möjlighet att med egna ord konfrontera sin torterare.
- Minns du att du sa att jag aldrig skulle glömma ditt ansikte?
- Ja, det minns jag.
- Minns du att du tvingade mig ge dig oralsex medan en
annan polis onanerade framför mig.
- Nej, det minns jag inte.
Cristel Piñas upplevelser liknar dem som Claudia Medina,
Miriam Lopez och Yecenia Armenta utsatts för. Hon greps i sitt
hem tillsammans med sin man. De blev båda misshandlade.
Cristel utsattes för sexuella övergrepp och tvingades bekänna
brott inför en videokamera. Hon visade sina skador efter tortyren både för en domare, en åklagare och en läkare - ingen av
dem valde att agera. Istället fick hon höra att hennes erfaren* Läs Madelaine Penmans egna ord från rättegången på
uttryck.amnesty.se

heter var “irrelevanta”
och att ingen ändå
skulle tro henne.
Cristel har suttit
fängslad i två års tid.
Efter den nämnda
rättegången friades
hon i brist på bevis.
En utredning har även
Cristel Piñas
inletts av den tortyr
hon utsatts för. Om
domen inte överklagas av allmänna åklagaren kommer Cristel
friges inom de närmaste dagarna.
Amnesty kommer inte betrakta fallet som avslutat förrän
hennes torterare har dömts och bestraffats.

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

ARBETA MED BLIXTAKTIONER
2 november, Saudiarabien (Further information, UA
169/13): Människorättsförsvararen Mikhlif al-Shammari får
sin dom på två års fängelse och 200 piskrapp fastställd. Hans
brott är att ha “uppviglat allmänheten genom att liera sig med
shiamuslimer” och att ha “överträtt makthavarnas instruktioner genom att arrangera en privat sammankomst och twittra”.
Amnesty befarar att spöstraffet mot honom kan börja verkställas när som helst.
5 november, Bahrain (UA 267/15): Maskerade civilklädda
poliser bryter sig in hos Ali Isa al-Tajer, som är bror till en
välkänd människorättsförsvarare. Hans familj vet inte var
han befinner sig, och ingen förklaring har getts till gripandet.
Amnesty befarar att han kan utsättas för tortyr.
12-16 november, Kina (UA 259/15): De kinesiska aktivisterna Jiang Yefei och Dong Guangping, som båda tidigare
suttit fängslade i Kina och som beviljats flyktingstatus av FN:s
flyktingkommissariat, UNHCR, deporteras från Thailand med största säkerhet tillbaka till Kina. Deras familjer har inte
hört av dem sedan den 5 november. Amnesty anser att risken
att de ska utsättas för tortyr är överhängande.

Fallen bredvid är tre av de fall som uppmärksammats i våra
blixtaktioner under november. Andra fall rör beslut om avrättningar, polisbrutalitet och fängelsedomar för samvetsfångar,
för att bara ta några exempel.
Att arbeta med blixtaktioner handlar om att försöka åstadkomma förändring för människor som behöver vår hjälp NU,
och är en av få saker som på riktigt förtjänar att omnämnas
som “livsviktigt”.
Ni hittar aktuella aktioner på www.amnesty.se under
Engagera dig > Agera.

MATS ENGMAN
KAMPANJSAMORDNARE
08-729 02 66
MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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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?
Nu gör vi återigen en kraftsamling för att få fler att stödja
mänskliga rättigheter ekonomiskt. Kan du värva en vän? Det
vore ovärderligt.
Kampanjsidan, varva.amnesty.se, ligger uppe till den 18:e
december 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.
Om du värvar en vän vill vi gärna tacka dig med en årsprenumeration på ett riktigt kvalitetsmagasin. Välj mellan Filter,
Hunger eller Offside. Du väljer själv om du vill ge bort prenu-
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merationen eller
behålla den själv.
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
FUNDRAISER, DIGITALA MEDIER
073 - 534 26 36
JOHAN.HARLEN@AMNESTY.SE

Känner du en lärare eller är du kanske lärare själv? Missa
inte Amnestys nya podcast! Till podcasten finns nämligen ett
skolmaterial för gymnasiet, framtaget för varje avsnitt, som gör
att den passar mycket bra att använda i undervisningen.

Amnestypodden finns på www.amnesty.se/amnestypodden
eller för nedladdning på Itunes.

AMNESTY INTERNATIONAL

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR

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

För mer info - kontakta Martin Rydehn på 0706-41 22 06
eller martin.rydehn@amnesty.se.
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AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner
och riktlinjer för Amnestyaktivister: aktivism.amnesty.se

