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2-3 aktion saudiarabien
Just nu är världens ögon riktade mot 
Saudiarabien och det ska vi dra nytta av. 
Internationella sekretariatet har därför tagit fram 
en rykande färsk aktion för att kräva att 
samvetsfångarna i landet friges.

4 min kropp mina rättigheter 
Självklart uppmärksammar vi Internationella 
kvinnodagen, 8 mars, även i år. Nu med ett 
manifest som riktar sig till världens ledare, och 
som ni kan använda under ett helt år!

#02

5 var med och påverka      6 a som i amnesty 8 amnestyåret

Fängslade människorättsförsvararna Dr Abdullah al-Hamid och Dr Mohammad al-Qahtani (här med sin advokat i mitten). De är 2 av de 13 
samvetsfångar i Saudiarabien som Amnesty nu uppmärksammar. Se sidan 2-3.
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domstol (detta alltså efter att det redan prövats och av-
gjorts i högsta domstolen!), ett beslut som formellt fattades 
den 8 februari.

Det har på sina håll förekommit spekulationer om att de 
nya rättsliga turerna kring Raifs fall kan tolkas som att 
domen mot honom ska hävas, men Amnesty har inte 
tillgång till någon 
specifik information 
som tyder på det. Raif 
är fortfarande, trots 
omvärldens protester, 
dömd till tio års 
fängelse och till 
ytterligare 950 spöslag.

Aktion:
FRiGE SAUDiARABiEnS SAMVEtSFÅnGAR!
Under januari och februari har fallet Raif Badawi bidragit till 
att de omfattande människorättskränkningarna i Saudiarabien 
fått enorm uppmärksamhet över hela världen. I Sverige kall-
lades Saudiarabiens ambassadör till utrikesdepartementet för 
att ta emot en formell protest. Många andra länder har agerat 
på liknande sätt.

Den 23 januari dog kung Abdullah bin Abdulaziz Al Saud och 
efterträddes av sin bror Salman bin Abdul Aziz. Med anled-
ning av maktskiftet utfärdades den 27 januari en benådning 
som innebar frigivning eller sänkta straff för ett stort antal 
fångar i landet. Men benådningen gör undantag för de flesta 
brott med koppling till frågor om ”statens säkerhet” - den typ 
av svepande åtal som oftast ligger till grund för fängslanden 
av politiskt aktiva. Det är därför oklart om några av landets 
samvetsfångar kommer omfattas av benådningen.

AktionEn
Både uppmärksamheten kring Raif Badawi och skiftet på tro-
nen kan göra Saudiarabien extra mottagligt för internationella 
påtryckningar i dagsläget. Amnesty har därför mycket hastigt 
tagit fram en aktion med fokus på Raif Badawi och ytterligare 
13 saudiska samvetsfångar – däribland Raifs advokat Waleed 
Cabu Al-Khair.

Huvuddelen av aktionsmaterialet är engelskspråkigt och 
inkluderar aktuell information om landet samt instruktioner. 
Rekommenderade aktiviteter är bland annat:
• Brevskrivning
• Kontakt med saudiska myndigheter via Twitter
• Agerande gentemot Saudiarabiens ambassad i Sverige
• Agerande gentemot EU och FN
• Utåtriktade aktiviteter
• Solidaritetsaktioner och -hälsningar
• Insändare eller annan medverkan i media

SVERiGES kontAktER MED SAUDiARABiEn
Som en del i den här aktionen kommer vi även försöka skapa 
opinion kring Sveriges omfattande kontakter med Saudiara-
bien. Landet är världens fjärde största importör av svenska 
vapen och en väldigt omhuldad handelspartner. Vi vill 
påverka den pågående utredningen som har i uppdrag att se 
hur Sverige kan skärpa exportkontrollen till icke-demokratiska 
regimer. Vi menar att Sveriges agerande gentemot Saudia-
rabien är otydligt och inkonsekvent, vilket vi hoppas kunna 
väcka debatt kring under aktionen.

AnMälAn
Aktionen pågår under perioden februari-april. Anmäl ert 
deltagande till vår kampanjpraktikant Inez Hellström, 08-729 
02 52, inez.hellstrom@amnesty.se

Har ni frågor om aktionen kan ni höra av er till Inez eller till 
mig.

MAtS EnGMAn
kAmpANjSAmoRDNARE / 08-729 02 66 
mATS.ENGmAN@AmNESTy.SE

UPPDAtERinG, RAiF BADAWi
Som vi rapporterade i januarinumret av Insats, så blev 
Raif Badawi piskad 50 gånger offentligt utanför Al-Jafali-
moskén i Jeddah efter fredagsbönen den 9 januari. Enligt 
domen skulle bestraffningen ha fortgått i ytterligare 19 
veckor, men de två följande fredagarna ställdes pryglingen 
in av medicinska skäl då Raif inte ansågs tillräckligt åter-
ställd för att kunna uthärda ytterligare 50 spöslag. Därefter 
har pryglingen ställts in ytterligare två fredagar utan att Raif 
genomgått några läkarundersökningar och utan några 
officiella förklaringar.

Att återge alla turer i Raifs komplicerade rättsprocess 
skulle nästan kräva ett separat utskick, men klart är att 
fallet nu ska prövas ytterligare en gång av en brottmåls-

Raif tillsammans med sina barn.

2 av de 13 saudiska samvetsfångarna: Loujain al-Hahloul och 

Maysaa al-Amoudi
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tim  sambér 
Koordinator medlemsreKrytering 

LJUs
tHE WirE
Jag har äntligen börjat titta på ”The Wire”.

tAGGtRÅD
tHE WiRE 

Jag har glömt bort att det finns annat att göra med fritid än 

att titta på The Wire

Som jag Ser det...

Den 9 januari lämnade vi över 
de första protesterna gällande 
Raif Badawi till Saudiarabiens 
ambassad i Stockholm. Däref-
ter har vi besökt ambassaden 
vid ytterligare tre tillfällen för att 
lämna över nya protester. Det 
senaste besöket genomfördes 
den 6 februari, men då fick vi 
veta att de beslutat att inte ta 
emot några nya protester från 
Amnesty. Vi har också vid tre 
tillfällen kontaktat ambassaden, 
såväl skriftligt som via telefon, 

och bett om ett möte med ambassadören. Vår förfrågan har 
dock lämnats obesvarad.

För egen del tycker jag att ambassadens defensiva agerande 
är direkt ynkligt (den saudiska ambassaden i Oslo har accep-
terat en inbjudan att träffa den norska Amnestysektionen) och 
jag behöver väl inte ens påpeka att vår uppvaktning kommer 
fortsätta. 

Jag är född på nittiotalet.
 
Det sägs att vi nittiotalister inte förstår ironi, vilket jag är 
beredd att hålla med om mer ofta än sällan. Utöver att vara 
nittiotalist har jag också jobbat som medlemsrekryterare åt 
Amnesty i snart fyra år.

Som jag ser det har mitt jobb gått ut på att engagera 
människor, dock tror jag att många utifrån ser mitt jobb 
väldigt annorlunda. Efter några månader börjar de flesta av 
oss se det som vardag att folk går i cirklar förbi en, undviker 
ögonkontakt eller staterar att ”de inte ska ha något”. Själv har 
jag alltid, mer eller mindre, snällt påpekat att jag inte säljer 
något – något jag är övertygad om att de flesta vet. Jag är 
också övertygad om att de flesta bryr sig om mänskliga 
rättigheter och uppskattar Amnestys arbete.

Häri ligger ironin som jag tror alla värvare kan känna igen 
(även jag trots min årgång) – vi söker kontakt med människor 

som bryr sig och vill göra världen bättre, men som ändå inte 
klarar av att möta oss på stan.

När jag berättar om vad jag jobbar med brukar jag alltid få 
samma kommentar: ”Det måste vara jobbigt!”, varpå jag alltid 
svarar ”Äh, det är kul!” Sanningen är ett mellanting. Det är 
otroligt tufft att kämpa för något en tror på men mötas av så 
mycket nej, men det finns ingenting mer givande än att nå 
fram till en person och se hur ens ord och egna engagemang 
väckt något i någon annan. Det är också otroligt tufft att stå 
ute i ösregnet eller snön och försöka få stressade människor 
att stanna, men varje gång en person stannar så känns det 
värt det.

En av mina roligaste stunder som värvare var en typisk snöig 
och blåsig morgon ute i en mindre förort till Stockholm, inte 
en själ på torget utöver de få som försovit sig och stressade till 
tunnelbanan. Det enda jag tänkte på var det märkliga i att vi 
värvare ute i snön med varsin pärm är ett av Amnestys bästa 
sätt att värva nya medlemmar. Jag stod och smålog åt mina 
blöta skor och gav upp en stund, tills jag 
på slentrian sa hej till en person som 
omedelbart lyste upp, tog av sig luvan och 
sa att hon letat efter Amnesty och ville gå 
med.

Ni kan bidra till ytterligare påtryckningar via instruktionerna 
nedan. Notera att dessa instruktioner endast riktar sig till ak-
tiva Amnestymedlemmar. Andra intresserade bör ni hänvisa 
till aktionen på webben: 
www.amnesty.se/saudiarabien

1. Gå till kontaktformuläret för Saudiarabiens ambassad:
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Sweden/EN/ContactDiplo-
maticMission/Pages/ContactWithDiplomaticMission.aspx
2. Fyll i formuläret i sin helhet, men ange INTE att ni repre-
senterar Amnesty i fältet ”Organisation”. Frågan ska komma 
från er personligen.
3. Exempel på meddelandetext (ni får gärna formulera en 
egen text):
I urge Saudi Arabia to release Raif Badawi, Waleed Cabu Al-
Khair and all the other prisoners of conscience as part of the 
royal pardon issued on the 27 January.

Be gärna ambassaden återkomma till er med information om 
hur de agerat i fallet.

MAtS EnGMAn
kAmpANjSAmoRDNARE / 08-729 02 66 / mATS.ENGmAN@AmNESTy.SE

SäTT pRESS på SAUDIARABIENS AmBASSAD!

Kampanjpraktikant Inez 

Hellström utanför ambassaden
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BäSt FöRE-DAtUM oM Ett ÅR
Vem som helst kan ställa sig bakom manifestet; organisationer 
och fackförbund som enskilda individer. Vi kan samla 
namnunderskrifter under ett års tid och de kommer att använ-
das av Amnesty vid strategiska tillfällen, såsom internationella 
dagen för avkriminalisering av abort (28 september) och i arbe-
tet med de länder som vi fokuserar på i kampanjen: El Salvador, 
Irland och Maghreb-länderna (Algeriet, Tunisien och Marocko). 

Detta betyder att grupperna kan använda petitionen löpande 
under hela året.

MAtERiAl
Utöver block med manifestet/petitionen kan 
ni använda basmaterialet för kampanjen 
det vill säga affischer, flyers, tatueringar osv. 
Tatueringar är omåttligt populära och ett bra 
sätt att fånga folks uppmärksamhet. Vill ni 
fräscha upp minnet av affischerna - titta på 
bilden nedan!  Beställ materialet på: 
aktivism.amnesty.se/mkmr

Det kommer även finnas ”Agera på egen 
hand”-material att beställa. Läs mer om vad 
det är på www.amnesty.se/agera

intERnAtionEllA kVinnoDAGEn, 8 MARS
Internationella kvinnodagen närmar sig med stormsteg. Då har 
det gått ett år sedan vi lanserade kampanjen Min kropp, mina 
rättigheter. 

Ett GloBAlt MAniFESt
Temat för årets 8 mars-kampanj är just sexuella och reproduk-
tiva rättigheter. Amnesty kommer att lansera ett globalt manifest 
som består av sju punkter. De handlar om allas vår rätt att ta 
kontroll över den egna kroppen, hälsan och de personliga val 
vi gör. Manifestet, som riktar sig till världens ledare, är en reak-
tion på att regeringar runt om i världen försöker begränsa och 
reglera det mest privata i människors liv. 

Manifestet innehåller följande punkter:  
• Sex mellan personer som samtycker till det är aldrig ett brott 
 - oavsett kön, sexualitet, könsidentitet eller civilstånd
• Att göra abort, eller hjälpa någon annan att få abort, gör oss 
inte till brottslingar
• Hälsoservice av god kvalitet och till en kostnad som 
människor har råd med är inte en lyx utan en mänsklig rättighet. 
Det inkluderar tillgång till preventivmedel. 
• Utbildning och information om sex och samlevnad ska bygga 
på vetenskapliga fakta och vara tillgänglig för alla 
• Vi har rätt att leva våra liv utan att utsättas för våld, inklusive 
våldtäkt  
• Vi har rätt att få tycka till om lagar, policys och program som 
inverkar på våra kroppar och liv
• Om vi nekas att göra val kring vår sexualitet och reproduktion 
har vi rätt att anmäla det, få saken utredd och vara förvissade 
om att rättvisa kommer att skipas. 

Min kRoPP MinA RättiGHEtER-tEAMEt
mkmR@AmNESTy.SE

Ursnygg tatuering.

Amnesty med kampanjen Min kropp mina rättigheter på Siestafestivalen i Hässleholm.
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DEltA PÅ ÅRSMötEt UtAn Att VARA PÅ PlAtS
Jo, ni läste rätt - förra året bestämde nämligen årsmötesdel-
tagarna i Malmö att det för första gången skulle bli möjligt att 
vara med och påverka årsmötet på distans. I år kommer det 
därför vara möjligt att vara med enbart på distans och få rösta 
på vilka ni vill ska företräda er på de viktiga posterna som 
förtroendevalda i Amnesty. 

I år ska både ny ordförande och kassör i sektionsstyrelsen 
utses, dessutom ledamöter och suppleanter i både sektions-
styrelsen och i Amnestyfonden. Förutom det ska vi utse 
den grupp kallad Granskningskommittén som granskar att 
årsmötesbesluten uppfylls och att styrelserna överlag sköter 
verksamheten på ett bra sätt. Slutligen ska vi välja de som ef-
ter grundligt sökande förser oss med kandidater till alla dessa 
platser, det vill säga ledamöterna i valberedningen. 

Dessa poster väljs som alltid på årsmötet och skillanden i år 
är alltså att det inte bara är vi som är på plats i Umeå som 
får rösta i valen. Även de medlemmar som av en eller annan 
anledning inte kan närvara fysiskt på årmöstet kan, förutsatt 
att de anmält sig, vara med och rösta på distans. Som vanligt 
kan ni som medlemmar också följa årsmötets öppna delar via 
livesändningen på hemsidan. 

På fredag den 13:e februari lägger vi upp kallelsen till årsmö-
tet på amnesty.se/arsmotet där ni kommer kunna anmäla er 
både till det fysiska årsmötet och till onlinevalen och läsa allt 
ni behöver veta om årsmötet. Men innan dess - glöm inte att 
er chans att påverka organisationen inte börjar på årsmötet! 
Redan nu kan ni skriva en eller flera motioner om det ni 
tycker Amnetsy borde ändra på, börja göra, sluta göra, göra 
bättre, eller vad det nu kan vara. 

På hemsidan får du mer information om hur ni skriver en 
motion på bästa sätt, men ni är alltid välkomna att kontakta 
sekretariatet för hjälp eller frågor. Kontakta i så fall årsmö-
tessamordnare Karin Nordh på 08-729 02 75 eller skriv 
till arsmotet@amnesty.se dit ni också skickar era motioner, 
motionsstopp är 27 februari. 

Hoppas vi ses i Umeå - eller kanske i det virtuella årsmötet på 
webben när vi röstar!

HAnnAH lAUStiolA
STyRElSESEkRETERARE / 08-729  02 72 / hANNAh.lAUSTIolA@AmNESTy.SE

kARin noRDH
åRSmöTESSAmoRDNARE / 08-729  02 75 / kARIN.NoRDh@AmNESTy.SE

Vill DU VARA i HänDElSERnAS Mitt?
Vartannat år samlas hundratals delegater från Amnestysektio-
ner hela världen över för att fatta beslut om organisationens 
framtid. Mötet där de träffas kallas Internationella rådsmötet, 
International Council Meeting (ICM), och brukar hållas på 
olika orter varje gång. 

I sommar är det dags igen, ICM går av stapeln den 7-11 
augusti i Dublin och då behövs det Amnestykunniga och 
serviceinriktade volontärer som under fem intensiva dagar vill 
hjälpa till med alla möjliga praktiska bestyr. 

ICM när ett spännande möte där du får träffa folk från hela 
världen som delar din passion för mänskliga rättigheter. Sam-
tidigt som du hjälper till får du en unik möjlighet att lyssna på 
de intressanta debatter som pågår.

Verkar det intressant? Läs mer om vad som krävs för att åka 
på medlemssidorna. Matchar du det som listas under 
“person specification” kan du skicka ett mejl till 
styrelsesekreteraren@amnesty.se och förklara vad du har för
Amnestyerfarenhet, varför du anser att du skulle passa fö-
uppdraget och vilka språkkunskaper du har, bifoga även CV. 

Sektionen nominerar ett antal volontärer och för de som 
eventuellt blir uttagna av de internationella organisatörerna 
bekostar vi resan. Lycka till!

ICM är inte bara möten, det är aktion också. Här från Berlin 2013. HAnnAH lAUStiolA
STyRElSESEkRETERARE / 08-729  02 72 / hANNAh.lAUSTIolA@AmNESTy.SE
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Jag heter Karin och kommer under 2015 att jobba som aktivist-
samordnare på sekretariatet i Stockholm.  Min främsta uppgift 
blir att stötta aktiva medlemmar i våra distrikt, så många av er 
kommer jag säkert att stöta på under de kommande månaderna. 

Jag har själv lång bakgrund som aktiv i Amnesty, först i Göteborg 
och de senaste tre åren i Stockholm, där jag varit med i en grupp 
som jobbar med kvinnors rättigheter. Förutom just kvinnors rät-
tigheter så är dödsstraff och asylrätt två av Amnestys frågor som 
ligger mig väldigt varmt om hjärtat. 

I grunden är jag statsvetare och sen min examen 2011 har jag 
jobbat inom ideell sektor, nu senast på ett fackförbund där jag 
jobbade med studentengagemang. 

Jag brinner för aktivism i alla dess former, och det ska bli fantas-
tiskt att få jobba i en organisation med så engagerade, kunniga 
och härliga aktivister som Amnesty! 

Till mig kan ni höra av er om ni har frågor om aktivism, aktivitets-
bidrag, kampanjer, material, gruppstöd, samarbeten eller vad ni 
än behöver för stöd. Eller för att beställa A som i Amnesty!

ny AktiViStSAMoRDnARE 

kARin BRoBERG
AkTIvISTSAmoRDNARE

08-729 02 21

kARIN.BRoBERG@AmNESTy.SE

Har ni många nya medlemmar i gruppen? Eller behöver ni 
en uppfräschning om vad Amnesty jobbar för? Som distrikt 
eller grupp kan ni beställa grundkursen A som i Amnesty. 
Kursen ger deltagarna en gedigen genomgång av Amnestys 
historia, arbete och ståndpunkter. Den innehåller också en 
introduktion till mänskliga rättigheter, och de internationella 
dokument som Amnestys arbete vilar på. 

Kursen är lämplig för de som är nya medlemmar i en grupp 
eller om man behöver fräscha upp sina Amnestykunskaper. 

Den är perfekt att arrangera efter ett rekryteringstillfälle, eller 
om ni har en nystartad grupp i distriktet. 
Kursen kan beställas kostnadsfritt, minst en månad i förväg 
innan ni har tänkt att kursen ska hållas. För att den ska bli av 
krävs att minst 10 deltagare anmäler sig.

För mer information, hör av er till mig!

A SoM i AMnESty

Goda nyheter är att FN:s vapenhandelsavtal Arms Trade 
Treaty trädde i kraft på julafton 2014 efter att ha fått de 60 
ratificeringar som krävdes! Efter ett arbete som Amnesty in-
ledde för nästan 20 år sedan har vi äntligen kommit i mål. För 
första gången finns nu ett fördrag som uttryckligen innefattar 
mänskliga rättigheter i handeln med vapen. 

Fördraget är juridiskt bindande och syftet är att stoppa 
handeln med vapen till regeringar som kan använda dem för 
grova brott mot mänskliga rättigheter. Amnesty kommer att 
fortsätta arbeta för att fler länder skall ratificera avtalet, speci-
ellt de stora vappenexportörerna. I dagsläget har varken Kina, 
Ryssland eller USA ratificerat. USA har dock undertecknat 
avtalet vilket är glädjande.

På hemmaplan i Sverige har Krigsmaterielexportöversynskom-
mittén (förkortad KEX) som består av riksdagsledamöter från 
alla riksdagspartier fått förlängt mandat för sin uppgift. De ska 
nu vara klara tills mitten av april (tidigare var det december 

2014 som var deadline). 
Deras uppdrag är bland 
annat att se över hur 
svensk vapenexportlagstift-
ning kan skärpas gentemot 
icke-demokratiska stater. 
Tillsammans med ett antal 
andra organisationer har
Amnesty träffat kommittén 
och vi tar specifikt upp 
problemen med vapenex-
port till länder som kränker 
mänskliga rättigheter.

VAD SkER MED VAPEnHAnDEln? 

Aktion för att uppmärksamma svensk

vapenexportlagstiftning, Almedalen 2014.

kARin BRoBERG
AkTIvISTSAmoRDNARE / 08-729 02 21 / kARIN.BRoBERG@AmNESTy.SE

MAjA ÅBERG
loBBy / 08-729  02 48 
mAjA.ABERG@AmNESTy.SE
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Helena Nordlinder från grupp 137 deltar på Amnestys arrangemang på 

Bokmässan, anordnat av Grupp 104. 

Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet! 
Nummer 1/2015 utkommer runt 13 mars. Beställningar av 
extra exemplar av AP måste jag ha absolut senast onsdag 25 
februari kl 10. Märk mejlet ”AP-extra tidningar”. Alla grupper är 
välkomna att beställa tidningar utan kostnad. Glöm inte att skriva 
postadressen!

Tips till kalendariet måste jag ha måndag 16 februari kl 12. 
Kalendariet omfattar perioden 13 mars 12 juni. Märk mejlet 
”Kalendariet”.

UlF B AnDERSSon
REDAkTöR AmNESTy pRESS
Ap@AmNESTy.SE

BEStäll AMnESty PRESS nUMMER 1!

Grupp 226 i Umeå uppmärksammar internationella dagen mot dödsstraff.

Glöm inte att skicka in de rapporter som vi har skrivit om i 
december och januarinumret av Insats. Det kan verka lite 
tradigt med rapporter, men de är viktiga för att vi ska veta vad 
vi har gjort som organisation under 2014.

I korthet ska ni:
• Skicka in rapport för aktionsfall (se decembernumret av 
Insats)
• Rapportera er om er verksamhet på aktivism.amnesty.se/
rapport

• Skicka in er verksamhetsberättelse (se decembernumret av 
Insats)
• Skicka in ekonomisk redovisning (gäller enbart distrikt och 
redovisningsgrupper)

Senast 15 februari. Tack på förhand! 

cARolinE SElAnDER
AkTIvISm och SocIAlA mEDIER / 08-729 02 32
cARolINE.SElANDER@AmNESTy.SE 

En SiStA PÅMinnElSE oM RAPPoRtERinG...

ExEmpEl på SAkER ATT TA mED I RAppoRTEN

Kampanjgruppen i Malmö visualiserar det totala abortförbudet i El Salvador
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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: amnesty2014, Lösenord: solidaritet
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

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

jAnUARi FEBRUARi
• 14-15 utbildning Stoppa 
Tortyr
• 15 februari sista dag för att 
lämna in ekonomisk rapport 
och verksamhetsberättelse.
• Rekryteringsmöten i 
storstäder och vissa andra 
platser
• Beställ material till 
Interntionella kvinnodagen
• Motionsstopp årsmötet

MARS 
• 8 mars - Min kropp, mina 
rättigheter uppmärksammar 
sexuella och reproduktiva 
rättigheter på internationella 
kvinnodagen. 

APRil
• 12 april: distriktsutbild-
ningar i Göteborg, Stockholm 
och Malmö
• Lokala utbildningar inför 
sommarkampanjen
• Nationell ungdomsträff

AMnEStyÅREt 2015 - RiV Ut ocH SPAR!

MAj
• 8-10 maj årsmöte i Umeå
• 23 maj aktionsdag - stoppa 
tortyr
• 30 maj sista ansökningsda-
gen ledarskapsprogrammet
• Eventuellt aktiviteter inom 
ramen för SOS Europa

jUni 
• Sommarkampanj
• HBTQ-festivaler

jUli 
• Sommarkampanj
• HBTQ-festivaler

AUGUSti
• Sommarkampanj
• HBTQ-festivaler
• Nordic Youth Conference 
(Stor träff med ungdomar 
från hela norden. Mer 
information kommer!)

SEPtEMBER
• Första träffen med ledar-
skapsprogrammet
• Rekryteringsmöten
• Möte för aktiva på distrikts-
nivå och verksamhetsmöte

oktoBER
• 10 oktober: internationella 
dagen mot dödsstraffet
• Aktivistseminariet, 
Stockholm
• 31 oktober - aktionsdag 
Stoppa tortyr, Mexiko

noVEMBER
• Andra träffen på 
ledarskapsprogrammet och 
återträff för gamla deltagare
• Nationell ungdomsträff
• Skriv för frihet

DEcEMBER
• Skriv för frihet
• Ladda inför amnestyåret 
2015

• I januari lanserade vi, 
tillsammans med ett nätverk 
av andra organisationer, ett 
webbverktyg som granskar 
de svenska bankernas po-
licies gällande bland annat 
mänskliga rättigheter: 
www.fairfinanceguide.se
Sprid gärna!


