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S.O.S
SVERIGE!
Nu är det dags att åter sätta ljuset på det lagförslag som kan göra så att Sverige lägger sig på den absoluta miniminivån i vad som är
tillåtet enligt EU-rätten när det gäller mottagandet av människor på flykt. S.O.S. SVERIGE - vi är på väg mot fel kurs!

Riksdagen kommer den 21 juni att rösta om en lag som
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AGERA!

SOS SVERIGE - TÄNK OM, TÄNK RÄTT!
Riksdagen kommer den 21 juni att rösta om en lag som
innebär en helt ny och mycket restriktiv flyktingpolitik. Om
lagen röstas igenom kommer det att leda till stort lidande för
människor som redan utsatts för svåra prövningar.

MÄNNISKOR TVINGAS LEVA I ORO
Tidsbegränsade uppehållstillstånd, som enligt lagförslaget
ska gälla för alla som söker asyl i Sverige och som anses vara
i behov av skydd, leder enbart till negativa konsekvenser.
Människor tvingas fortsätta leva i oro över sin framtid. Drivkraften att försöka fokusera på att lära sig ett nytt språk, lära
sig det nya samhället, fortsätta med sina studier eller validera
en redan genomförd utbildning, kort sagt att etablera sig i
Sverige, kommer att vara mycket liten.

BARNEN DRABBAS VÄRST
Principen om rätten till familjeåterförening för personer som
är i behov av skydd har varit grundläggande i Sverige. Även
där skulle konsekvenserna av att genomföra de mycket
drastiska förändringar och försämringar som nu föreslås,
bli förödande. För en människa som flyr krig och som ofta
beviljas skydd som så kallad alternativ skyddsbehövande, ska
det enligt regeringens förslag inte finnas en rätt till familjeåterförening. Detta gäller bland andra majoriteten av sökande
från Syrien. Konsekvenserna skulle bli oerhörda för både de
människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som
finns kvar i farliga och hotfulla situationer. Oron för nära och
kära kommer att finnas som ett raster och försvårar en integration. De som kommer att drabbas allra mest av svårigheten till familjeåterförening och av tillfälliga uppehållstillstånd
är barnen.
För en person som lider av trauma på grund av övergrepp
och krigsupplevelser går det ibland inte ens att genomföra
den behandling som behövs på grund av att oron överskug-

gar allt annat. Det gäller både oron vid tillfälliga uppehållstillstånd och när möjligheten till familjeåterförening inte finns.

SVERIGE LÄGGER SIG NU PÅ EN ABSOLUT MINIMINIVÅ
Sverige har länge varit ett föregångsland vad gäller flyktingpolitik och ett humanitärt mottagande av utsatta människor.
Att införa åtgärder som innebär att Sverige lägger sig på den
absoluta miniminivån i vad som är tillåtet enligt EU-rätten
skulle få mycket stora konsekvenser inte bara för människor
på flykt, utan även riskera att allvarligt skada det förtroende
och goda namn som Sverige byggt upp på den internationella
arenan. Ambitionen med den föreslagna lagen, att medlemsländer som tidigare inte agerat i enlighet med sina åtaganden i det gemensamma europeiska asylsystemet i och med
regeringens åtgärder nu skulle börja göra det, har inte infriats.
Tvärtom har situationen för människor på flykt som befinner
sig vid EU:s gränser eller inne i unionen, drastiskt förvärrats.
Däremot kan konstateras att antalet asylansökningar i Sverige
har minskat dramatiskt.
Lagförslaget är i sin helhet kontraproduktivt och skulle
komma att leda till mycket stort mänskligt lidande och stora
kostnader för samhället En etablering i samhället i stort och
på arbetsmarknaden försvåras, och omöjliggörs helt i vissa
fall.
Vi måste därför vädja till riksdagsledamöterna att rösta nej
vid riksdagens omröstning den 21 juni!

MADELAINE SEIDLITZ
JURIST, FOLKRÄTT OCH MIGRATION
08 -729 02 00
MADELAINE.SEIDLITZ@AMNESTY.SE

HUR SKA VI GÖRA? SKICKA BREV!
Mellan 7 och 20 juni satsar vi på att skicka såväl e-post som
fysiska brev till enskilda riksdagsledamöter med vädjande om
att de ska rösta nej till lagförslaget. E-post skickas via kampanjsajten Signby.me, men vi vet ju sedan Amnesty grundades 1961 att fysiska brev har en påverkan, så vi uppmanar
alla att skriva brev! Ta med er brevpapper och kuvert och sätt
er på lokala biblioteket, i skolmatsalen, på bygdegården eller
annat lugnt ställe och bjud in allmänheten att skriva brev
med er. Tänk gärna kvalitet framför kvantitet.
Skicka breven så snart det är möjligt med A-post direkt till de
riksdagsledamöter ni vill påverka. Kostnad för frimärken löser
ni i första hand med ert verksamhetsbidrag, i andra hand
från ert distrikt och i tredje hand ansöker ni från sekretariatet. I det senare fallet - kontakta gärna Mats Engman på
mats.engman@amnesty.se eller hellre, 08 - 729 02 66.

Allt ni behöver veta (bakgrund, instruktioner, förslag på argument, namn på riksdagsledmöter, postadressen till Riksdagen etc) hittar ni här:
aktivism.amnesty.se/delta-i-en-kampanj/sos-sverige/
Skulle ni ändå sakna något är ni självklart välkomna att
kontakta mig.

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJARE
08 -729 02 69
SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE
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UNGDOMSRÅDET SÄGER...

Ungdomsrådet rådet här! Vi har haft en härlig termin, full
med aktivism, kampanj och en underbar ungdomsträff i
Stockholm. Terminen lider mot sitt slut och ungdomsrådet vill
skicka med lite tips innan ett förhoppningsvis soligt lov. Glöm
inte att dubbelkolla att ni har en gruppsekreterare redo för
hösten, och en bra sista sak innan lovet är att spika datum för
första mötet nästa termin.
Men självklart finns det mycket smått och gott att göra med
Amnesty även under sommaren, bland annat vår sommarkampanj “Human Rights are my Pride”!

Ni i trean som slutar i era ungdomsgrupper nu, det finns
mycket mer att göra! Håll koll på Insats och på arbets- och
universitetsgrupper i er närhet, och hör gärna av er till oss
med frågor kring fortsatt engagemang.
Till sist vill tacka alla fantastiska aktivister som har varit med
och gjort världen bättre under denna termin. Fortsätt kämpa
och ha en grym sommar.

/ AMNESTYS UNGDOMSRÅD

SOM JAG SER DET...
Årsmöte. Jag har aldrig någonsin varit på ett årsmöte. Detta
är första gången. Det ska bli kul. Man kan ju tycka att på sitt
första årsmöte borde man lyssna på andra och så, men nä. Jag
är där med ungdomsrådet och vi ska ha en kort presentation
om oss och vad vi gör. Go hard or go home liksom.

HBTQI-kampanjen under sommaren. Många är även intresserade av vad ungdomsrådet gör och det är så kul att folk vill
veta vad vi gör. Förutom att lära känna nya aktivister så umgås
jag med de vs ifrån ungdomsrådet, vi skrattar mycket och har
allmänt kul.

Om man ska sammanfatta årsmötet lite snabbt så är det
en träff där alla medlemmar och aktivister är välkomna. Det
diskuteras motioner som kommit in och man får chans att
påverka dem, man får gå på intressanta seminarium och man
får chans att göra sin röst hörd. Man får helt enkelt chansen
att påverka, vilket jag tycker är fantastiskt. Att man i styrelsen
verkligen lyssnar på aktivisterna och medlemmarna.

Jag tycker att årsmötet var en fantastisk upplevelse. Jag som
aktivist fick chansen att påverka Amnesty i Sveriges arbete. Det
kändes verkligen som att styrelsemedlemmarna sög åt sig av
det som vi aktivister sa. Jag skulle verkligen vilja uppmana alla
medlemmar och aktivister att delta på åtminstone ett årsmöte.
Speciellt ungdomar. Ibland känns det som om att ingen lyssnar
på oss, men på årsmötet får vi chansen att samtala med andra
aktivister och vi får chansen att påverka det långsiktiga arbetet.

Under hela årsmötet får jag träffa en massa aktivister. Vi pratar
om vad vi gör i våra grupper och hur vi tänker arbeta med

LJUS

INKLUDERANDE ORGANISATION
Stolt och mycket tacksam över att få vara med i Amnesty som
är en organisation som tar till sig vad deras medlemmar säger.

TAGGTRÅD
EXKLUDERANDE SPRÅK
Språkbruket på årsmötet kan vara lite svårt om man inte
avslutat sin gymnasieutbildning än.

Jag skulle även råda alla som åker på sitt första årsmöte att
gå på det så kallade nybörjarmötet. Jag
gjorde inte det och var grymt förvirrad för
det mesta men tack vare mina vänner
som snällt förklarade hur allt gick till så
var det lätt att förstå. MEN GÅ PÅ
NYBÖRJARMÖTET!

NICOLE JÖNSSON
UNGDOMSRÅDET
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Grupp U12 i Norrköping var först ut med sommarkampanjen!

HUMAN RIGHTS ARE MY PRIDE
Ni har väl inte missat att anmäla er till sommarens kampanj
med fokus på diskriminering av hbtqi-personer i Tunisien?
Homofobiska lagar och hatbrott är något hbtqi-personer tvingas
leva med varje dag. Detta vill vi sätta stopp för så ta med
gruppen ut i sommar och få fler att agera för hbtqi-personers
rättigheter i Tunisien.

Info, anmälan och materialbeställning hittar ni under kampanj
“Human rights are my pride” på Aktivistportalen.
Ps. Glöm inte att också anmäla er till “A walk in the park”,
stadsfesten med folkparkskänslan där vi är exklusivt inbjudna
för att uppmärksamma sommarens kampanj. Om du själv inte
bor i någon av städerna finns möjlighet till resebidrag. Städer
och datum: Kalmar 9/7, Helsingborg 15/7 och Uppsala 12/8.
För frågor och anmälan kontakta mig.

MARIANNE GYLLENPISTOL
Solidaritetsaktion under amnestyloppet ”Run for pride” i
Stockholm

KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORDNARE SKÅNE/BLEKINGE
040-96 66 30
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

OS - INTE BARA EN TÄVLING

Del av den belgiska sektionens
OS-affisch.

Den 5 augusti inleds
de olympiska spelen
i Rio de Janeiro i
Brasilien. Amnesty
har redan dokumenterat polisövervåldet
i stadens favelor kåkstäder i utkanten
av staden. Amnesty
har även uppmärksammat att svarta
män är överrepresenterade i dödsfallen som registrerats till
följd av polisvåldet.

Att “städa upp” i kåkstäder inför större sportevenemang är tyvärr vanligt och leder till en rad kränkningar av de mänskliga
rättigheterna.

Den 2 juni lanserar Amnesty en ny rapport som varnar om
att samma typ av kränkningar som skedde under VM i fotboll
2014 kan komma att äga rum inför och under OS, eftersom
inget i polisens sätt att arbeta har förändrats. Vi i den svenska
sektionen kommer att erbjuda intresserade journalister som
åker till Brasilien att besöka människor som har blivit utsatta
för MR-kränkningar. Det är Amnestys sektion i Brasilien som
ordnar besöken till favelorna.
Det blir ingen stor kampanj från vår sida under sommaren
men vill ni agera som grupp eller individ så kommer det finnas en global petition på hemsidan och även vara månadens
aktion hela juli-augusti. Så håll utkik!

KATHLEEN MCCAUGHEY
SAKKUNNIG FÖRETAGSANSVAR
072 - 967 86 03
KATTHLEEN.MCCAUGHEY@AMNESTY.SE
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KAMPANJEN STOPPA TORTYR AVSLUTAD
Kampanjen Stoppa tortyr har nu avslutats och det har blivit
dags för en sammanfattning. Jag ska inte sticka under stol
med att det har varit en ganska svårarbetad kampanj. Flera
av de viktigaste kampanjfrågorna har handlat om otydliga
och ganska snåriga processer, som varit svåra att kampanja
på. Det har inte varit helt lätt att förklara vikten av ett nytt
nationellt protokoll för mexikanska åklagare, eller skapa engagemang för att medicinska utredningar ska genomföras i enlighet med Istanbulprotokollet. I Mexiko och Nigeria har nya
lagförslag behandlats under kampanjens gång, men dessa
har varit föremål för remissprocesser eller revideringar vilket
har gjort det svårt att värdera vilken betydelse de kan komma
att få. Dessutom har Amnesty inte betraktat just lagstiftningen
som det mest avgörande problemet i dessa länder.

VAD HAR VI UPPNÅTT?
Vad gäller de tre länder som den svenska sektionen fokuserat
på, så är det utan tvekan i Mexiko som kampanjen har fått
störst genomslag. Amnestys kampanj har visat att polis och
militär använder tortyr som ett verktyg för att tvinga människor
att erkänna anklagelser om brott. Förhoppningsvis innebär
det nya protokollet för åklagare, antaget i augusti 2015, att
uppgifter om tortyr får en mer rättvis och respektfull prövning och att uppgifter framtvingade under tortyr underkänns
som bevis i domstol. Under kampanjens gång har också åtal
väckts mot poliser i två fall som rör tortyr. Det måste dock ses
som enstaka undantag - straffriheten för polis och militär får
fortfarande betraktas som näst inill total.
I Nigeria har ett förslag på ny lagstiftning kring tortyr tagits
fram, men en översyn ska göras innan förslaget kan antas
och vi vet tyvärr ganska lite i dagsläget om hur verkningsfull
den nya lagen kan komma att bli. Den nigerianska polisen
tog också fram en ny Human Rights Practice Manual i december 2014, helt i linje med Amnestys krav.
Vad gäller Uzbekistan så vet vi att människorättsförsvarare
såväl i landet som i exil, har känt sig stärkta av Amnestys
kampanj. Vårt lobbyarbete har resulterat i att företrädare för
EU, USA och Tyskland tagit upp människorättsproblemen i
Uzbekistan, och i flera fall har tortyr uttryckligen lyfts fram
som ett stort problem. Även FN:s människorättskommitté har
kritiserat tortyren i Uzbekistan, som de beskrev som “rutinmässig”. Man tog även upp att framtvingade bekännelser
används i domstol. Tyvärr är det svårt att veta om kritiken mot
Uzbekistan kommer leda till någon konkret förändring. Landet
är extremt slutet, och det går inte att säga att vi kan se några
tydliga tecken på att bruket av tortyr är på väg att minska.

DE ENSKILDA KAMPANJFALLEN
Allra tydligast framträder vikten av kampanjen när vi tittar på
vad den betytt för de enskilda individer vi arbetat för. Moses
Akatugba benådades och frigavs i juni 2015. Claudia Medina

friades från alla anklagelser, Ángel Colón blev frigiven och
friades från alla anklagelser, Adrián Vasquez frigavs utan
villkor. Det bör påpekas att arbetet från lokala människorättsorganisationer också har spelat stor roll, men att Amnestys
kampanj har varit betydelsefull kan vi nog hävda utan att
överdriva vår betydelse.

FORTSÄTT ARBETA MOT TORTYR!
Under sommaren släpper Amnesty en rapport om tortyr och
sexuella övergrepp mot kvinnor i Mexiko. Det är en viktig rapport och vi kommer producera någon form av kampanjmaterial med utgångspunkt från den, även om materialet nog inte
blir så omfattande.
Den 9 maj meddelade
åklagaren att han valt att gå
vidare med åtalet mot Yecenia Armenta, som anklagas
för att ligga bakom mordet
på hennes man. Hennes fall
nu kommer prövas i domstol
och även om Amnesty anser
att bevisningen mot Yecenia
består av uppgifter framtvingade under tortyr kommer vi
inte bedriva någon kampanj gentemot domstolen.
Däremot får ni gärna fortsätta skriva till delstatsåklagaren för
Sinaloa och kräva att uppgifterna om att Yecenia har torterats
ska utredas och att de ansvariga ska ställas inför rätta.
Ni får också mer än gärna fortsätta att kräva frigivning för
Erkin Musajev och Mohammad Bekzhanov i Uzbekistan.
Underlag hittar ni på kampanjsidan på aktivistportalen.
Kampanjsidan för Stoppa tortyr på aktivistportalen kommer
i allt väsentligt plockas ner under början av juni, men de
aktioner ni kan fortsätta arbeta med kommer ligga kvar under
sommaren.

SLÄNG ERT KAMPANJMATERIAL
När kampanjen nu avslutas vill jag be er att inte fortsäta
använda det material som tagits fram specifikt för kampanjen,
som affischer och informationsblad. Notera även att vår smspetition för Yecenia Armenta har avslutats.

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE
08-729 02 66
MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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ALT + CLICK
Har du funderat på hur du ska få dina vänner att förstå att det
här med Amnesty är viktigt? Kanske har du några minuter över
medan du väntar på bussen, som du kan lägga på att hjälpa
Amnesty ytterligare? Vill du vara en av de första att testa på ett
nytt sätt att engagera sig inom Amnesty?

TILLSAMMANS KAN VI ANALYSERA MERA
Sedan den svenska sektionen fick ta emot 10 miljoner kronor
från Svenska PostkodLotteriet för specialprojektet Alt Click har
det arbetats febrilt i det tysta. Projektets mål är att inspirera en
ny generation av människorättsaktivister att agera, påverka och
delta i Amnestys arbete kring utredning, verifiering och sammanställning av människorättskränkningar.
Under projektets två år ska vi testa olika sätt att använda
digitala aktivister för att analysera blixtaktioner ur vårt arkiv,
jämföra satellitbilder och verifiera videoklipp. Genom att bryta
ner stora mängder information i små, små bitar och sedan vara
många som tittar på samma bilder eller texter kan vi analysera,
utvärdera och validera data som en eller två utredare annars
hade behövt klara av själva. Nu kommer det gå snabbt och
enkelt att göra!

PILOTPROJEKT
Den 6 juni kommer amnesty.se/altclick lanseras och det allra
första pilotprojektet kommer ligga uppe. Då handlar det om
att hjälpa teamet som jobbar med individer att analysera och
sortera blixtaktioner, eller Urgent Actions som de heter på
engelska.

HUR FUNKAR DET?
Lägg fem minuter på att läsa och analysera blixtaktioner ur
våra arkiv och svara på några få och enkla frågor. Det finns
närmare 3000 aktioner som vi behöver hjälp med just nu.
Dina svar kommer pusslas ihop med hundratals andra för att
hjälpa oss bli bättre i vårt arbete för individer. Om du skapar en
profil och loggar in kan du dessutom hålla koll på hur många
aktioner du gått igenom totalt.
När det första pilotprojektet är klart hoppas vi kort därpå kunna
erbjuda något mer för våra digitala aktivister att ge sig i kast
med. Kanske jämföra före- och efterbilder från Centralamerika
där ett företag bygger en kanal och urfolket riskeras att tvångsförflyttas? Eller hjälp med att bedöma om personer är positiva
eller negativa i inlägg från Twitter och Facebook? Eller kanske
en ny hög med blixtaktioner som handlar om att analysera alla
dödsstraffsfall?

PSST...

Årets Skriv för frihet kommer dra
igång redan i september. Håll
utkik på Aktivistportalen
(aktivism.amnesty.se) och
här i Insats för mer information.

Manifestation för mänskliga rättigheter i Mellanöstern och
Nordafrika, London 2011.

VARFÖR JUST BLIXTAKTIONER?
Sedan 1973 har Amnesty skickat ut över 25 000 blixtaktioner.
Metoden baserar sig på en väldigt enkel idé: när någon är i direkt fara för att utsättas för kränkningar av sina mänskliga rättigheter skickas tusentals brev, fax och telegram, från aktivister
i världens alla hörn, som kräver att de ansvariga ska agera. Det
visar myndigheter att världen ser på och det kan fungera som
ett sorts skydd för personen som annars riskeras att utsättas
för ytterligare kränkningar.
Vi är stolta över hur effektiva många av dessa blixtaktioner har
varit, och nu är det dags att analysera resultaten och hitta nya
sätt att vara mer effektiva i framtiden.
Med din hjälp vill vi analysera och “avkoda” resultaten från alla
blixtaktioner från 70-talet fram till idag. Det kommer hjälpa oss
att förstå när och var vårt arbete har störst chans att leda till
positiva resultat för individer vi agerar för. Hjälp oss att förbättra
vårt arbete för individer, familjer och grupper genom att lägga
så lite som tio minuter på att läsa en text och svara på en till
fem frågor.
Det kanske är lite svårt att förstå exakt hur detta går till, men
från den 6 juni kan ni alltså gå in på amnesty.se/altclick och
testa ett helt nytt sätt att engagera sig i Amnesty!
Har ni frågor är ni självklart välkomna att höra av er till mig!

JENNY SJÖDIN GERAAE
KOMMUNIKATÖR DIGITALA MEDIER
0733-761375
JENNY@AMNESTY.SE

Missa heller inte att den globala kampanjen för flyktingar
och migranters rättigheter börjar rullas ut senare i höst.
Även detta kommer ni finna mer information om här och på
Aktivistportalen.

				

SIDA 7

ÅRSMÖTETS VINNARE

Ni är säkert många som undrat hur det gick på den (numera) årliga aktivistprisutdelningen som ägde rum på årsmötet. De priser
som delades ut var Stora kreativitetspriset 2015, Stora aktivitetspriset 2015 och sist men inte minst Stora engagemangspriset
2015.
Det kom in många starka nomineringar trots den korta nomineringstiden och juryn hade svårt att utse en vinnare bland så
många kandidater. Juryn bestod av Johanna Lindgren från kampanjrådet, Tora Törnquist, sektionens ordförande och Elisabeth
Lundgren, chef för kampanj och påverkan. Här har ni vinnarna:

STORA KREATIVITETSPRISET ...
...delas ut till arrangörer
av föregående års mest
kreativa aktivitet i samband med sektionens aktionsdagar, och tilldelades
Amnestys ungdomsgrupp
på Mikael Elias Gymnasiet för aktiviteterna under
kampanjen Skriv för
frihet. Jyruns motivering:
”Gruppen nådde inte
bara ut till skolan med ett
engagerande budskap utan gjorde också övriga
elever delaktiga i att föra
kampanjen vidare genom
att själva uttrycka sig
i bild, text och foto. Att lyckas dra nytta av både sin egen och
andras kreativitet gör gruppen till värdiga mottagare av kreativitetspriset 2015!”
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STORA AKTIVITETSPRISET...
...tilldelas arrangörer av
föregående års bästa
aktivitet i samband med
sektionens aktionsdagar
och gick till Kvinnorättsgruppen i Göteborg.
Juryns motivering: ”För
tredje året i rad uppmärksammade kvinnorättsgruppen internationella kvinnodagen
på ett av Sveriges största museer. Med ett fullspäckat program för
såväl gammal som ung, fyllt med seminarier, panelsamtal, DJs,
burlesque-show och dans i neon - ett rättighetsfokus med extra
allt!”

STORA ENGAGEMANGSPRISET...
...delas ut till en individ som
lagt sin själ, sitt hjärta och
sin tid i Amnesty. Priset
begränsas inte till att omfatta föregående år utan är
ett “lifetime award”. Priset
gick till Bo Lindblom från
Halmstad vilket fick stora
delar av publiken att ställa sig upp. Juryns motivering: ”Kunnig,
envis och handlingskraftig, med ett engagemang som flammat
intensivt från 1960-talet fram till idag. Få individer har haft så stor
personlig påverkan på Amnesty. Kanske är det därför vår organisation har blivit så lik Bo Lindblom.”
Härligt att det var så många som nominerade och nominerades!
Börja slipa idéerna för 2016 års mest enastående aktiviteter!

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

VAD HÄNDE MER PÅ ÅRSMÖTET?
Det får ni reda på om ni går in på medlem.amnesty.se/
arsmotet. Där hittar ni den skriftliga liverapporteringen, lite
youtubeklipp från plenum och årsmöteshandlingarna. Här
kommer ni även hitta protokollet med besluten så snart det
har blivit justerat. Om ni tillhör de som var registrerade för att
rösta i årets val i VoteIT kan ni gå in redan nu och läsa vad som
beslutades under respektive dagordningspunkt.
Förutom att rösta om motioner/förslag och i personvalen
ägnades mycket tid åt att lyssna på och lära oss mer av våra
engagerande gästande människorättsförsvarare Justine Ijeomah, Nigeria, och Jimmy Sserwadda, Uganda, samt Elisabeth
Abiri och Oskar Ekblad som samtalade om flyktingsituationen
i Sverige och Europa. Deltagarna fick också lära sig om som-

marens HBTQI-kampanj samt om den kommande globala
kampanjen för flyktingar och migranters rättigheter. Läs gärna i
amnestypress.se och sök på ”årsmöte2016”.
Sist men inte minst firade vi Amnestyfondens 50-årsdag med
tårta och fest. Många knöt nya kontakter och några ägnade sig
åt spontan sång och dans under kvällarna.

NATASJA PERSSON
ÅRSMÖTESSAMORDNARE
070 - 860 41 39
NATASJA.PERSSON@AMNESTY.SE
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NY GRUNDUTBILDNING TAR FORM
Nu börjar Amnestys nya grundutbildning, som vi berättade
om i aprilnumret av insats, att ta form. Syftet med den nya
utbildningen är att ni själva ska hålla i den och att det ska
finnas utbildare runt om i landet så att det ska vara enkelt
att arrangera en utbildning en vardagskväll eller helg. Vilket
kommer förhoppningsvis leda till lätttillgängliga utbildningar
och fler som får grundkundskap om Amnesty och mänskliga
rättigheter.

ANSÖK OM ATT BLI EN UTBILDARE

Resor och utbildning är gratis för dig som vill utbilda. Förlängd
ansökningsdag till 1 juli.
Ansökan sker på aktivism.amnesty.se/ga-pa-moten-utbildningar/grundkurs/

UTBILDNING PÅ DIN ORT
Efter den 4 september kommer vi ha nyblivna utbildare runt
om i landet som kan hålla i grundkursen, så hör av er om ni
vill arrangera en utbildning på er ort.

Utbildning för utbildare kommer att vara i Stockholm den
3-4 september. Då kommer vi att bland annat gå igenom
presentationsteknik och innehållet i utbildningen. Det finns
endast tolv platser och dessa kommer att tillsättas efter lämplighet och geografisk spridning.

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

SKAPA AKTIVISM PÅ HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET
Hösten 2016 väljer USA en ny president. I vanlig ordning
kommer det säkerligen bli en rafflande kamp om vem som
ska leda landet. Vi vet att det som sker i USA intresserar och
påverkar mycket av vår omvärld. Vi vill därför dra nytta av
detta i höstens rekrytering på högskolor och universitet.

Vi söker nu dig som vill hålla i någon av dessa föreläsningar.
Kom på utbildningshelgen den 3-4/9, lär dig mer om sakfrågorna, pedagogik och projektet i sin helhet.

FÖLJANDE ORTER KOMMER BESÖKAS:

FOKUS PÅ DÖDSSTRAFFET
Under hösten 2016 kommer
Amnesty besöka universitet och
högskolor på olika platser i Sverige.
Vi kommer att hålla i en föreläsning
med presidentvalet som ingång och
sedan fokusera på dödstraffet och
dess historia, utveckling och vad
dom tilltänkta presidenterna egentligen anser om detta brott.

• Skövde		
• Halmstad
• Linköping
• Malmö		
• Stockholm

• Kalmar
• Eskilstuna
• Lund		
• Göteborg

Vid frågor och anmälan till utbildning kontakta mig!

MALIN ÖSTERBERG

Fokuset förutom att informera om
dödstraffet och dess konsekvenser
är också att starta aktivism på dessa orter. Vi vill helt enkelt se
fler aktiva medlemmar på våra universitet och högskolor.

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

ORD FRÅN EN UTBILDARE
Phiona Batuuka, har varit praktikant
på Amnesty och samordnade då
ungdomsgrupperna i Stockholm.
Hon var ute i skolor och arrangerade
träffar för ungdomsgrupperna. I två
år har hon varit kursledare för den
förra grundutbildningen ”A som i
Amnesty” och har hållt i utbildningar
bland annat i Stockholm och Gävle.

Här berättar Phiona om hur det är att leda utbildningar
inom Amnesty: ”Det första jag har uppmärksammat medlemmarna om är att vi utnyttjat en grundläggande rättighet i just
det forum vi befunnit oss i, nämligen mötesfriheten. Alltså, att
vi alla kan samlas under Amnestyloggan och fritt tycka till om
vår omvärld, är en rättighet vi inte kan ta för givet. Det har satt
ton för resten av passen och grupperna har med sig att rättigheter är inget avlägset som vi kämpar för för andra människor,
utan det är något som finns i vår vardag och berör oss alla.
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Som informatör har mitt personliga fokus varit att hitta ett
informationsbyte mellan mig som kursledare och varje deltagare. Mitt uppdrag har varit att visa vilken grund Amnesty står
på, hur organisationen har utvecklats över tid och även bjuda
in till Amnestys arbetssätt. Det fantastiska är att varje grupp
har lärt mig något, de har själva kunna koppla sina egna liv,
samhällen och sammanhang till mänskliga rättigheter.
Från manus har jag berättat om olika personer och frågor
som Amnesty arbetat för och kopplat till det har det grupperna lyft egna berättelser. Medlemmars berättelser om de
själva flytt från krig, blivit diskriminerade på grund av sitt kön

BOKA EN FÖRFATTARE!

Ni som inte själva har möjlighet att informera om dödsstraffet
(som ni kunde läsa om på förra sidan) - boka en författare och
expert på dödsstraffet som kan komma till er ort och föreläsa!
Lars-Åke Augustsson aktiv i Amnestys aktionsgrupp mot dödsstraff.
”Hösten 2016 utkommer min bok
’Dömd till döden. Dödsstraffet i går, i
dag, i verkligheten’ (Carlsson). Boken
blandar personliga erfarenheter,
historia och samtidsreportage.

Den berättar om dödsstraffets historia, med fokus på Europa. Vidare
om dödsstraffet USA och framförallt
finns en omfattande överblick över
dödsstraffet i världen i dag, med fördjupningar om Kina, Indien,
sharialagstiftning och annat. Faktamaterialet omväxlar då och då
med citat ur olika skönlitterära skildringar av dödsstraffet.

INSATS JUNI 2016

eller har en släkting som blivit fängslad utan rättvis rättegång.
Amnestys arbete har då kommit oss nära.
I slutet av passen har jag sett peppade nya och gamla
medlemmar som vill bära Amnesty ljuset vidare och fortsätta
kämpa för det som dem tror på. För mig har den glöden varit
ovärderlig att vittna om och inspirerat mig till att fortsätta
sprida kunskap om Amnestys arbete. Ett arbete som bygger
på att mänskliga rättigheter gäller alla alltid!”

/ PHIONA BATUUKA

’Dömd till döden’ börjar och slutar med två dramatiska berättelser: den ena om när en av mina vänner blir fri efter att ha dömts
till döden, den andra om när en vän avrättas inför mina ögon.
Redan innan boken utkommer har jag lanserat den första hemsidan på svenska om dödsstraffet. På Dödsstraffsnytt,
www.dodsstraff.se, finns grundläggande fakta både om dödsstraffet i historien och i dag. Här rapporteras kontinuerligt om vad
som händer ute i världen, med länkar för den som vill läsa vidare.
Från i höst kommer jag att vara tillgänglig för föreläsningar och
andra framträdanden, både på offentliga möten och inom olika
utbildningar. Jag tar inte betalt för annat än resa och eventuellt
boende. Kontaktuppgifter finns på ovannämnda hemsida; Amnestygrupper kan också kontakta mig direkt på
augustsson.lars@gmail.com eller 070-661 49 38.”

/ LARS-ÅKE AUGUSTSSON

GRUPPEN TIPSAR
Gruppen U6 i Skövde fyller sju
år i november och är en grupp
“på stan” alltså inte knuten till
en gymnasieskola. Gruppen
består av ca 5-6 medlemmar i
blandade åldrar, några går på
gymnasiet, vissa på högstadiet.
U6 är en grupp som knappt tar
semester på utan syns på festivaler och andra arrangemang
sommartid. Alva Carlsson Ling
som blev gruppsekreterare för
gruppen vid årskiftet tipsar:

Vad brukar ni ha för aktiviteter på sommaren?
I mitten av sommaren brukar vi ta semester från Amnesty
men vi brukar göra saker i början och i slutet. Förra året hade
vi en liten sommaravslutning, då vi satt i en park med lite
extra fika och pratade. I år kommer vi att delta på Picknickfestivalen i Skövde den 18 juni. Det kommer vara artister som

uppträder och vi kommer att vara där med sommarkampanjen och kanske kommer vi att hålla i en workshop.
Vi vill också rekrytera nya medlemmar, det gör vi på lite olika
sätt ibland har vi en skylt där det står: “Vill du veta mer om
oss?”, och om det är någon som vi står och pratar lite längre
med brukar vi fråga om de vill veta mer och kanske gå med
i vår grupp. Sedan i augusti när skola och jobb drar igång
brukar vi ha vårt första möte inför hösten.
Vad är ditt bästa tips för grupper som vill göra något i sommar?
Kolla i området där ni bor om det är någon aktivitet som ni
kan delta i till exempel en festival eller så kan ni gå runt i stan
med en petition och samla in namnunderskrifter!

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM
08 - 729 02 43
EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE
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MEGAHELGEN 2016!
Höstens höjdpunkt äger rum den 22-23 oktober och kommer
i år bestå av aktivistseminarium, träff för distriktsaktiva, ungdomsträff, samordnarträff och verksamhetsmöte, allt under
samma tak.
Vissa delar av innehållet kommer att vara gemensamt oavsett
vilken träff du huvudsakligen deltar i. Andra delar är specifika
för de enskilda träffarna. Internationella gäster kommer på
besök och vi tar upp det senaste inom kampanj, aktivism och
mänskliga rättigheter. På megahelgen finns något för alla!

Alla träffar hålls under samma tak, närmare bestämt på Ersta
konferens i Stockholm. Distriktsaktiva, samordnare och alla
som planerar att engagera sig i kommande kampanjer kan
ansöka om aktivitetsbidrag. Mer information kommer på
Aktivistportalen inom kort och självklart i Insats.

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

UNGDOMSTRÄFF GOES MEGAHELG
Varje termin arrangeras en nationell ungdomsträff för er som
är med i en ungdomsgrupp, och så även i höst!

Ungdomsträffen är ett tillfälle att lära er mer om engagemang,
mänskliga rättigheter och såklart att utbyta erfarenheter med
andra aktivister.
I höst slås träffen i hop med aktivistseminariet (se ovan) vilket
gör att vi kommer kunna ha möjlighet att lyssna på intressanta talare och utbyta erfarenheter med ännu fler eftersom
aktivistseminariet är öppet för alla aktivister. Så boka helgen
21-23 oktober redan nu!

EMMA BROSSNER-SKAWONIUS
Glada deltagare från vårens ungdomsträff!

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

ÅTERKOPPLING 8 MARS
Vilken kampanj det har varit! Över 70 grupper kämpade för
kvinnors rättigheter i Tunisien och vi lyckades dra in över
ungefär 20 000 namnunderskrifter. Så bra jobbat!

I sommar är det fokus på HBTQI-personers rättigheter i Tunisien, vi fortsätter med påtryckningar och förhoppningsvis kan
vi tillsammans nå förändring.

Ert engagemang och er kreativitet är beundransvärd och har
verkligen smittat av sig när jag pratat med er i grupperna och
läst om vad ni planerat och genomfört; Det har genomförts
tvångsäktenskap, manifestationer, fackeltåg, festivaler och
aktioner från norr till söder, från öster till väster. Vi har blivit
uppmärksammade i både traditionella och sociala medier och
nu är det upp till oss att skicka vidare.

Återigen, otroligt bra jobbat! Ni är samma människorättskämpar!

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

ELLEN JOHANSSON
KAMPANJPRAKTIKANT
08-729 02 04
ELLEN.JOHANSSON@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

