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Amnesty Lund agerar mot tortyr. Skicka in era bilder ni också! Och läs om uppdatering av kampanjen på sidan 3.

2 SKRIV FÖR FRIHET

På måndag den 9 november drar kampanjen
Skriv för frihet igång. Har ni missat att beställa
material eller har ert material redan tagit slut? Var
inte ledsna för det, än finns det chans att beställa. Dessutom kan ni här få en liten språkkurs...

4 NYTT INDIVIDFALL

5 SHELL - STÄDA UPP!

Den 10 november är det 20 år sedan den nigerianska miljöaktivisten Ken Saro-Wiwa hängdes
efter att ha protesterat mot Shells oljeutvinningar
och påföljande miljöförstöring i Nigerdeltat - en
smutsig verksamhet Shell ägnar sig åt än idag.

6 ÅTERKOPPLING IRLAND 		

7 GÅ MED I KAMPANJRÅDET!
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SKRIV FÖR FRIHET 2015
Arbetet med årets Skriv för frihet är i full gång och just nu
skickar vi ut material till alla som anmält sig. Vi har i skrivande
stund 58 anmälda grupper men det är fortfarande inte för
sent att anmäla sig. Materialet packas och skickas så fort som
möjligt efter att vi fått era beställningar. Gå in på
aktivism.amnesty.se/sff och anmäl er om ni inte gjort det
redan! Om ni får slut på material och vill ha påfyllning så går
det bra att göra en ny beställning.

INFORMERA OM ERA AKTIVITETER!
Vi vill jättegärna veta vilka aktiviteter ni planerar så att vi kan
förmedla detta vidare i kalendariet och till nyfikna medlemmar. Skicka information om tid och plats, samt en beskrivning
av aktiviteten till sofia.carlsbrand@amnesty.se.

AMBASSADÖRER
Vi kan nu gå ut med årets första ambassadörer för kampanjen - Klara och Johanna Söderberg från systerbandet First
Aid Kit. De medverkar i en kort film som kommer ligga på
kampanjsidan www.amnesty.se/skriv när den kommer upp
den 9 november.

AGERA!

för att lagen bryter mot yttrandefriheten. Den 6 oktober kom
dock beskedet från Malaysias Högsta domstol att uppviglingslagen inte anses vara oförenlig med Malaysias konstitution. Rättegången mot Zunar kommer därmed inledas den 6
november.
På aktivism.amnesty.se/sff hittar ni videomaterial om två av
fallen i årets kampanj, Muhammad Bekzhanov och Zunar!
Missa inte heller blogginlägget av Lin Htet Naing, som skriver
om sin hustru - studentledaren Phyoe Phyoe Aung från
Burma.

LITE SPRÅKKUNSKAP...
Vi har förstått att många undrat över hur namnet Phyoe
Phyoe ska uttalas. Efter konsultation med vår kollega Gunilla
Odin, som levt i Burma, har vi fått veta att det ska uttalas som
om det på svenska hade stavats P J O (och o:et ska uttalas
som i “ost” eller “fot” - inte med å-ljud som i “boll”). “Pjo
pjo”, alltså.

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

UPPDATERINGAR KRING FALLEN
Efter att uppviglingslagen som Zunar står åtalad under reviderades i april 2015 har Malaysias regering fått stark kritik

SOFIA CARLSBRAND
KAMPANJPRAKTIKANT / 08-729 02 23 / SOFIA.CARLSBRAND@AMNESTY.SE
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ORGANISERAR TRÄFFAR
OCH SKRIVER SOLIDARITETSHÄLSNINGAR...

I FORM AV MILJONTALS
BREV, MAIL, VYKORT OCH
VÄDJANDEN...

KAMPANJEN
I KORTHET
AKTIVISTER I ÖVER 200
LÄNDER...
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FÖR MÄNNISKOR VARS
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
KRÄNKTS...
FÖR ATT SÄTTA PRESS
PÅ OMVÄRLDEN...

OCH FÖR ATT VISA DEM
KÄRLEK OCH STÖD...

LYCKA TILL!

OCH ATT BIDRA TILL ATT
AKTIVISTER FRIGES,
TORTERARE STÄLLS TILL
SVARS OCH LAGAR ÄNDRAS.
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FORTSÄTT ARBETA MOT TORTYR I MEXIKO!
Vi vet att många av er under oktober deltog i arbetet med
att uppmärksamma tortyren i Mexiko, men vi har hittills inte
fått särskilt mycket återrapportering eller bilder. Ni får mer
än gärna skicka korta rapporter från era aktiviteter till sofia.
carlsbrand@amnesty.se.

Aktionen som togs fram under oktober går utmärkt att arbeta
med året ut - både med påtryckningar kring de enskilda
fallen och för att det nationella protokollet för åklagre ska
kompletteras med oberoende dokumentation och övervakning. Skulle något inträffa som förändrar de krav vi ställer i
aktionen så kommer vi självklart underrätta er.

NY AKTION OM LAGSTIFTNING
Under oktober släppte Amnesty ytterligare en rapport om
tortyr i Mexiko, med fokus på frågan om straffrihet: Paper promises, daily impunity - Mexico’s torture epidemic continues.
(Rapporten skulle egentligen publiceras i anslutning till att
Mexikos parlament tar ställning till ett nytt lagpaket som rör
tortyr, men den läckte ut till media i förtid.)

Som vi tidigare meddelat har Mexiko vidtagit flera strukturella
åtgärder i syfte att stoppa tortyren, men det duger helt enkelt
inte. Antalet anmälningar om tortyr har inte minskat, och
straffriheten är fortfarande att betrakta som total. Vägen mot
ett avskaffande av tortyren går via genomgripande utredningar, rättsliga åtgärder och kännbara straff för de ansvariga.
Vi hoppas att det kommande lagförslaget ska vara ett steg i
den riktningen.
Vi kan i dagsläget inte säga när lagförslaget kommer bli klart,
och när det kommer behandlas av det mexikanska parlamentet, men så snart något sker kommer vi skicka instruktioner
till alla grupper som anmält sitt deltagande i kampanjen.

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

SOM VI SER DET...
Den senaste tiden har flyktingars situation lyfts enormt mycket i
media. Det talas om kris och katastrof, massor och flöden.

gränser bättre kommer det färre människor på flykt till EU för
att söka asyl.

För oss som arbetar med flyktingar och migranter varje dag
är frågorna och problemen ungefär samma som de alltid är;
trauman, familjer som har splittrats, en anhörig som tvingas
tillbaka över gränsen till sitt hemland som är en diktatur, en
volontär som skriver och ber om bekräftelse på att den 12-åriga
pojken som har flytt ensam och nu befinner sig i Grekland kommer att få åka till Sverige tillsammans med sin äldre bror när de
nu mirakulöst nog har funnit varandra. På det sistnämnda blir vi
tvungna att säga nej, det kommer inte att gå.

Samtidigt är situationen för just flyktingar och migranter i Turkiet
mycket svår. Förra året var Turkiet det land i världen som tog
emot flest flyktingar. Det finns ingen möjlighet att söka skydd
där då landet inte skrivit under tilläggsprotokollet till FN:s
Flyktingkonvention vilket betyder att endast människor som
flyr från Europa omfattas av den. En del av flyktingarna bor i
flyktingläger men det stora flertalet lever under svåra förhållanden i olika delar av landet utan vare sig uppehållstillstånd eller
möjlighet att försörja sig och sina familjer.

Men skillnaden består i att fler av de människor som flyr nu
står vid våra gränser och vid vår centralstation. Även om det
fortfarande är ofantligt mycket färre människor på flykt här i
Sverige och i resten av EU än i Libanon eller Kenya eller Sudan
eller Jordanien eller Turkiet.

Att EU under dessa tider fortsätter att lägga tonvikten på skärpta
gränskontroller är förkastligt. Det saknas fortfarande legala
vägar för att ta sig till Europa och söka skydd och skärpta gränskontroller spelar redan utsatta människor än mer i händerna på
flyktingsmugglare. Det finns ju inte heller något som tyder på att
situationen i världen kommer att ändras. Sannolikheten att konflikterna i exempelvis Syrien, Afghanistan och Irak löses, eller att
den repressiva regimen i Eritrea faller inom en snar framtid är
mycket, mycket liten.

På tal om Turkiet. EU benämner situationen som en flyktingkris.
Vilket det är för flyktingarna. För oss och EU är det i stora delar
en politisk kris. Men siffror talar sitt tydliga politiska språk och
nu förhandlas det med Turkiet. Om Turkiet kan kontrollera sina

LJUS
Migrationsverket ledning som tydligt
markerar mot främlingsfientliga krafter.

TAGGTRÅD
Tillfälliga uppehållstillstånd!

Nu mer än någonsin måste vi stå upp för alla människors lika
värde och värna om asylrätten. I ett allt
hårdare debattklimat är det vår skyldighet
att stå för fakta och kunskap om såväl
situationen för flyktingar som den i
nternationella flyktingrätten och folkrätten.

MADELAINE SEIDLITZ
EVA STRÖMBERG
FLYKTING OCH MIGRATION
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NYTT INDIVIDFALL: TVÅNGSÄKTENSKAP
En av tre flickor i Burkina Faso
kommer att vara bortgifta innan
de fyllt 18. Majoriteten är mellan
11-12 år gamla. De förväntas få
så många barn som deras make
önskar oavsett vad de själva vill
och trots att graviditeter i tidig
ålder utgör en fara för flickornas
liv och hälsa. Få av dem har möjlighet att gå i skola. Istället
ska de städa och laga mat, hämta vatten och arbeta på fälten.
Trots starka påtryckningar från familjen och övriga samhället
gör en del flickor allt de kan för att undgå att bli bortgifta eller
för att fly från dessa tvångsäktenskap.
13-åriga “Maria” (som egentligen heter något annat) gick
nästan 17 mil för att söka skydd på ett boende för flickor.
Hon hade tvingats gifta sig med en 70-årig man som redan
hade fem fruar. När Maria vägrade hotade hennes pappa

med att döda henne. När han fick veta att Maria flytt hotade
han att attackera den präst som hjälpt henne. När Maria
till slut återvände hem misshandlades hon av sin far som
sedan skickade tillbaka henne till den 70-årige maken. Men
Maria flydde igen, den här gången till närmsta polisstation
där hon anmälde sin pappa. Polischefen hotade att väcka
åtal om fadern inte skrev under ett papper där han lovade att
inte tvinga Maria eller de andra döttrarna att gifta sig. I dag
bor Maria med sin familj. Hon hoppas på att en dag få gå i
skolan.
Vill din grupp arbeta för flickor i Marias situation? Meddela
caroline.selander@amnesty.se

KATARINA BERGEHED
SAMORDNARE
031-701 81 81
KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE

GRUPP 119 TIPSAR OM ARBETE MED INDIVIDFALL
Grupp 119 i Kalmar är en grupp som trivs ihop och tycker att
det sociala är viktigt. En viktig del av gruppens arbete är brevskrivning, de kommer självklart som tidigare år att vara på stan
med kampanjen Skriv för frihet, och gruppen informerar också
om Amnesty på till exempel skolor. Lars-Erik Holm tipsar:

Ni är ju en grupp som arbetar mycket med brevskrivning som
metod, hur kommer det sig?
För att det fungerar! Vi bidrar till att nöta ut de regeringar och
myndigheter som kränker mänskliga rättigheter.
I flera fall har vi fått uppmärksamhet. Exempelvis tackade
Bu Dongwei, som fängslades i Kina för att uttryckt sin religiösa
tro, Amnesty när han släpptes från ett så kallat omskolningsläger. Bu berättade också om en grupp i en liten stad i Sverige
som skrev brev till honom varje vecka när han var fängslad.
Det var vi!

Vi har tre individfall och ett landfall och vi skriver minst en
gång i månaden till olika myndigheter och ett kort till fången
för varje fall. Vi skriver dessutom ganska många brev utifrån
aktuella blixtaktioner, ungefär 6- 8 per månad. Var och en i
gruppen skriver sina brev hemma och redovisar dem sedan
vid våra månadsmöten. I våras räknade vi till att vi skrivit 47
brev till olika makthavare på en månad.
Om man som grupp vill arbeta mer med brevskrivning, hur
kan man börja?
Då skulle jag börja med att skriva utifrån en blixtaktion (reds
anm: finns på hemsidan). Det behöver inte vara svårt alls, men
det är viktigt att man är saklig och inte ifrågasätta om personen
är skyldig eller inte. Koncentrera endast skrivelsen på brott mot
de mänskliga rättigheterna Sedan efter lite övning kan man
ringa Stockholm (reds anm: kontakta Caroline Selander på
sekretariatet) och be om ett aktionsfall.

“A small group of people in a small town in Sweden
wrote a letter for me every week. I was very moved and I
thought this was a very great idea.”
Bu Dongwei. Här på bilden tillsammans med sin familj.

När man har ett aktionsfall tycker jag att man har ett moraliskt
ansvar att inte ge upp, man ska inte heller bli besviken om
man inte får svar eller det inte händer något det första året.

EMMA BROSSNER-SKAWONIUS
AKTIVISM / 08-729 02 43 / EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE
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SHELL - STÄDA UPP EFTER ER!
AGERA FÖR ATT SÄTTA PRESS PÅ SHELL!
Internationella sekretariatet uppmanar sektioner att delta i en
aktion på Twitter. Aktionen går ut på två saker:
1. Följ @amnestysverige och @amnestyonline (kontot för
Amnesty International) och retweeta allt på Shell mellan 3:e
och 13:e november.

Grundvattnet i delar av Nigerdeltat
är fortfarande förorenat.
Den 10 november 1995 hängdes Ken Saro-Wiwa tillsammans
med åtta andra miljöaktivister från Ogonifolket i Nigerdeltat,
Nigeria. När de våldsamma protesterna mot miljöförstöring
i samband med Shells oljeutvinning eskalerade i början på
90-talet, bad Shell militärregimen att skydda företagets anläggningar. Detta ledde i slutändan till gripandet och avrättningen
av aktivisterna.

2. Lite mer tidskrävande men roligt: kolla om det finns en
Shellmack på din ort. Fyll en flaska med skitigt vatten och
klistra på dekalen som finns på aktivistportalen (delta i en
kampanj -> pågående aktioner). Gå till Shellmacken och ta en
bild med flaskan där man samtidigt ser Shell-loggan och lägg
upp på Twitter. Använd hashtaggen: #makethefuture och tagga
@amnestysverige och @shell.
Make the future är ett budskap som Shell använder för att
rekrytera unga ingenjörer till oljebranschen. Amnestys budskap
är att Shell bör förbättra framtiden för folket i Nigeria.

VÄLDIGT LITE HAR HÄNT...
Det som Ken Saro-Wiwa och de andra Ogoni-aktivisterna
kämpade för är lika aktuellt idag än för tjugo år sedan. Shells
förstörelsen av miljön i Nigerdeltat och hur det påverkar
människors rätt till vatten, mat och försörjning är något som
Amnesty dokumenterat i flera år. FN:s miljöprogram UNEP har
också dokumenterat omfattningen av förödelsen och kommit
med en rad rekommendationer till både oljeindustrin och till
Nigerias regering. Men väldigt lite har hänt. Den 3:e november
släppte Amnesty en rapport som visar att även regioner som
Shell påstår de har sanerat är svårt förorenade.

MEN DET FINNS HOPP
Nu har däremot Nigeria en ny president, Muhammadu Buhari,
som har sagt att han vill följa UNEP:s rekommendationer och
påbörja en process för att städa upp i Nigerdeltat. Detta, i
kombination med vår rapport och den kommande årsdagen,
ger oss ett nytt tillfälle att försöka sätta press på Shell.

16 DAYS OF ACTIVISM

Den internationella dagen mot våld mot kvinnor, 25 november,
är en påminnelse till världens stater och det internationella
samfundet att insatserna för att stoppa det könsrelaterade
våldet måste intensifieras. 25 november är också startdatum för
den årligen återkommande aktionen 16 Days of Activism.

En väldigt enkel aktion.

Frågor? Hör gärna av er till mig!

KATHLEEN MCCAUGHEY
SAKKUNNIG FÖRETAGSANSVAR
072 - 967 86 03
KATTHLEEN.MCCAUGHEY@AMNESTY.SE

I år kommer Amnesty fokusera på de syriska flyktingkvinnornas
utsatta situation i Libanon. Väl medvetna om att den tidsmässigt krockar med Skriv för frihet kommer vi endast jobba med
brevskrivning utifrån färdiga mallbrev.
Vill du och din grupp delta? Anmäl er till mig!

Kampanjen, som pågår under 16 dagar, startades 1991 och
sedan dess har över 2 000 organisationer i mer än 150 länder
deltagit.

KATARINA BERGEHED
SAMORDNARE / 031-701 81 81 / KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE
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IRLAND MÅSTE AVKRIMINALISERA ABORT
Irlandkampanjen är nu till ända (för denna gång), och en
imponerade mängd underskrifter, närmare 15 000, har
kommit in från er grupper. Tillsammans med de elektroniska
underskrifterna är vi uppe i drygt 22 500 namn! Dessa kommer nu skickas till Amnesty på Irland. I början av nästa år
kommer de att överlämnas vid ett möte med Irlands premiärminister Enda Kenny.
Totalt 46 grupper har agerat under kampanjen som startade i
början av sommaren. Tillsammans har vi deltagit i en mängd
olika evenemang såsom festivalen Putte i Parken i Karlstad,
Malungs dansbandsvecka och Bangens jazzfestival i Sandviken. Många grupper har också haft namninsamlingar på torg
och i skolor och grupp 200 i Lidköping samlade in underskrifter under sitt 40-årsfirande i september.

Karin, aktivist i grupp u42,
samlar in underskrifter på
Medborgarplatsen i Stockholm.

Under Internationella
dagen för avkriminalisering av abort 28/9 kraftsamlade vi och hade en
gemensam aktionsdag
i hela landet då många
underskrifter samlades
in. Kampanjen har också
omnämnts en del i media, bland annat genom
en insändare i Tidningen
Ångermanland som
amnestygruppen i Härnösand skickat in.

Vi har ringt runt till alla grupper som deltagit och inhämtat
feedback. Grupperna verkar genomgående ha varit väldigt
nöjda med materialet. Tatueringarna har varit oerhört populära och många tyckte att det var bra att ha petitionsblock
istället för lösblad för namninsamlingen. Några grupper

Andreas, Nea och Katarina
på amnestykontoret i Göteborg
räknar underskrifter.
tyckte att den gröna affischen var fin, men inte helt optimal
för att uppmärksamma abortfrågan eftersom det var lite otydligt vad den handlade om.
Under aktivistseminariet 3-4 oktober deltog Emily Waszak
från den irländska organisationen Abortion Rights Campaign
(ARC) och höll i en workshop. ARC arbetar för fri, säker och
laglig abort på Irland och Nordirland.
Under workshopen delade Emily med sig av tips på olika sätt
att uppmärksamma frågan. ARC har bland annat haft en julkör med ändrade sångtexter, vilket nu har inspirerat Amnestykören i Stockholm. att göra något liknande. Det är en utmärkt
aktion i julruschen och går fint att kombinera med insamling.
Kanske något för er grupp också?

TILDA SEGERBERG
PRAKTIKANT KAMPANJ OCH AKTIVISM
08-729 02 52
TILDA.SEGERBERG@AMNESTY.SE

EUROPA STÄNGT FÖR DAGEN...

- VÄLKOMMEN ÅTER?
Stort tack alla som deltog i åttadagarskampanjen ”Europa
stängt för dagen - välkommen åter?”. Namnunderskrifterna
lämnades över till Stefan Löfvén inför det EU-möte där
flyktingsituationen skulle diskuteras den 15 oktober.
Saker gick inte riktigt åt det håll vi hade önskat på mötet.
Inga beslut kring legala och säkra vägar togs. Frågan kommer
säkerligen tas upp i framtiden och vi kommer också arbeta
för att se till att så sker. Vi håller er uppdaterade!

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

Förvars- och migrationssamordnare Emma Olsson
vid överlämnande av underskrifter.
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PÅVERKA AMNESTYS KAMPANJARBETE!

Kampanjrådet består av fem medlemmar som konsulteras
och rådfrågas inför större kampanjer och aktivitetsdagar.

Att vara med i rådet innebär att man deltar i ett eller två
möten per år (de brukar hållas i anslutning till exempelvis
årsmötet eller aktivistseminariet), att man deltar i några
telefonmöten och har viss mejlkontakt med sekretariatet och
de andra i rådet.
För att vara med i kampanjrådet måste man ha erfarenhet av
utåtriktade aktiviteter. Under mötena diskuterar vi avslutade
och kommande kampanjer, hur vårt material har fungerat och
hur vi vill utveckla det i framtida kampanjer.

Vi tittar också närmare på kampanjkoncept, kampanjernas
utvärderingar och diskuterar deras resultat för att kontinuerligt kunna förbättra vårt material.
Tycker du detta låter kul så hör av dig till mig senast den 8
november med din anmälan eller med frågor.

IDA WISTBACKA
PROJEKTSAMORDNARE
08-729 02 49
IDA.WISTBACKA@AMNESTY.SE

NÅGRA ORD FRÅN EN TIDIGARE MEDLEM
Cecilia Kjellgren, aktiv i
Amnesty Göteborg, var en av
medlemmarna i kampanjrådet mellan 2012 och 2015.
Vad får man göra i kampanjrådet?
I kampanjrådet får man ge
input till kommande kampanjer, till exempel på kampanjmaterial så som budskap,
skrift- och bildmaterial, hur
Cecilia Kjellgren
petitionerna ska utformas
med mera. Dessutom får
man hjälpa till att utvärdera
kampanjer som genomförts och diskutera kring hur vårt kampanjarbete kan bli ännu bättre!

Vad är roligast?
Det roligaste med kampanjrådet är att få möjlighet att prata
och diskutera kampanjfrågor med andra amnestyaktivister
från hela landet och utbyta erfarenheter och goda exempel.
Varför är kampanjrådet viktigt och varför ska man vara med?
Kampanjrådet är en möjlighet att framföra idéer och synpunkter från ett aktivistperspektiv, så att alla fantastiska aktivister
som är ute på gator och torg, på skolor och bibliotek kan göra
en så bra insats som möjligt för att mänskliga rättigheter ska
gälla alla, alltid.

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

INVENTERING AV GRUPPERS BÖSSOR
Under november och
december 2015 genomför vi
en inventering av gruppers
insamlingsbössor, för att få
bättre inblick i var bössorna
befinner sig och hur grupper
använder dem i sitt arbete.
Vi vill veta om och hur er
grupp jobbar med insamling,
hur många bössor som er
grupp har och om det är
någon av era bössor som har kommit bort eller blivit stulen.
Vi vill därför be alla att kontrollera hur många och vilka bössor
(de är märkta med nummer i botten, se bild) som er grupp
förfogar över, och rapportera detta i ett formulär som ni hittar
på aktivistportalen, aktivism.amnesty.se/bossor.

Uppgifterna blir till stor nytta för oss när vi planerar för nästa
års insamlingsverksamhet. Vi planerar också att ringa runt till
grupper som har bössor under den kommande månaden.
Vi ber alla grupper och ungdomsgrupper, även ni som inte
har någon bössa, att fylla i formuläret. Det tar bara några
minuter.
Stort tack på förhand!

KARIN BROBERG
AKTIVISTSAMORDNARE
08 -729 02 21
KARIN.BROBERG@AMNESTY.SE
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DIN RÖST ÄR VIKTIG
LÅT DEN HÖRAS PÅ ÅRSMÖTET 2016!
Välkomna till Amnestys årsmöte 2016. Denna gång i
Halmstad den 13-15 maj.

VAR MED OCH DISKUTERA - VAR ÄR AMNESTY 2027?
Som många av er redan vet planerar vi för en ny riktning som
ska leda oss under de kommande tolv åren. Hur den ska se
ut kommer vi besluta under årsmötet.

SKRIV EN MOTION!
Genom att skriva en motion kan du påverka vilka frågor som
diskuteras. Skicka din motion till arsmotet@amnesty.se.
Motionsstopp: 19 februari 2016

NOMINERA NÅGON TILL ETT FÖRTROENDEUPPDRAG!
Kanske känner du någon som skulle passa i sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse eller i granskningskommittén.
Läs valberedningens kravprofiler på medlem.amnesty.se och
skicka din nominering till valberedningen@amnesty.se.
Nomineringsstopp: 4 mars 2016

TIPSA OM PERSONER TILL VALBEREDNINGEN
Amnestys valberedning har det viktiga uppdraget att föreslå
kandidater till Amnestys förtroendeuppdrag i sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse och granskningskommittén.
Valberedningen består av sex personer som väljs på årsmötet.

Vill du nominera eller tipsa om någon du tror skulle passa i
valberedningen kontakta Åsa Fahlbeck, sammankallande i
valberedningens valberedning via e-post
asafahlbeck@hotmail.com eller telefon 013-151811.

TA AMNESTYBUSSEN!
Från några större städer kommer
det att gå Amnestybussar direkt till
Gullbrannagården utanför Halmstad.
Möte och boende nära havet med
barnpassning och sysselsättning för
hela familjen!
En kallelse med mer information
kommer i början av februari och ni
kommer också kunna läsa mer om årsmötet inom kort på
www.amnesty.se/arsmotet.

LINA JAKOBSSON
STYRELSESEKRETERARE
08 -729 02 33
LINA.JAKOBSSONS@AMNESTY.SE

BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 4!
Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet!
Nummer 4/2015 utkommer runt 20 november. Beställningar
av extra exemplar av AP måste jag ha absolut senast torsdag
5 november kl 22. Märk mejlet ”APextra tidningar”.

Alla grupper är välkomna att beställa tidningar utan kostnad.
Glöm inte att skriva postadressen! Försändelsen skickas
sedan från tryckeriet.

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS / AP@AMNESTY.SE
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