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4-5 STOPPA TORTYR
Nu är det dags att sätta ljuset på Mexiko där 
tortyr är en utbredd metod för att få folk att 
“erkänna” brott. Aktionsdag bli den 24 oktober 
och vi lyfter fem fall, det ena värre än det andra. 
Läs också om Amnestyfondens bistånd till 
utredning av tortyr.

8-9 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET
Besvikelsen var stor när det stod klart att den 
i Sverige så hårt kritiserade s.k. sexarbetarpol-
icyn röstats igenom. Här kan ni läsa om hur vi 
ska hantera det. Och så hände det förstås även 
andra saker under mötesdagarna i Dublin.

2 ABORTLAGSTIFTNINGEN PÅ IRLAND   6 AKTIVISTSEMINARIET    10 UNGDOMSTRÄFF  

Bild från sommarens Nordic Youth Conference. Läs om den och om höstens nationella ungdomsträff på sidorna 10-11.
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IRLAND MÅSTE AVKRIMINALISERA ABORT!
-AKTIONSDAGAR 26-28 SEPTEMBER
Irland har en av världens mest restriktiva abortlagstiftningar. 
Abort är endast tillåtet då det finns “verklig och substantiell 
risk” för att en kvinna/flicka dör om hon fullföljer graviditeten. 
Irlands grundlag slår fast att “det ofödda barnets rätt till liv” ska 
garanteras i landets lagar “med vederbörlig hänsyn till samma 
rätt till liv för modern”. Det är inte ett tillräckligt skäl för abort 
att kvinnans hälsa allvarligt hotas eller att graviditeten är ett 
resultat av våldtäkt eller incest. Abort tillåts inte ens i de fall då 
det konstaterats att fostret inte kommer att överleva. 

Konsekvenserna av abortförbudet är förödande. Lagen tvingar 
flickor och kvinnor att genomgå graviditeter och förlossningar 
som kan orsaka dem psykisk ohälsa och lidande samt fysiska 
skador. De fråntas rätten att fatta egna beslut - oavsett om det 
handlar om en oönskad, påtvingad graviditet efter våldtäkt, 
eller en efterlängtad graviditet där glädje övergår i sorg när det 
visar sig att fostret är livsodugligt. Den som ändå gör abort på 
Irland riskerar att straffas med 14 års fängelse.

FÖRBUD MINSKAR INTE ANTALET ABORTER
Abortförbudet begränsar tillgången till säker, laglig abort - men 
stoppar inte aborterna. Istället för att ta sitt ansvar och skydda 
kvinnors rättigheter exporterar Irland problemet utomlands. 
Varje dag åker mellan 10-12 kvinnor till England för att göra 
abort. Varje år gör över 4 000 kvinnor från Irland abort utom-
lands. Men resorna är dyra - mellan 1000 och 1500 Euro i 
snitt - vilket gör det svårt för unga som saknar inkomst och för 
kvinnor som lever i fattigdom. En del hindras av att de saknar 
resedokument, exempelvis asylsökande kvinnor och migranter. 
Andra är för sjuka för att orka igenom en resa.

AMNESTYS KRAV 
Artikeln i den irländska konstitutionen som jämställer det 
“ofödda barnets rätt till liv” med kvinnans liv måste upphävas. 
En ändring av grundlagen måste alltså till, och för det krävs en 
folkomröstning. Först därefter kan aborträtten utökas genom att 
nuvarande lag upphävs och ersätts med lagar som ger kvinnor 
rätt till säkra och legala aborter, som ett minimum i de fall som 
berör våldtäkt, incest, hälsorisk eller där fostret inte är livsdug-
ligt. 

Abort måste avkriminaliseras. Abort är inget brott och ingen 
ska straffas för att ha genomgått abort. 

Lagar som begränsar vilken typ av information som får ges om 
abort måste upphävas. Idag är det straffbart att ”förespråka 
eller främja” abort. Vårdpersonal kan inte remittera kvinnor till 
abortkliniker i andra länder och information om möjligheten att 
få abort utomlands måste åtföljas av information om adoption 
och föräldrarskap – även vid incest, våldtäkt, risk för hälsa eller 
då fostret är livsodugligt.
 

AKTIONSDAGAR 26-28 SEPTEMBER 
Arbetet kring Irland har pågått sedan i juni och är en del av 
kampanjen Min kropp, mina rättigheter. Några av er har redan 
jobbat med frågan och deltagit på olika festivaler under som-
maren. I september kraftsamlar Amnesty runt om i världen för 
att påverka Irlands premiärminister. Detta sker i samband med 
den internationella dagen för avkriminalisering av abort, 28 
september. Vi vill därför uppmuntra alla grupper och medlem-
mar att bidra till en nödvändig förändring genom samla in 
namnunderskrifter, genomföra utåtriktade aktioner och skriva 
insändare i anslutning till aktivitetsdagarna. Ni väljer såklart 
själva vilken av dagarna ni kampanjar på.

BESTÄLL MATERIAL
Kampanjmaterialet består av:
• Affischutställning (A2), består av 4 infoaffischer 
• Petitionsblock (plats för 200 namnunderskrifter / block)
• Tatuering för kampanjen (15x7cm) - bild på tatueringen hittar 
ni på aktivism.amnesty.se/mkmr
• Gatupratare 
• Lathund skickas ut till alla grupper som anmäler sig till 
aktionsdagarna. 
Beställningsformulär hittar ni på aktivism.amnesty.se/mkmr 
under Irland. Där ni också kan läsa mer om materialet. 

Hör gärna av er till teamet för kampanjen Min kropp, mina rät-
tigheter, MKMR-teamet, om ni har några frågor!

MKMR-TEAMET
MKMR@AMNESTY.SE

 Dessa besökare på festivalen ”Putte i parken” är bara några 
 få av alla de som vill agera mot abortlagstiftningen på Irland. 
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SOM JAG SER DET...
På väg hem från det internationella rådsmötet i Dublin sitter jag 
och funderar över dagarna som gått. Det har varit en väldigt 
intensiv period här och inte alltid helt lätt. Men jag känner 
verkligen så här i efterhand att vi kan gå med huvudet högt. Vi 
kämpade ända in i det sista när det gäller ”sexarbetarpolicyn”, 
och vi kämpade på ett sätt som vi kan vara stolta över - öppen, 
respektfull och rak kommunikation om vad vi står för. 

Den svenska sektionen har fått oerhört mycket cred för hur vi 
har hanterat frågan och det gäller förstås inte bara på ICM utan 
också alla diskussioner inom rörelsen som har förts 
dessförinnan. Det ska ni alla ha eloge för! 

Samtidigt vill jag säga att de som röstade för resolutionen 
gjorde det utifrån en övertygelse om att det var rätt beslut för 
att stärka de mänskliga rättigheter för de som säljer sex. Vi 
tycker helt enkelt olika och måste säkerställa att vi kan göra 
det på ett respektfullt sätt i vår globala rörelse för att på så sätt 
stärka diskussionsklimatet och vår demokrati även när det är 
svåra frågor.

Er insats under perioden fram till var vi står idag har varit 
helt fantastisk. Alla ni som fått ta emot allmänhetens kritiska 
frågor på stan har gjort ett oerhört bra och väldigt viktigt jobb. 

Jag är medveten om att det fokus vi har haft på ”sexarbetar-
policyn” har spillt över på alla på olika sätt och den solidaritet 
jag sett för vår kamp för mänskliga rättigheter gör att jag kän-
ner mig rörd, ödmjuk och stärkt.  

Nu är vi inne i en period som kommer att vara jobbig för oss 
på olika sätt. Hur vi agerar mot varandra och utåt är förstås 
väldigt viktigt. Låt oss stötta varandra, för jag tror verkligen att 
om vi arbetar som ett lag så är det allra bäst för Amnesty och 
för mänskliga rättigheter i längden. Jag ser att, inte oväntat 
eftersom ni är så fantastiska, redan att det sker. Samtidigt är 
jag förstås medveten om att det är en svår och komplex fråga 
för många av oss personligen och jag kan bara önska att alla 
kan ha förståelse och tilltro till den svenska sektionens arbete 
i frågan och fortsätter att stödja vårt arbete. Kontakta oss 
gärna för frågor och kommentarer. (Läs mer om hur på sidan 
8-9.)

Många varma hälsningar till er alla som 
gör ett fantastiskt arbete för 
mänskliga rättigheter!

LJUS SOLIDARITET
När jag ser att människor i Sverige står upp och säger att vi 

välkomnar flyktingar, i en tid då antalet flyktingar är det högsta 

sedan andra världskriget.

TAGGTRÅD
NÅGOT FATTAS...
När vi låter rädsla och oro för finansiella kriser och krig 

förtära oss så till den milda grad att vi glömmer bort 

medmänsklighet och vikten av mänskliga rättigheter.

ANNA LINDENFORS 
GENERALSEKRETERARE

På den internationella dagen mot dödsstraff kommer vi i år att 
fokusera på dödsstraff för drogrelaterade brott. Denna typ av 
bestraffning, som ju inte är ett straff utan ett brott, sker i bland 
annat Iran, Saudiarabien, Kina, Indonesien, Malaysia, Singa-
pore och Thailand. 

Exakt vilket land och/eller fall vi kommer att arbeta med är 
ännu inte fastställt, men anmäl er gärna redan nu om ni vill ha 
material. Ni hittar anmälningsformulär på aktivism.amnesty.se, 
klicka er vidare till “delta i en kampanj”.

Obs! För att hinna få ert material i tid måste ni anmäla er innan 
den 20 september.

Ni har väl inte missat att det finns en hel massa väldigt bra 
och tydlig information om dödsstraff på vår hemsida? Gå in på 
www.amnesty.se och klicka på “vad gör vi”. Där hittar ni en 
länk till sidan om dödsstraffet.

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJARE / 08 - 792 02 69 / SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE

AGERA MOT DÖDSSTRAFFET 10 OKTOBER

 Demonstration i Göteborg mot dödsstraffet. Året är troligtvis 1986. 
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STOPPA TORTYR I MEXIKO!
I april 2014 publicerade Amnesty rapporten Out of Control - 
Torture and other ill-treatment in Mexico. Rapporten visar att 
tortyr används i stora delar av landet, med argumentet att man 
vill bekämpa organiserad brottslighet. Några av de vanligast 
förekommande tortyrmetoderna är slag med batonger, kväv-
ning med plastpåsar, att få kolsyrat vatten (ibland blandat med 
chili) insprutat i näsan, elchocker, dödshot, våldtäkter och 
andra sexuella övergrepp. I många fall har människor fängslats 
helt godtyckligt, och torterats för att “erkänna” brott de inte har 
begått. I vissa fall har bevis uppenbart fabricerats, och det finns 
tecken på att polisen ibland snarare prioriterat att få rapportera 
brott som “lösta” än att gripa rätt gärningsmän. Brottsutredning-
arna tar sällan hänsyn till att erkännanden kan ha tvingats fram 
under tortyr, och det är väldigt ovanligt att anklagelser om tortyr 
utreds.

Ett stort problem är att polisens uppgifter i många fall har över-
tagits av militär - detta som en del av den mexikanska regering-
ens så kallade “krig mot droger” som utropades 2006. Antalet 
anmälningar om tortyr till Mexikos nationella människorättskom-
mission ökade från 219 år 2003 till som mest 2 114 år 2012. 
...Och då ska man hålla i minne att det bara är en liten del av 
alla som torterats som gjort formella anmälningar.
 
FÖRÄNDRINGAR PÅ VÄG…
Amnestys kampanj mot tortyr har bidragit till att sätta frågan om 
tortyr på dagordningen i Mexiko. På senare tid har vi sett flera 
tecken på att viktiga förändringar kan vara på gång. 
• Under ett möte med Mexikos federala åklagare Arely Gomez 
den 17 augusti (då Amnesty lämnade över mer än 100 000 

namnunderskrifter 
från hela världen) 
framkom att ut-
redningar rörande 
tortyr i fortsättningen 
kommer att skötas 
av en särskilt tillsatt 
avdelning hos åklaga-
ren. Amnesty tolkar 
detta som ett positivt 
tecken, även om det 
självklart är för tidigt 
att uttala sig om vilka 

konsekvenser förändringen kommer få i praktiken. 

• Mexikos åklagarförbund antog i augusti ett nationellt protokoll 
- en praxis som reglerar hur utredningar av anklagelser om tortyr 
ska gå till. Amnesty ser dokumentet som ett viktigt steg framåt, 
men har betonat vikten av effektiv och oberoende övervakning 
för att det ska medföra förändringar även i praktiken. Amnesty 
har också påpekat vikten av tydliga konsekvenser för de åkla-
gare som negligerar eller bryter mot riktlinjerna.
• En process för att ta fram ny lagstiftning rörande tortyr har 
också inletts, under ledning av Arely Gomez. Amnesty anser 
egentligen inte att Mexikos lagstiftning kring tortyr utgör något 

större problem i dagsläget, men ser även denna process som ett 
positivt tecken.

Det är tydligt att myndigheternas inställning till tortyr kan vara 
på väg att förändras i Mexiko, och det är viktigt att vi fortsätter 
trycka på så att förändringsarbetet inte avstannar. Därför hoppas 
jag att ni ger frågan högsta prioritet de kommande månaderna.

AKTION UNDER SEPTEMBER-OKTOBER
Det finns mycket ni kan göra för att sprida information och agera 
gentemot de mexikanska myndigheterna under hösten.

1. SMS-petition för Yecenia Armenta
Använd våra flygblad och uppmana vänner bekanta/allmän-
het att skriva under vår sms-petition för Yecenia Armenta. På 
aktivistportalen hittar ni flygblad för nedladdning. Ni kan också 
skicka länken till videon om Yecenia (se länk nedan) via e-post 
eller sociala medier tillsammans med en uppmaning att skriva 
under sms-petitionen. Petitionen finns även på kampanjsidan 
www.amnesty.se/tortyr 

OBS: Notera att sms-petitionen för Yecenia ersätter den 
tidigare petitionen för Erkin Musajev från Uzbekistan, som ni 
alltså INTE kan fortsätta arbeta med. Har ni kvar våra flygblad 
om Erkin ber vi er att slänga dem! 
2. Brevskrivning för enskilda fall
Under kampanjen lyfter vi fram fem enskilda individer:
Claudia Medina, Miriam Lopez och Ángel Colón har alla 
frigivits, men vårt arbete för att deras torterare ska ställas inför 
rätta fortsätter. Yecenia Armenta och Adrián Vasquez sitter båda 
fängslade. Amnesty anser att de sitter fängslade uteslutande 
baserat på uppgifter framtvingade under tortyr, och kräver att de 
båda ska friges. 

Utförlig information om alla fem fallen, bilder, filmer, underlag 
för brevskrivning och petitioner hittar ni på aktivistportalen: 
aktivism.amnesty.se/stoppatortyr

Möte med Arely Gomez (t h), 
Mexikos federala åklagare. 

VARFÖR SMS-PETITION?
Att samla in namnunderskrifter via sms är en metod som 
är ny för kampanjen. Vi förstår och respekterar att många 
inte är bekväma med det sättet att samla in underskrifter 
(påminner om att ni hittar fysiska petitioner för våra fem 
Mexiko-fall på aktivistportalen). Med detta sagt, det finns 
stora fördelar med att arbeta med sms:
• Alla som skriver under petitionen får ett svars-sms med 
länk till kampanjsidan www.amnesty.se/tortyr för den som 
vill göra mer eller ha mer information.
• Vi får möjlighet att återkoppla till dem som skrivit under 
vår petition, exempelvis om personen skulle bli frigiven.
• Vi får möjlighet att ringa dem som skrivit under petitionen 
och erbjuda dem att även stödja Amnesty på andra sätt, 
till exempel genom att bli medlem eller engagera sig lokalt. 
Ingen blir kontaktad mer än en gång.
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3. Nationella protokollet 
Det nationella protokollet för åklagare gällande utredningar om 
tortyr är ett steg i rätt riktning, men ingen garanti för förändring. 
Amnesty kräver:
• att oberoende övervakningsmeklanismer som granskar 
tillämpningen av protokollet inrättas.
• att tydliga och verkningsfulla åtgärder vidtas i syfte att utkräva 
ansvar från de åklagare som negligerar eller bryter mot 
riktlinjerna.
Underlag för brevskrivning till Mexikos federala åklagare hittar 
ni på aktivistportalen. Inled alltid era brev med att framföra er 
uppskattning över att protokollet inrättats.

4. Aktionsdag den 24 oktober
Vi uppmanar er alla att genomföra utåtriktade aktiviteter för att 
uppmärksamma tortyren i Mexiko. Egentligen kan era 
aktiviteter genomföras när som helst, men om ni har möjlighet 
ser vi gärna att ni koncentrerar ert arbete till den 24 oktober. 
Inför aktionsdagen, troligen kort efter aktivistseminariet den 
3-4 oktober, kommer vi skicka ut instruktioner och tips till alla 
grupper och distrikt som deltar i kampanjen.

Ni får mer än gärna informera oss om era aktiviteteter i anslut-
ning till aktionsdagen, så att vi kan läga upp dem på kalendariet 
på hemsidan. Skicka information och uppgift om tid och plats till 
mig eller Marianne Gyllenpistol.

5. Övriga kampanjaktiviteter
Under oktober eller november kommer vi be om ett möte med 
Mexikos ambassad i Stockholm. Inför mötet kommer vi ta fram 
instruktioner för brevskrivning till ambassaden. Vi gissar att detta 
blir klart i mitten av september, och vi kommer då kontakta alla 
grupper som deltar i kampanjen. 

Uppmaningen att skriva till ambassaden kommer också ligga i 
“aktionsgeneratorn” på www.amnesty.se/tortyr

MATERIAL
Vi har tagit fram en hel del nytt kampanjmaterial med fokus på 
Mexiko, som kompletterar vårt tidigare material (affischer och 
informationsblad):
• Flygblad, sms-petition Yecenia (tredjedels A4)
• Folder, tortyr i Mexiko (vikt A4)
• Petitioner för de fem individuella fallen (A4)
• Bild + presentation för de fem individuella fallen (A4)

Ovanstående material kan ni ladda ner i pdf-format från aktivist-
portalen, men ni kan självklart också beställa det via 
beställningsformuläret - även det på aktivistportalen.

FRÅGOR…?
Om ni har frågor om kampanjen eller vill diskutera era idéer kan 
ni höra av er till mig eller till Marianne Gyllenpistol 
(040-96 66 30, marianne.gyllenpistol@amnesty.se). 

BISTÅND TILL UTREDNING AV TORTYR
Amnestyfonden har beviljat ett stöd till en mexikansk organisa-
tion, CCTI, för deras arbete med att utbilda läkare, psykologer 
och advokater i tillämpning av det så kallade Istanbul-protokollet 
- en manual antagen av FN om hur man undersöker och doku-
menterar om personer har blivit utsatta för tortyr.

Egentligen riktar sig Istanbul-protokollet till statliga myndigheter. 
Men eftersom den mexikanska staten inte tar sin skyldighet på 
allvar har mexikanska människorättsorganisationer tagit initiativ 
till att själva utbilda de experter som behövs för att kunna 
fastställa om personer utsatts för tortyr. Förhoppningen är att 
detta i förlängningen även ska bidra till att de statliga myndighe-
terna pressas att själva utreda anklagelser om tortyr och ställa 
ansvariga inför rätta.

Svenska Amnestyfonden står för ungefär hälften av allt bistånd 
som bekostas av den globala Amnestyrörelsen. I det här fallet 
samfinansieras projektet med Norska MR-fonden. Det förvän-
tade resultatet av projektet är 30 utbildade experter, jämnt förde-
lade över landets stora yta, som kan tillämpa Istanbul-protokollet 
efter ett år av seminarier och praktik.

FAKTA: ISTANBULPROTOKOLLET 
Istanbulprotokollet är en manual för medicinsk och 
juridisk utredning och dokumentation av tortyr och 
tortyrskador. Protokollet utvecklades av 75 experter från 
40 organisationer och institutioner (däribland Amnesty) i 
15 länder och antogs av FN:s kommission för mänskliga 
rättigheter år 2000. 

Protokollet innehåller internationellt erkända normer och 
procedurer för att upptäcka och dokumentera fysiska 
och psykiska symtom på tortyrskador, och kan
användas av jurister, läkare, psykologer och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal.

MATS ENGMAN
KAMPANJSAMORDNARE

08 -729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

JOAKIM OLSSON
SVENSKA AMNESTYFONDEN

0761-66 82 00

JOAKIM.OLSSON@AMNESTY.SE
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Programmet för årets aktivistseminarium börjar ta form! Vi får 
besök av människorättsförsvarare ända från Mexiko, förbereder 
inför Skriv för frihet, utbildar oss inom Amnestys pågående och 
kommande kampanjer och fyller på med inspiration och tips 
kring den lokala aktivismen. 

Som vanligt finns det möjlighet att till viss del skräddarsy 
sitt seminarium genom att välja mellan olika pass efter eget 
intresse. Vill ni lära er mer om hur ni rekryterar nya aktivister till 
er grupp, veta mer om besluten som togs på det internationella 
rådsmötet eller tycka till om hur svenska Amnesty ska arbeta i 
framtiden? Kom till aktivistseminariet!

Aktivistseminariet äger rum på Ersta konferens i centrala 
Stockholm den 3 oktober kl 10.00 (med introduktion för nya 
aktivister kl 09.30) till 4 oktober kl 15.30. För er som reser 
ordnas boende i flerbäddsrum på Scandic Sjöfartshotell vid 
Slussen, och som vanligt kan ni söka resebidrag om ni anmäler 
er i god tid. Att delta kostar 300 kronor, och det går bra att 
använda gruppens pengar för att betala denna avgift alternativt 
ansöka om bidrag från ert distrikt. 

Läs mer och anmäl er på
aktivism.amnesty.se/aktivistseminariet senast den 20 
september. Här hittar ni också alla praktiska detaljer och 
uppdateringar i programmet. 

Vi ses på Ersta i oktober!

 

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORDNARE SKÅNE/BLEKINGE

040 - 96 66 30

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

PROGRAM AKTIVISTSEMINARIET 2015

LÖRDAG 3 OKTOBER 
09:30 Nybörjarpass om Amnesty (frivilligt) 
10:00 Registreringen börjar 
10:30 Inledning 
11:15 Speed-mingel
11.45 Anförande av Claudia Medina, ett av fallen i 
kampanjen Stoppa tortyr (läs mer nedan)
12:30 Lunch 
13:30 Kampen mot tortyr i Mexiko Luis Tapia, mexi-
kansk människorättsförsvarare och advokat i Claudias 
fall
14:30 Fika 
15:00 Seminarier: 
1. Bli fler i kampen för mänskliga rättigheter - rekrytera 
medlemmar till er grupp
2. Projekt med fläkt - planera ett lyckat Amnestyprojekt 
3. Svenska Amnestys långsiktiga riktning - var med och 
påverka!
16.30 Allt du behöver veta inför Skriv för frihet 2015 
17.45 Uppträdande av Amnestykören
18:30 Middag, sång och trivsel på sekretariatet 
22:00 Slut för dagen 

SÖNDAG 4 OKTOBER 
09:00 Inledning 
09:15 Anförande: Min kropp, mina rättigheter! (Mer 
information kommer inom kort)
10:00 Fika 
10:30 Skriv för frihet: Lokalt kampanjarbete
12.00 Lunch
13:00 Seminarier: 
1. Vad är på gång i den internationella rörelsen? Rap-
port från internationella rådsmötet
2. Bakåt- och framåtblickar i kampanjen Stoppa tortyr
3. Min kropp mina rättigheter (Mer information kommer 
inom kort)
14.30 Kampanjåret 2016 
15:00 Avslutning med solidaritetsaktion 
15:30 Slut

AKTIVISTSEMINARIET

REKORD I AMNESTYMÖTEN 3-4 OKTOBER!
Om det är en helg du inte vill missa i år så är det helgen 
3-4 oktober i Stockholm. Aldrig har så många Amnestymöten 
ägt rum på samma plats och vid samma tillfälle. Det finns inte 
en amnestyaktivist som inte borde känna sig manad att bege 
sig till huvudstaden. Alla möten äger rum med ett avstånd på 
mindre än tio minuters promenad emellan.

Aktivistseminarium (se nedan), möte för distriktsaktiva, 
verksamhetsmöte, flykting- och asylutbildning, möte för 

samordnare samt sektionsstyrelsens oktobermöte 
sammanstrålar. Det fina är att vi blir ännu fler som ses och att 
vi är fler som kan ta del av de internationella gästerna som 
besöker Aktivistseminariet. Det mindre fina är att du kanske 
hade velat delta på allt. 

Information om de olika utbildningarna och länkar till anmälan 
hittar du på aktivism.amnesty.se/utbildning

KARIN BROBERG
AKTIVISTSAMORDNARE

08 -729 02 21

KARIN.BROBERG@AMNESTY.SE
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MÖT CLAUDIA MEDINA
Sent på natten den 7 augusti 2012 bröt marinsoldater sig 
in i Claudia Medinas hem i staden Veracruz, Mexiko. Med 
bakbundna händer och ögonbindel tvingades Claudia in i 
en lastbil och fördes till den lokala marinbasen. Claudia blev 
anklagad för att vara medlem i ett våldsamt kriminellt gäng, 
något som hon själv förnekar. Enligt hennes vittnesmål blev 
hon utsatt för elchocker för att sedan bli slagen, sparkad, och 
utsatt för sexuella övergrepp.

Claudia förhördes av en åklagare, och en marinsoldat pres-
sade henne att skriva under ett uttalande som hon inte tilläts 
läsa först. Trots bevis som bekräftade att marinsoldater hade 
förfalskat bevisen mot Claudia, valde åklagaren att väcka åtal 
mot henne.

När Claudia ställdes inför domstolen tog hon tillbaka det ut-
talande som hon tvingats att skriva på. Hon informerade även 
domstolen om den tortyr hon utsatts för och omständigheterna 
kring gripandet. Alla anklagelserna mot henne lades ner, för-
utom en - olaga vapeninnehav. När Claudia vittnade i domsto-
len beordrade domaren den allmänna åklagaren att undersöka 
påståendena. 

I februari 2015 lades till slut även den sista anklagelsen mot 
Claudia ned, mycket tack vare Amnestys påtryckningar i Clau-
dias fall. Men än idag - trots upprepande påtryckningar - har 
ingen utredning av tortyren gjorts. 

Claudia och hennes advokater kämpar för att fallet ska utredas 
och tillsammans med Amnesty jobbar de mot användandet av 
tortyr inom militär och polisväsende i Mexiko. 

Vi är glada att Claudia och hennes advokat Luis Tapia har 
möjlighet att gästa Sverige och aktivistseminariet. Missa inte att 
höra hennes gripande berättelse!

 Claudia Medina är gäst på Aktivistseminariet 

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORDNARE SKÅNE/BLEKINGE

040 - 96 66 30

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

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 
11 oktober med din anmälan eller med frågor. Om du är på 
aktivistseminariet kan du också passa på att ställa dina frågor 
till Karin Broberg som tidigare var med i kampanjrådet.

VILL DU VARA MED I KAMPANJRÅDET?

IDA WISTBACKA
PROJEKTSAMORDNARE

08-729 02 49

IDA.WISTBACKA@AMNESTY.SE
 Vill du vara med och förbättra Amnestys kampanjmaterial? 
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POLICYBESLUT SOM UPPRÖR

VAD HÄNDE PÅ ICM?
I början av augusti har det internationella rådsmötet (Internatio-
nal Council Meeting, ICM), Amnesty Internationals högsta 
beslutande organ, ägt rum. Runt 400 delegater har deltagit från 
hela Amnestyrörelsen och för Tora Törnquist, Karin Linkhorst, 
Mårten Rosander, Lars Gäfvert, Anna Lindenfors och mig har 
det varit en stor ära att representera den svenska sektionen.

Ett stort fokus under rådsmötet – inte minst för den svenska 
sektionen – har varit förslaget på policy om sexarbete (läs 
mer om det nedan) men vi har under fem intensiva dagar 
även hunnit behandla mycket annat. Den övergripande frågan 
som vi har behandlat på detta internationella rådsmöte var 
den strategiska planen som har antagits för 2016-2019. Till 
skillnad från den senaste strategiska planen (2009-15), som 
var ett omfattande dokument som innehöll de flesta frågor som 
Amnesty arbetar med, så är den här planen fokuserad till fem 
huvudmål och innebär att medlemsrörelsen på ett tydligare sätt 
har varit med bestämt rörelsens prioriteringar för de närmaste 
åren.

Den svenska sektionen har till detta ICM skrivit två resolutioner. 
Den första, som vi skrivit i samarbete med den finska 
sektionen, handlade om att fastställa att individarbetet är en 
central del av vår organisation och att det är arbete som vi 
ska fortsätta att utveckla. Vi kan glädjande rapportera att den 
resolutionen gick igenom. 

I den andra resolutionen ville vi att Amnesty skulle ta fram en 
långsiktig inriktning för rörelsen som sträcker sig längre än, och 
skulle fungera som ett komplement till, våra fyraåriga strategiska 
planer. Vi bestämde oss till slut för att dra tillbaka resolutionen 
då den inte hade tillräckligt stöd för att gå igenom, men vi 
känner oss ändå nöjda med att vi fått igång en diskussion 
gällande behovet av den här typen av dokument och hoppas 
kunna återvända till frågan i framtiden.

ICM antog ett nytt s.k. fördelningssystem som avgör hur stor 
del av sektionernas insamlade medel som går till den 
internationella rörelsen. En av de stora förändringarna är att det 

nya systemet tillåter avdrag för fundraising och förhoppningen 
är att det ska kunna möjliggöra större fundraisingsatsningar 
i en del sektioner där det inte skett än. Resolutionen om ”en 
sektion, en röst” – som även diskuterades vid det svenska års-
mötet – gick inte igenom utan frågan kommer bli en del av den 
pågående demokratiöversynen där ett helhetsgrepp kan tas på 
hur rörelsens röstsystem ska se ut.

Vi valde också en ny internationella styrelse där Nicole Bieske 
(ordförande, Australien) och Rune Arctander (vice ordförande, 
Norge) har blivit omvalda tillsammans och får sällskap av ny-
valda Mwikali Muthiani (Kenya), Shahram Hashemi (USA) och 
Jacco Smit (kassör, Nederländerna). 

Dessutom så valdes Christine Pamp, som tidigare b.la. varit 
ordförande för svenska sektionen och vice ordförande i 
internationella styrelsen, till ordförande för nästa internationella 
rådsmöte 2017.

Om du vill veta mer så finns alla beslut och dokument på 
medlem.amnesty.se/internationellt/-icm-handlingar och har 
du frågor är du välkommen att höra av dig till oss i delegatio-
nen!

Det var en tung dag för svenska sektionen när det den 11 
augusti stod klart att en majoritet på internationella rådsmötet 
röstat igenom total avkriminalisering av alla aspekter av pro-
stitution som en utgångspunkt för Amnestys framtida “sexar-
betarpolicy”. Med ett tydligt mandat från sektionens årsmöte 
2014 hade svenska ICM-delegationen lobbat hårt för det 
alternativa förslag som vi och flera andra sektioner stod bakom. 
Försöken att få stöd från en majoritet av sektionerna pågick in 
i det sista. 

Amnestyrörelsen är enig om vad en framtida policy ska syfta 
till: att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna för dem 

som säljer sex. Oenigheten handlar främst om hur vi som 
organisation bäst gör det. Svenska sektionen har motsatt sig 
att Amnesty ska uppmana alla stater att avkriminalisera alla 
aspekter av prostitution, dvs sexköp och kringverksamheter 
eftersom vi inte tror att det per automatik kommer att leda till 
minskade människorättskränkningar för dem som säljer sex. 

Vi vet att polisen runt om i världen är en av de värsta förövarna 
och i en del fall torde det snarast vara polisens tillämpning av 
lagarna som måste ändras, än lagarna i sig. Svenska Amnesty 
har därför drivit att kravet om avkriminalisering ska begränsas 
till att omfatta de som säljer sex. 

 Den svenska delegationen på ICM 

ANTON LIDSTRÖM
MEDLEM I AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÉ

ANTON.LIDSTROM@GMAIL.COM
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Bara då Amnesty genom eget utredningsarbete klarlagt att sex-
köpslagar, kopplerilagar och annan relevant lagstiftning leder till 
indirekt kriminalisering av dem som säljer sex eller ökar riskerna 
för människorättskränkningar mot dem, ska Amnesty kräva att 
sådana lagar ändras eller upphävs. 

MER ÄN BARA LAGSTIFTNING
Många tidingningsartiklar och nyhetsinslag har nästan uteslu-
tande fokuserat på frågan om avkriminalisering och gett en 
mycket negativ bild av vad förslaget handlar om. Men Svenska 
sektionen har kontinuerligt jobbat hårt för att säkerställa att  
policyutkastet/resolutionen tydligt ska sätta mänskliga rättighe-
ter i centrum. Policyn heter inte längre “Avkriminalisering av 
sexarbete”  utan “Staters skyldigheter att respektera, skydda 
och uppfylla sexarbetares rättigheter”. 

Tillsammans med några andra sektioner har vi sett till att den 
fokuserar på viktiga orsaker till att människor hamnar i prostitu-
tion: könsdiskriminering, diskriminering av HBTQI-personer och 
andra minoritetsgrupper, fattigdom och så vidare. Den framtida 
policyn kommer bland annat att innefatta krav på alla stater att:

• förhindra och bekämpa människohandel för sexuella ändamål
• kriminalisera all sexuell exploatering av barn
• skydda alla individer från diskriminering eftersom diskrimi-
nering ofta leder människor in i prostitution, förvärrar deras 
situation medan de säljer sex, samt försvårar för dem att sluta 
sälja sex
• vidta alla lämpliga åtgärder för att förverkliga människors eko-
nomiska, sociala och kulturella rättigheter så att ingen hamnar 
i prostitution mot sin vilja eller tvingas förlita sig på prostitution 
som enda sätt att försörja sig samt säkerställa att människor 
kan sluta sälja sex när de önskar.
• skydda människor i prostitution mot exploatering

Ändå är besvikelsen stor över att vi inte nådde ända fram, och 
vi vet att det bland medlemmarna och aktivisterna finns många 
som känner samma sak. Den här frågan engagerar många. 

VAD HÄNDER NU OCH HUR PÅVERKAS GRUPPERNA?
I intervjuer i media har vi varit tydlig med att svenska sektionen 
röstade emot förslaget. Det är sannolikt att ni som aktivister och 
Amnestygrupper också har fått och fortsätter att  få frågor kring 
beslutet. Därför är det rimligt att vi alla känner till dess innehåll 
och kan förklara varför Amnesty alls antagit en policy. Men det 
betyder INTE att någon måste försvara beslutet. Vårt årsmöte 
enades om en annan ståndpunkt och den har svenska sektio-
nen hållit fast vid.  Det finns en del information på Amnestys 
hemsida man kan ha till sin hjälp (se länkar nedan).

Amnesty kommer inte bedriva någon kampanj kring frågan, 
vare sig internationellt eller i Sverige. Policyn kommer snarare 
användas av vissa sektioner som vill arbeta vidare med frågan 
i sitt eget land och av IS som sannolikt kommer att uppmärk-
samma människorättskränkningar mot personer som säljer sex 
som en av flera frågor i sitt i sitt framtida utredningsarbete på 
vissa  länder. 

RINGA, MAILA ELLER FÅ BESÖK
Det kan ändå kännas tungt och obekvämt. Vi vill gärna höra av 
er och ta del av hur era funderingar går i gruppen. Tveka inte 
att höra av er! Vi kommer mer än gärna och besöker de distrikt 
som så önskar. Vi har inte möjlighet att komma till enskilda 
grupper eftersom det är ett begränsat antal på sekretariatet som 
jobbat med frågan. Styrelsens ordförande, Tora Törnqvist kom-
mer också gärna till er i distrikten. 

Malin Österberg på kontoret i Göteborg kommer sköta samord-
ningen kring besöken, kontakta henne för att prata ihop er om 
ett lämpligt datum så undersöker hon vem som kan komma. 
Kanske är det så att ni redan nu har ett möte inplanerat för 
grupperna i ert distrikt som ni kan använda er av?

Om ni har frågor om själva beslutet eller policyförslaget så 
kontakta Katarina Bergehed.  Ni kan självfallet också höra av er 
till styrelsen. 

KATARINA BERGEHED
SAMORDNARE

031-701 81 81

KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE

MALIN ÖSTERBERG
AKTIVISTSAMORDNARE

070- 744 16 70

MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE

MER OM SEXARBETARPOLICYN
• Uttalande med anledning av beslutet på Amnestys 
internationella rådsmöte kring hur organisationen ska 
arbeta för att tillvarata de mänskliga rättigheterna för 
dem som säljer sex
http://www.amnesty.se/nyheter/uttalanden/

• ”Nej - det är inte en mänsklig rättighet att köpa sex!” 
http://www.amnesty.se/press -> nyheter -> scrolla ner 
till 2015-08-14

• Frågor & svar
http://medlem.amnesty.se  (kräver inlogg)

• För er som vill fördjupa er finns också utkastet till 
policyn att läsa i handlingarna inför ICM (Resolution ) 
som ligger på medlemssidorna: 
medlem.amnesty.se/internationellt/-icm-handlingar 
(kräver inlogg). 
OBS! Detta är inte den slutgiltiga policyn utan ett för-
slag som kommer att ändras ytterligare.
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DAGS FÖR NATIONELL UNGDOMSTRÄFF!

Nämen? Jo visst, snart är det dags för terminens nationella 
ungdomsträff! Ungdomsträffen är till för er som är med i en 
ungdomsgrupp, vare sig ni har varit med ett tag eller just blivit 
engagerade i Amnesty. Träffen arrangeras av ungdomsrådet 
tillsammans med personal från sekretariatet.  

Under träffen kommer ni få dela erfarenheter och tips med 
varandra, få veta vad som är på gång i Amnesty och lära er 
mer om mänskliga rättigheter. Antalet platser är begränsade, 
och tänk på att ni inte är anmälda förrän ni har fått ett 
bekräftelsemejl. 

VARFÖR SKA MAN ÅKA PÅ UNGDOMSTRÄFF?
Denusha Sharma från U35 i Linköping:  För att inse att man inte är 
själv, och att det finns fler som är som du. Det blir tydligt att 
man som amnestyaktivist tillhör något större, en 
gemenskap. 

Jag hade aldrig heller gjort 
en aktion på stan förut, vi 
samlade in namnunder-
skrifter i kampanjen Stoppa 
tortyr för Moses i Nigeria som 
greps när han var 16 år och 
dömdes till döden. 

Även om en del hade varit 
med längre och en del 
kortare i Amnesty så lärde 
alla sig något nytt. Jag åkte 
till träffen själv men lärde 
känna människor där.

Vad var roligast med träffen i våras?
Alla människor. Att göra en aktion på stan - prata med främ-
mande människor och utmana mig själv. Och att jag varit med 
och bidragit till att Moses frigavs! 

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

 Gör som Denusha - 
 åk på ungdomsträff!

SÅ HÄR ANMÄLER NI ER
Anmälan görs på aktivism.amnesty.se, gå in på möten 
och utbildningar/ungdomsträffar. 

Sista anmälningsdag är fredagen 23 oktober, men 
anmäl er gärna redan nu och hör av er om ni har några 
frågor!

Den nationella ungdomsträffen är helt gratis, Amnesty 
står för mat, boende och resor.

NORDIC YOUTH CONFERENCE 2015
Det kräver en hel del att planera och 
genomföra en fyra dagars konferens 
för 50 deltagare. Den 3-6 augusti 
2015 var det Sverige som var värd-
land och jag har tillsammans med 
tre kollegor från Norge, Finland och 

Danmark arbetat med upplägget i ett års tid. Mycket ska falla 
på plats, lokaler ska bokas, biljetter beställas, programmet ska 
ha en röd tråd, alla måste få någonstans att bo, några behöver 
specialkost, en buss måste nog beställas. Allt går att vända och 
vrida på, nästan allt går att planera. Förutom en sak: stäm-
ningen. 

När 50 aktivister från Norge, Danmark, Sverige, Finland och 
Island träffas för att prata kampanj, aktivism och Amnestys 
arbete kan man ju alltid ana att stämningen ska bli god men 
det är väldigt mycket upp till deltagarna. Det är fantastiskt 
att vara en del av dessa konferenser och se hur stämningen 
snabbt byggs upp och formar dagarna. Samtliga deltagare 

under årets NYC, som hölls på Tollare Folkhögskola i Stock-
holm, gjorde verkligen allt för skapa en fantastisk konferens. 
Tillsammans bidrog alla med sina kloka tankar, engagemang, 
glädje och beslutsamhet.

Jag hoppas verkligen att alla deltagare känner att de lärt sig 
mer om kampanjen stoppa tortyr, fått tips på hur man kan 
genomföra en solidaritetsaktion men framförallt att de känner 
av att aktivismen inom Amnesty International inte stannar inom 
en sektions gränser utan att vi alla är en viktig del av en enhet.  

Nu lämnar vi över värdlandsansvaret till Finland och hoppas att 
NYC fortsätter att locka engagerade ungdomar i minst 10 år till. 

MALIN ÖSTERBERG
AKTIVISTSAMORDNARE

070- 744 16 70

MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE

 Från ungdomsträffen i Malmö i våras. 
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GRUPPINTERVJU 
Grupp U12 är aktiva på 
DeGeergymnasiet i Norrkö-
ping och har funnits i två år. 

Det är en liten men naggande 
god grupp, medlemmarna 
har bra sammanhållning, och 
de arbetar kampanjinriktat. 

Här tipsar gruppen hur de gör 
för att lyckas med sina
utåtriktade aktiviteter.

Hur gör ni i gruppen när ni ska planera inför en aktion på er skola?
Vi börjar med en brainstorming kring idéer, vi hakar på varan-
dras idéer och alla bidrar med sitt, de som går konstinriktning 
målar plakat till exempel. Vi planerar utifrån hur mycket tid vi i 
gruppen har möjlighet att lägga på aktionen och vad eleverna 
på skolan kan tänkas vara intresserade av. Vi funderar också 
på när vi ska lägga aktionen så att det inte är helt tomt i kor-
ridorerna utan att vi är på plats under en bra tid när eleverna 
rör sig runt omkring i skolan. Vi går ut i skolans veckobrev och 
informerar om aktionen i förväg.

Vad har funkat bäst när ni genomfört en aktion?
När vi bjöd kaffe och te blev det succé! Det är ett bra sätt att 
få folk att komma fram och skriva under. Det funkar också bra 
när vi har något som eleverna kan engagera sig i som till exem-
pel under aktionen mot det totala abortförbudet i El Salvador då 
vi hade ett “olyckeri”(lotteri). Då kontaktade vi också lokaltid-
ningen i förväg, dom skrev en artikel om oss och filmade också 
så vi var med på den lokala TV-kanalen. Vi märker också att de 
aktioner som gått bäst är dom som vi själva har varit engage-
rade i och när vi hunnit läsa på ordentligt i förväg.

Vad händer efter en aktion?
En utvärdering är alltid bra. Vi räknar underskrifterna och går 
en runda så alla i gruppen får säga vad som funkat bra och 
vad som funkat mindre bra.

Louise Näfverstam och 
Karin Kristensson från U21 

REKRYTERA BÖR VI ANNARS DÖR VI
Det senaste halvåret har vi lagt ner lite för många grupper i 
svenska sektionen för att vi ska känna oss trygga med att prata 
om oss själva som en stabil aktivistorganisation. Vi har dess-
utom bildat färre grupper än normalt. Vem som helst kan inse 
att detta är en oroväckande utveckling. 

Det är ni i grupperna som utför mycket av det arbete vi gör för 
människor vars mänskliga rättigheter kränks. Det är ni som gör 
att Amnesty syns på platser där vi annars inte skulle få ut våra 
frågor, och det är också ni som tar ansvar för organisationen 
Amnesty - som hjälper oss att utvecklas, förbättras och växer. 
Våra grupper är med andra ord livsviktiga.

ATT VÄXA OCH BLI FLER
Det betyder allt att Amnesty har aktivister och att ni är många. 
Ni behöver se till att fylla på med medlemmar i era grupper, 
men ni skulle också kunna utgöra ryggraden för vår grupp-
bildning. Ni i grupperna är de bästa på att starta nya grupper! 
Ni kan vara ett lokalt stöd, ni kan ge tips på hur en grupp bör 
arbeta och ni kan också göra aktiviteter med en ny grupp. Ni 
vet var människor på orten rör sig och kan hitta intresserade till 
grupper. 

Vi på sekretariatet är gärna ett stöd i detta men vi klarar det 
dåligt på egen hand. Vi har precis tagit fram handboken 
“Rekrytera mera” för grupper och distrikt och vi är i färd i att ta 
fram en handbok för att bilda nya grupper (se bild). 

En självklar del för alla 
grupper och distrikt är 
att arrangera rekryte-
ringsmöten. Under 
hösten hjälper vi grupper 
och distrikt med detta - 
genom att sprida informa-
tion om mötena, genom 
att fungera som bollplank 
och genom att bistå med 
ekonomiska resurser för 
grupper som behöver det för 
att genomföra sina möten. Ta 
chansen att låta er grupp växa och nya människorätts-
försvarare hitta sin plats i världens största och bästa 
organisation för mänskliga rättigheter.

Anmäl er grupp för att arrangera rekryteringsmöte omgånde 
till Karin Broberg, karin.broberg@amnesty.se och läs mer på 
aktivism.amnesty.se/rekrytering

KAROLINA PONTÉN
PROJEKTSAMORDNARE

031-41 94 13

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE
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EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE
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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

Gör en petitionslista för en aktuell blixtaktion eller er grupps 
aktionsfall och kopiera upp i flera exemplar till varje medlem i 
gruppen. Sätt upp listorna på anslagstavlan på era 
arbetsplatser/skolor, i föreningar ni är med i eller på väl synliga 
allmänna anslagstavlor (till exempel det lokala biblioteket). 

Vittja listorna efter en vecka. Ett enkelt sätt att få in underskrif-
ter! 

Ett extra tips är att sätta fast ett snöre med en penna i ihop 
med listan, så att det blir lättare för folk att skriva på. 

Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet! 
Nummer 3/2015 utkommer runt 2 oktober. Beställningar av 
extra exemplar av AP måste jag ha absolut senast måndag 14 
september kl 18:00. Märk mejlet ”AP extra tidningar”. 

Alla grupper är välkomna att beställa tidningar utan kostnad. 
Glöm inte att skriva postadressen!

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

BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 3

AMNESTY 2027

GÖR EN EXTRAINSATS!

EN RIKTNING SOM VISAR VÄGEN
Svenska Amnesty är i full gång med att ta fram en långsiktig 
riktning för vårt arbete. Amnesty 2027 ska svara på existen-
tiella frågor om oss som organisation. Med existentiella frågor 
menas frågor som handlar om vad Amnesty ska vara, vilken 
profil vi vill ha, vilka värderingar som är viktigast för oss och 
hur vi tolkar vårt uppdrag på 12 års sikt.

Arbetet med att formulera den långsiktiga inriktningen på-
börjades på årsmötet 2015 och avslutas vid årsmötet 2016 
när vi ska fatta beslut om den. När vi under det närmsta året 
tillsammans arbetar fram en uttalad riktning för organisatio-
nen är det därför viktigt att så många som möjligt bidrar med 
kloka tankar och idéer. Många har redan varit med och tyckt 
till om olika viktiga vägval. På årsmötet i Umeå hölls 4 olika 
workshops med drygt 30 deltagare i varje. Det har även gått 
ut en enkät som besvarats av, inte mindre än, 1135 personer.

VAD HÄNDER NU?
En referensgrupp har blivit tillsatt med syftet att säkerställa 
ett brett urval av representanter av medlemsrörelsen, som får 
direkt inflytande i framtagande av utkasten till den långsiktiga 
riktningen. Referensgruppen träffades i slutet av augusti och 
bearbetade då allt det material vi fått in från workshops och 
enkäten. Snart kommer vi att presentera ett första utkast 
som alla grupper och distrikt får möjlighet att vara med och 
förbättra. Detta underlag kommer även att diskuteras på 
aktivistseminariet och verksamhetsmötet.

VERKSAMHETSMÖTET
Verksamhetsmötet är höstens viktigaste tillfälle för att vara 
med och påverka utformningen av vår långsiktiga riktning. 
Mötet kommer att äga rum söndagen den 3 oktober klockan 
16:00-18:00 på Amnestys sekretariat i Stockholm, samt 
på våra kontor i Göteborg och Malmö som kommer vara 
uppkopplade via videolänk. Detta är samtidigt som aktivist-
seminariet och ni som deltar där kommer också få möjlighet 
att diskutera riktningen. Ni anmäler er på amnesty.se/2027. 
Ange namn, mejladress och vilken stad ni vill delta i (gäller 
inte er som redan anmält er till mötet för distriktsaktiva - ni 
förutsätts delta även på verksamhetsmöte). Anmäl er senast 
den 24 september. Vi ses!  

JOHANNA AZAR
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORDNARE GÖTEBORG

031-711 21 03

JOHANNA.AZAR@AMNESTY.SE


