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Som många av er redan vet var Lena Wahlberg, 
gruppsekreterare för grupp 256 i Lungskile, en av de fem 
personer som dödades i lastbilsattacken i Stockholm den 
7 april. 

Lena blev aktiv i Amnesty 1984 och var en tongivande medlem 
i Ljungskiles Amnestygrupp. Hon lämnar ett stort tomrum efter 
sig både i gruppen och i Amnesty. På många sätt var Lena 
sinnebilden för Amnesty - en engagerad medlem och vän som 
envist kämpar mot förtryck och orättvisor tillsammans med 
andra från sitt hörn av världen. 

Uppgifterna om Lena kom ut i media den 11 april, och vi gjorde 
då ett kort pressuttalande där vi informerade om Lenas roll i 
Amnesty och uttryckte vår medkänsla med hennes familj och 
hennes Amnestyvänner i Ljungskile. Många Amnestykollegor 
och medlemmar har hört av sig med kondoleanser, både från 
Svenska sektionen och från resten av rörelsen.

Molly Holmquist, Amnestyaktivist och vän till Lena sa efter 
minnesceremonin till Aftonbladet: 

– Det blir så fruktansvärt hemskt. Hon som jobbat så hårt för 
mänskliga rättigheter. Nu gäller det att vi kämpar ännu hårdare. 
Det är Lenas vilja. 

Amnesty har alltid, och kommer alltid, att ta avstånd från 
våldshandlingar som riktar sig mot civila - oavsett vilka politiska 
eller religiösa värderingar som kan tänkas ligga bakom. 
Vårt arbete för mänskliga rättigheter fortsätter med samma 
beslutsamhet som förr. Bättre än så kan vi inte hedra Lenas 
minne.

TORA TÖRNQUIST
ORDFÖRANDE SVENSKA SEKTIONEN
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LJUS
Dagens dikt fyller 80 år och TV-reportaget från bilverkstaden 
som varje vardag (!) klockan 12 slutar arbeta för att lyssna ger 
hopp om kulturens betydelse.

TAGGTRÅD
I tio år har president Ramzan Kadyrov fått härja i 
Tjetjenien

SOM JAG SER DET...
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Det är försommar med över 20 plusgrader när jag i slutet 
av mars besöker Berlin. På Vabali, i ett lugnt hörn av den 
brusande storstaden, är det fullt i solstolarna på detta naken-
spa-paradis med ett tiotal bastuar, utomhuspool och en 
restaurang där bakverk, mangoschorle, goda Riesling-viner och 
vällagade maträtter finns till rimliga priser. Total digital detox är 
påbjuden på hela området och det gör att jag, liksom många 
andra gäster, ägnar mig åt fysisk läsning. 

Jag plockar fram Nickas Sennertegs fascinerande 
”Hakkorset&halvmånen. Nazister i Mellanöstern”, en detaljerad 
genomgång om tyskarna som efter nederlaget 1945 flydde 
för att söka nya positioner hos regimerna i Argentina, Egypten 
och Syrien. Sennertegs forskning visar också hur västmakterna 
och förbundsrepubliken inte drog sig för att samarbeta med 
nazistiska krigsförbrytare i det kalla krig som världen under 40 
år skulle leva i. 

Berlin är ju som ett enda stort monument över vår europeiska 
historias brutalaste inslag. När jag tar spårvagnen från Vabali 
byter jag vid Nordbahnhof. Där finns en utställning över den 
tid fram till 1989 då Berlinmuren gjorde att transportsystemet 
i den delade staden hade spökstationer där västberlinarnas 

tågtrafik gick förbi medan beväpnade folkpoliser stod på 
perrongerna för att skydda den tyska arbetar- och bondestaten, 
DDR, mot ”revanschismen”. Vid Nordbahnhof börjar också den 
imponerande utomhusutställningen längs Bernauer Straße, 
ett minnesmärke över Berlinmuren som lockar inte minst 
skolklasser från hela Europa.

Berlin präglas idag av uppgörelsen med det förflutna, både den 
nazistiska och den kommunistiska epoken. Och på Deutsches 
Historiches Museum pågår en gigantisk utställning som gör 
upp med den tyska kolonialism som före 1914 hade skapat 
tyska kolonier runt om i Afrika, i Kina och i Stillahavsområdet. 
Den uppgörelsen har tagit tid, först 2015 använde en tysk 
regeringsrepresentant ordet ”folkmord” om det som hände i 
Tyska Sydvästafrika (Namibia) 1904-1905. Tyskar har dock inte 
bara varit förövare. Vid konferensen i Potsdam sommaren 1945 
beslöt segrarmakterna om etniska rensningar när Europas 
karta skulle ritas om. På kort tid fördrevs tolv miljoner tyskar 
från östra Europa och i det besegrade Tyskland som låg i ruiner 
var en tredjedel av invånarna flyktingar.   

Kunskap och öppenhet om tidigare övergrepp är ett sätt att 
förebygga framtida grova människorättskränkningar. Den 

lärdomen finns i dagens Tyskland medan 
1990-talets Balkan bittert fick uppleva hur 
historien som har sopats under mattan kan 
bära fröet till nya fasansfulla övergrepp. 

LEDARSKAPSPROGRAMMET 2017-2018
I aprilnumret av Insats skrev vi om ledarskapsprogrammet 
för 2017-2018. Det är fortfarande tid att söka:

• Programmet riktar sig till aktiva Amnestymedlemmar 
med en samordnande eller ledande roll i sin 
verksamhet.

• Syftet är att utveckla deltagarnas förmåga att leda 
verksamhet inom Amnesty. En viktig del i det arbetet är 
att upprätta konkreta mål för deltagarnas verksamheter 
som vi arbetar mot under programmets gång. 

• Programmet består av tre helgträffar med start den 
2-3 september (preliminära datum för de två följande 

träffarna är den 11-12 november och 10-11 februari).
• Sista ansökningsdag är den 29 maj. Uppmana också 

gärna andra medlemmar att söka till programmet!

För fullständig information, se Insats för april eller aktivism.
amnesty.se/ledarskapsprogram

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

MATS ENGMAN
KAMPANJSAMORDNARE

08 -729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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Den 20 maj är det äntligen dags att starta flyktingkampanjen 
och det gör vi med en aktionsdag då vi hoppas att så många 
grupper som möjligt kan delta. Vi inleder med fokus på 
Kenya, som vi uppmanar att respektera sina skyldigheter 
enligt folkrätten och Flyktingkonventionen gentemot de 
hundratusentals flyktingar som lever i landet. Våra krav handlar 
främst om de ca 250 000 somaliska flyktingar som lever i 
flyktinglägret Dadaab i nordöstra Kenya, ett läger som den 
kenyanska regeringen har beslutat att stänga. Eftersom den 
kenyanska regeringen inte erbjuder flyktingarna i Dadaab 
några andra alternativ än att återvända till Somalia, känner sig 
många tvungna att återvända dit. Somalia är dock ett land som 
fortfarande plågas av konflikter, bristande samhällsfunktioner, 
utbrett våld mot kvinnor och flickor samt hotande svält i flera 
delar av landet.

Kenya är, liksom alla världens stater, bundet av det absoluta 
folkrättsliga förbudet mot att skicka eller på något sätt tvinga 
tillbaka en person till en plats där hon eller han riskerar tortyr 
eller andra allvarliga människorättskränkningar. Förbudet 
innebär ett ansvar för varje stat att göra en individuell 
riskbedömning innan man återsänder en person. Kenya 
menar dock att Somalia numera är säkert och att somalier 

som återvänder gör det frivilligt. Det finns en stor risk att 
Kenya i samband med stängningen av Dadaab bryter mot 
en av folk- och flyktingrättens mest grundläggande principer 
och utsätter många flyktingar för en risk för allvarliga 
människorättskränkningar.

Frågan om Dadaab och flyktingsituationen i Kenya kommer 
att vara aktuell även efter aktionsdagen, så det kommer finnas 
tillfälle att fortsätta jobba med frågan på stan, på festivaler eller 
liknande till ungefär mitten av augusti. 

Ni kan beställa material som består av mappar med 
information, petitionslistor, affischer och gatupratare. 

För att få material innan 20 maj måste ni anmäla er senast 
den 8 maj på aktivism.amnesty.se/flykting

I sommar står Japan i centrum för Amnestys deltagande 
under världens alla pridefestivaler. Närmare bestämt 
bristerna i landets diskrimineringslagstiftning där 
sexuell läggning och könsidentitet idag inte är en del av 
diskrimineringslagstiftningen. Detta är en två-årig kampanj som 
startar den 2 maj då även en kortare rapport släpps, “Human 
Rights Law and Discrimination Against LGBT People in Japan”. 

Kampanjen fokuserar på antagandet av en nationell proposition 
samt antagandet av riktlinjer på kommunal nivå för att stoppa 
diskriminering av HBTQI-personer samt säkerställa tillgången 
och rätten till mänskliga rättigheter för HBTQI-personer i Japan.

Förutom en klassisk petitionslista kommer materialet bestå av 
en affisch och tre budskapsskyltar som en del av en fotoaktion. 
Mer information samt anmälan och materialbeställning görs via 
aktivistportalen.

Om ni vill information om kommande aktioner kopplat till 
den här kampanjen samt annat kopplat till hbtqi-personers 
rättigheter anmäl er till: marianne.gyllenpistol@amnesty.se

NU STARTAR VI 
FLYKTINGKAMPANJEN!

LOVE BEYOND GENDERS

KAMPANJER OCH AKTIONER

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJSAMORDNARE SYD

040-96 66 30

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

CAROLINE SELANDER
KAMPANJSAMORDNARE ÖST

08 - 729 02 32

CAROLINE.SELANDER@AMNESTY.SE

IDA LUNDBORG
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION

08 -729 02 97

IDA.LUNDBORG@AMNESTY.SE

Villemo och Johannes från 

grupp 28 under förra årets 

HBTQI kampanj
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ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL

08 -729 02 36

ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE

AGERA PÅ HEMSIDAN- NU ENKLARE ÄN NÅGONSIN
I höstas gjorde vi om på sidorna med aktioner på hemsidan 
så att vi numera har en sida - Agera (https://www.amnesty.se/
engagera-dig/agera/aktioner/) - där våra aktuella aktioner finns. 
Normalt brukar det finnas mellan fem-sex aktioner samtidigt. 
I de flesta fall ligger de uppe ca tre veckor, men en har vi 
fortfarande som “månadens aktion”. Den är alltid kopplad 
till vykortsaktionen - (http://vykort.amnesty.se/),  där du kan 
skicka solidaritetshälsningar till personen.

Brev med många underskrifter har sin funktion men även en 
mindre mängd fysiska brev kan ge intryck. För en tid sedan 
besökte vi Kurdistans regionala regerings ambassad och Maja 
Åberg, lobbyansvarig, som var där berättar:

KRG:s representant, som är chef på kontoret och motsvarar 
en ambassadör, berättade att han en morgon kommit in på 
kontoret och hittat en stor brevhög på sitt skrivbord. Han 
trodde att det måste ha blivit något fel och att han av misstag 
fått posten som skulle till den konsulära avdelningen (dit brev 
om visumfrågor etc. ska) men det visade sig att det var brev 
från Amnestymedlemmar gällande ett blixtaktionsfall. Det var 

uppenbart att mängden av brev hade gjort stort intryck på 
honom och han hade dessutom bemödat sig om att kolla upp 
fakta i fallet genom att höra av sig till sitt utrikesdepartement, 
vilket i sig är ett bra sätt att påverka. Aktionen gällde den 
fängslade yazidiska kvinnan Bassema Darwish Khidr Murad, 
som efter att ha varit fånge hos IS anklagades för terroristbrott 
och tvingades skriva under en bekännelse under tortyr. 
Kvinnan har sedan friats från anklagelsen.

Med andra ord, det är uppenbart att brev fortfarande är ett 
väldigt bra sätt att påverka och det är viktigt att vi inte glömmer 
bort det i dessa digitala tidevarv. Så har du några minuter 
extra, skriv gärna ut brevet från hemsidan och skicka separat 
med din egen underskrift. Skicka också gärna kopia till det 
berörda landets ambassad.
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Det finns både en del “gamla” aktionsfall som gärna fler 
grupper kan ta sig an och några nya som vi behöver grupper 
till. 

Bland de nya finns Fomusoh Ivo Feh, en 25-årig student i 
Kamerun, som dömts till tio års fängelse för “terror-relaterade 
brott” för att ha skickat ett sarkastiskt sms till en vän. Aser 
Mohamed, Egypten, var 14 år när han greps 2016. Han 
torterades att erkänna att han tillhörde Muslimska brödraskapet 
och deltagit i en attack mot ett hotell. Han riskerar 15 års 
fängelse. Cirkusartisten och läraren Mohammed Failsal 
Abu Sakha, arbetar på en cirkusskola på den ockuperade 
Västbanken med barn som har inlärningssvårigheter. I 
december 2015 greps han vid en kontrollstation och sitter 
sedan dess i administrativt förvar utan åtal och rättegång.

Bland de “gamla” finns läraren Johan Teterissa, Indonesien, 
dömd till 15 års fängelse för att ha deltagit i en fredlig protest 
inför Indonesiens dåvarande president. Det finns tre fall i 
Uzbekistan, i två av dem har straffen vid strafftidens utgång 
förlängts med anklagelser om brott mot fängelseregler, något 
som är vanligt i Uzbekistan. Utöver dessa finns det fall i Kina, 
Iran, Bahrain, Saudiarabien med flera länder. Vill ni tar er an 
något hör av er till Andrea Bodekull.

AKTIONSFALL SÖKER GRUPPER

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL

08 -729 02 36

ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE

Mohammed Failsal 

Abu Sakha

Aser Mohamed
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Det stora med förra årets “Skriv för frihet”- kampanj är att det 
samlade mer människor än någonsin i kampen för rättvisa 
och mänskliga rättigheter. Över 1,5 miljoner människor 
deltog och över 4,6 miljoner olika aktioner och aktiviteter 
genomfördes. Vi kan även se skillnader i de fall Amnesty 
agerade för, även om en del av de individuella segrarna 
kommer att dröja. Kampen fortsätter.

HUR HAR DET GÅTT? DEN SVENSKA SEKTIONENS FALL

Máxima Acuña, Peru, bonde och människorättsaktivist som 
kämpar för rätten till den mark hon och hennes familj bor 
på. Hon befinner sig i en rättslig process med gruvbolaget 
Yanacocha som vill använda marken till sin gruvdrift. Trots 
hot och trakasserier från polis fortsätter familjen sin kamp.

Totalt skedde över 300 000 aktioner för hennes fall, 
varav 150 000 var handskrivna brev som överlämnades 
personligen till henne vid ett besök av AI Peru. Máxima var 
överväldigad av alla brev och sa att det gav henne “känslan 
av att jag är skyddad och att mina barn är skyddade” och att 
“det finns folk som hjälper oss att söka rättvisa”. Närvarande 
vid detta besök var även  justitieministern María Soledad 
Pérez Tello, som engagerat sig i fallet och som själv även 
mottagit en mängd brev i fallet. 

Tyvärr har Yanacochas säkerhetspersonal fortsatt att 
diskriminera Máxima Acuña och hennes familj sedan 
kampanjen upphört. Samtidigt har justitieministern María 
Soledad Pérez Tello uttalat sig efter besöket hos Máxima 
Acuña i nationell radio och sagt att staten måste vidta 
åtgärder för att skydda Máxima Acuña och hennes familj. 
Åtgärder som går helt i linje med Amnestys fortsatta arbete 
för Máxima.

Edward Snowden, USA, visselblåsare som läckt information 
om vidden av global massövervakning. Totalt skedde över 
500 000 aktioner i hans fall och även om Obama i slutändan 
inte benådade Snowden beslöt han att frige Chelsea 
Manning (som var ett av fallen för Skriv för frihet 2014), en 
stor seger för dem som försvarar visselblåsares rättigheter.

Kampanjen för Snowden handlade framför allt om att bygga 
en solidaritetsrörelse då vi visste att benådning skulle 
bli svårt och ur det hänseendet var kampanjen en stor 
framgång. Den genererade global uppmärksamhet, lockade 
framstående personer och kändisar att offentligt stå upp för 
Snowden samt påverkade den allmänna opinionen i USA. Ett 
arbete som kommer att fortsätta.

Snowden tackar alla som agerat i hans sak:
“Gör inga misstag, mina vänner: Det finns orättvisa i denna 
värld, men det kommer inte att vara för evigt. Det kommer vi 
att se till.”

Mahmoud Abu Zeid “Shawkan”, Egypten, fotojournalist 
som greps den 14 augusti 2013 för att ha tagit foton 
när säkerhetspolis våldsamt skingrade folk under en 
demonstration i Kairo sommaren 2013. Över 445 000 
aktioner gjordes för Shawkan. 

STORT ENGAGEMANG UNDER SKRIV 
FÖR FRIHET 2016
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Under fängelsetiden har hans hälsa försämrats kraftigt 
men tack vare påtryckningar och en överklagan från hans 
advokat, kommer Shawkan att få en hälsoundersökning gjord 
av FMS, Forensic Medical Authority. Vi har dock tyvärr inte 
fått någon respons från den egyptiska regeringen däremot 
från flera ambassader runt om i världen, bland annat gjordes 
det ett besök på Egyptens ambassad i Stockholm. Även 
om ambassadören ställde sig kritisk till vad han kallade 
propaganda i kampanjen så lovade han att föra vidare 
information om Shawkan som inte var känd för honom sedan 
tidigare. 

Hans familj låter hälsa att solidaritetsbreven de fått har betytt 
enormt mycket för dem och för Shawkan själv, som kämpar i 
motvind för rättvisa. Familjen och Amnesty fortsätter kampen 
att få Shawkan fri.

Zeynab Jalalian, Iran, 
Zeynab Jalalian, Iran, 
förespråkare för kurders 
minoritetsrättigheter
som sedan 2008 sitter 
dömd till livstid efter 
en felaktig rättegång. 
Hon dömdes för 
engagemang i sociala 
och politiska aktiviteter 
inom den politiska 
grenen av PJAK, en 
kurdisk oppositionell 
grupp.

200 000 aktioner 
skedde för hennes 
fall. Zeynab lider av 
en ögonsjukdom som 
kräver läkarvård utanför 

fängelset men trots påtryckningar har vårt arbete inte lett till 
någon förändring annat än att de iranska myndigheterna inte 
längre förnekar Zeynab Jalalians hälsoproblem eller felaktigt 
hävdar att hon faktiskt har tillgång till vanlig sjukvård.

Amnesty fortsätter att arbeta för att Zeynab får tillgång till 
läkarvård samt blir frisläppt.

INTERNATIONELLA FALL
Följande fall lyftes internationellt, fall som några 
Amnestygrupper i Sverige arbetar för. 

Ilham Tohti, Kina, dömdes till livstids fängelse 2014 anklagad 
för “separatism”, något som ofta används mot uigurer som 
påtalar kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Han sitter 
fortfarande fängslad men behandlingen av honom har inte 
försämrats. Det tyder på att myndigheterna är medvetna om 
den internationella uppmärksamhet som finns kring hans 
fall. Ilhams dotter, Jewher, tackar Amnesty för allt stöd: ”Det 
värmer verkligen hjärtat att så många människor stödjer min 
familj …..  Den uppmärksamhet som denna kampanj fått är 
betydelsefull för ju fler människor som känner till min fars 
fall, desto säkrare kommer min far och min familj att vara.” 
(Grupper 104, 139, 206)

Läraren Johan Teterissa, Indonesien, är dömd till 15 års 
fängelse för att ha lett en fredlig demonstration under vilken 
en flagga för Moluckernas oberoende hissades. Under 
SFF deltog hans son Joncard i ett event i Jakarta för att 
uppmärksamma fallet och en känd sångare som besökt 
fängelset där Johan sitter har sagt sig vilja arbeta med 
Amnesty för Johans frigivning. (Grupp 289)

Bayram Mammadov och Giyas Ibrahimov, Azerbajdzjan, 
dömdes i slutet av 2016 till tio års fängelse för att ha skrivit 
en satirisk graffitiprotest på en staty över förre presidenten 
i Azerbajdzjan. Ett av syftena med att lyfta deras fall var att 
visa myndigheterna att även om Giyas och Bayram inte är 
några väldigt kända personer så finns det människor runt 
om i världen som bryr sig. En oväntad framgång var att en 
azerisk student i Nederländerna råkade se en Amnesty-
affisch med dem, tog ett foto och delade det på Facebook. 
Inom några dagar hade inlägget delats av tusentals 
personer i Azerbajdzjan och fallet plockades upp av lokala 
nyhetsbyråer. Båda två fick vetskap om kampanjen och har 
tackat Amnesty för stödet. (Grupp 32, 43, 80, 313)

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJSAMORDNARE SYD

040-96 66 30

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
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BLI AMNESTY ABC-UTBILDARE

ÄNTLIGEN INLEDER 
VI KAMPANJEN OM 
MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARE

SAVE THE DATE- MEGAHELG

MALIN MATTSSON
KAMPANJSAMORDNARE NORDVÄST

0709-87 04 65

MALIN.MATTSSON@AMNESTY.SE

MALIN MATTSSON
KAMPANJSAMORDNARE NORDVÄST

0709-87 04 65

MALIN.MATTSSON@AMNESTY.SE

I början av hösten 2017 kommer den svenska sektionen 
att sätta igång kampanjarbetet för människorättsförsvarare. 
Vi kommer inleda med tre regionala utbildningar i 
Stockholm och Malmö den 9 september samt Göteborg 10 
september. Resor och utbildningen är kostnadsfri. Det är en 
heldagsutbildning där du får lära dig mer om de tematiska 
områden vi kommer arbeta med samt massa annan matnyttig 
information. Anmälningsformulär finns på http://aktivism.
amnesty.se/delta-i-en-kampanj/forsvara-mr-forsvarare/

I oktober slår vi ihop flera av Amnestys viktigaste aktivisträffar 
till en enda härlig megahelg. Höstens höjdpunkt äger rum 
21-22 oktober. Megahelgen 2017 kommer i år bestå av 
aktivistseminarium, träff för distriktsaktiva, ungdomsträff, 
och verksamhetsmöte, allt under samma tak. Årets 
aktivistseminarium kommer fokusera på den kommande 
kampanjen som handlar om människorättsförsvarare. Det 
kommer bli ett fullspäckat program med många intressanta 
gäster och föreläsningar. Välkomna till Stockholm och Ersta 
Konferens i oktober. Mer information kommer i nästa nummer 
av Insats och på aktivistportalen.

Nu söker vi nya utbildare till vår grundutbildning om Amnesty. 
I dagsläget finns det 10 aktivister som har gått utbildning för 
att bli utbildare och håller i Amnesty ABC runtom i landet 
men vi behöver bli fler utbildare som vill utbilda andra som 
är engagerade i Amnesty och personer som är på väg att ta 
steget in i organisationen. 

Uppdraget passar dig som
• Har kunskaper om Amnesty
• Tycker om att prata om Amnesty och vårt arbete
• Gillar att prata inför folk
• Har möjlighet att vara utbildare under ett år och att hålla i 

minst två utbildningar
• Kan delta på utbildningen för att bli utbildare lördagen 

den 9 september i Göteborg

Resor och utbildning är kostnadsfri. Ansök om att bli utbildare 
för Amnesty ABC på http://aktivism.amnesty.se/ga-pa-moten-
utbildningar/grundkurs/

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM

08 - 729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

För dig som vill gå både utbildningen i Amnesty ABC och kampanjutbildningen för människorättsförsvarare går dessa att kombinera om du stannar en natt i Göteborg. Amnesty står för boende.

Malin Mattsson
Kampanjledare, väst
0709-87 04 65
malin.mattsson@amnesty.se
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DÖDSSTRAFFET UNDER 2016
Den 11 april släppte Amnesty International sin årliga rapport 
över hur världens länder använder dödsstraffet. 

Minst 1032 personer avrättades i 23 länder under 2016. Det 
är en sänkning med nära fyrtio procent jämfört med 2015. 
Det här beror i huvudsak på att avrättningarna minskat i Iran 
och i Pakistan.

Siffran över antalet avrättade ligger på samma nivå som 
Amnesty dokumenterat de senaste åren, förutom för just år 
2015 - då kunde Amnesty bekräfta minst 1634 avrättningar  
i 25 länder, vilket var en historisk ökning sedan 1989.

Flest avrättningar skedde under 2016 i Kina, Iran, 
Saudiarabien, Irak och i Pakistan – i den ordningen. Kina är 
fortfarande det land i världen som avrättar flest människor. 
Men exakt i vilken omfattning dödsstraffet används i Kina 
är okänt eftersom landet betraktar sådana uppgifter som 
statshemligheter. I den globala siffran på 1032 avrättningar 
ingår inte de tusentals avrättningar som Kina tros ha utfört.

En Amnestyutredning om Kina, som publicerades samtidigt 
som Dödsstraffsrapporten, visar också att de kinesiska 
myndigheterna fortsätter att mörka hur de använder 
dödsstraffet. Detta trots att Kina gärna hävdar att antalet 
avrättade minskat och att landets öppenhet kring sådant som 
till exempel domslut blivit större. ”Upp till bevis” är Amnestys 
svar på det. 

”Kina sticker ut bland världens länder när det gäller 
dödsstraffet, helt i otakt med internationella juridiska normer 
och i strid mot upprepade uppmaningar från FN om att 
rapportera om hur många människor de avrättar.” Så uttryckte 
sig Amnesty Internationals generalsekreterare Salil Shetty i 
samband med att rapporterna släpptes.

Om Kina räknas bort så har nästan 90 procent av alla 
avrättningar ägt rum i fyra länder; Iran, Saudiarabien, Irak och 
Pakistan.

För första gången sedan 2006 var inte USA med bland de 
fem länderna som avrättar flest människor. Landet hamnar på 
sjunde plats, efter Egypten. De 20 avrättningar som ägde rum 
i USA var det lägsta antalet avrättningar sedan 1991.

I Malaysia och Vietnam har nya avslöjanden visat att antalet 
avrättningar i de länderna är mycket högre än befarat.  Mellan 
den 6 augusti 2013 och 30 juni 2016 har 429 personer 
avrättats i Vietnam. Bara Kina och Iran avrättade fler 
människor de här åren. 

Liknande hemlighetsmakeri råder i Malaysia, där ett tryck från 
parlamentet i landet under 2016 ledde till avslöjanden om 
att över tusen personer dömts till döden och väntade på att 
avrättas, och att nio personer avrättats under 2016. Långt fler 
än vad som tidigare uppskattats.

Under 2016 har Amnesty International dokumenterat över 
3000 dödsdomar i 55 länder, en kraftig ökning från 2015 
då närmare 2000 dödsdomar förkunnades i 61 länder. I 
12 länder var det en markant ökning av antalet dödsdomar 
förra året, men i vissa länder, som i till exempel Thailand, 
berodde ökningen på att myndigheterna försett Amnesty med 
detaljerad information om antalet dödsdomar.

Minst 18 848 människor satt i dödsceller i slutet av 2016 
och väntade på att avrättas.

Två länder avskaffade dödsstraffet helt för alla brott under 
2016; Benin och Nauru. Guinea har avskaffat det för de 
vanligaste brotten, men har behållit det vid så kallade 
exceptionella fall. 

Amnesty International har arbetat sedan 1977 för att 
dödsstraffet ska avskaffas helt, då var det bara 16 länder som 
hade gjort det. Idag är 104 länder som helt har avskaffat det. 
Så det går framåt, även om det kan kännas som att det går 
lite för långsamt ibland. Men om tio år har vi kanske nått i 
mål! 

Kampen mot dödsstraffet fortsätter - ett dödsstraff är ju inget 
straff, utan ett brott i sig. På amnesty.se kan du ladda ner 
Dödsstraffsrapporten som pdf.

AMI HEDENBORG
PRESSANSVARIG / TALESPERSON 

070 433 09 16

AMI.HEDENBORG@AMNESTY.SE
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BESTÄLL AMNESTY PRESS!STYRELSEN INFORMERAR
Ta chansen att beställa Amnesty Press nummer 2 direkt 
från tryckeriet! Nummer 2/2017 utkommer 14 juni. Perfekt 
för gruppernas sommaraktiviteter. Beställningar av extra 
exemplar av AP måste jag ha absolut senast onsdag 24 
maj kl 18. Märk mejlet ”AP-extra tidningar”. Alla grupper är 
välkomna att beställa tidningar utan kostnad. Glöm inte att 
skriva postadressen! Försändelsen skickas sedan direkt från 
tryckeriet V-tab, som alltså står som avsändare.

På styrelsens marsmöte gick styrelsen igenom inkomna 
motioner till årsmötet och beslutade om styrelsens 
motionsyttranden, det vill säga styrelsens svar på motionerna. 
Styrelsen gick också igenom alla årsmötesbeslut från 2016 
och hur sektionen har arbetat med att genomföra besluten. 
Ett av årsmötesbesluten från förra året handlar om att ta 
fram riktlinjer för ett HBTQI-inkluderande språkbruk. Dessa 
riktlinjer har tagits fram i samarbete med HBTQI-grupperna 
och diskuterades av styrelsen på marsmötet. Riktlinjerna 
finns bifogade till dagordningen för styrelsens marsmöte och 
styrelsens medskick går att läsa i protokollet. Uppföljningen av 
alla årsmötesbeslut presenteras i en av årsmöteshandlingarna 
till årsmötet 2017. 

Styrelsen diskuterade även årsredovisningen för 2016 och 
hur sektionen har arbetat med granskningskommitténs 
rekommendationer från 2016. Styrelsen tillsatte även en 
arbetsgrupp för medlemsdemokratiöversynen där Lars 
Gäfvert och Ulrika Westerlund representerar styrelsen 
och Bo Lindblom från Hallandsdistriktet, Karin Lehnér 
från Stockholmsdistriktet och Louise Näfverstam från 
distriktet Östergötland-Södra sörmland representerar övriga 
medlemmar. 

En annan fråga som behandlades på mötet var värdländers 
ansvar gentemot utsatta EU-medborgare. Folkrätten 
fastslår att värdländer har ett ansvar, men inte var gränsen 
går. I dagsläget saknar även Amnesty tydliga riktlinjer för 
värdländers ansvar. Styrelsen konstaterade att det är en viktig 
fråga i förhållande till exempelvis Amnestys fortsatta arbete 
med romers rättigheter och beslutade därför att svenska 
sektionen ska genomföra en utredning om värdländers ansvar 
i förhållande till utsatta EU-medborgare. Utredningen ska 
göras i samarbete med det internationella sekretariatet. 

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


