
 AGERA FÖR ABORTRÄTTEN I USA!
   Lathund inför internationella aborträttsdagen 2022



INLEDNING
Abort är inte ett brott och ska inte kriminaliseras och bestraffas. Men så ser tyvärr inte 
verkligheten ut världen över. Att stå upp för aborträtten är något vi ständigt måste göra 
så länge rätten ifrågasätts - för rätten till abort är en mänsklig rättighet.

I år, kommer vi likt 8 mars vi att med samlad kraft stötta Amnesty International USA i 
en global aktion för aborträtten. Tillsammans sätter vi press på amerikanska politiker att 
försvara aborträtten och människors rätt att själva bestämma över sin egen kropp.

Framför dig har du nu en lathund som vänder sig till dig och din grupp som vill vara 
med och sätta press på makthavarna i denna fråga. I lathunden hittar du fakta och 
statistik om abort, bakgrundsinformation om aborträtten i USA, tips på kampanj-
aktiviteter och mycket mer.

Amnesty USA kommer lämna över namnunderskrifterna i januari 2023, vilket innebär 
att vi har möjlighet att samla in namn fram tills dess. Därför kan vi fortsätta att agera för 
aborträtten i USA under hela hösten 2022. 
 
Material och uppdaterad info hittar ni på aktivistportalen:
aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter.

Har ni ytterligare frågor om kampanjen? Ta kontakt med sekretariatet! Kontakta din 
lokala verksamhetsutvecklare (kontaktuppgifter hittar du här) eller hör av dig till:

Karin Ledin da Rosa
Verksamhetsutvecklare och Projektledare årsmötet
karin.darosa@amnesty.se
070 987 04 65

Katarina Bergehed
Sakkunnig kvinnors rättigheter, hbtqi och SRHR
070 461 95 46
katarina.bergehed@amnesty.se

LYCKA TILL!
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1. BAKGRUND  
 
 
USA:s högsta domstol har beslutat att upphäva den grundlagsskyddade rätten till abort. 
Detta innebär att det är nu upp till varje delstat i USA att reglera aborträtten. Redan idag 
är inskränkningarna och abortförbud på gång i 26 av totalt 50 delstater, mer än halva 
landet. Detta kan medföra förödande konsekvenser för miljontals kvinnor, flickor och andra 
som kan bli gravida i USA.

Högsta domstolens avgörande innebär att miljontals flickor, kvinnor och andra som kan bli 
gravida nu fråntas en rättighet de haft under ett halvt decennium. Och som alltid kommer 
de redan marginaliserade och diskriminerade att drabbas hårdast när rätten till säker och 
laglig abort inskränks. HDs avgörande är både omänskligt, ovärdigt och omodernt. Abort- 
förbud leder inte till att kvinnor slutar göra abort. Det gör bara aborterna farligare! 

Ända sedan HD:s avgörande i fallet Roe v. Wade år 1973 har rätten att göra abort fram tills 
fostret är livsduglig, varit en grundlagsskyddad rättighet i USA. Staten och landets  
delstater får inte hindra och blanda sig i sådana grundläggande och personliga beslut. Men 
50 år senare hävdar alltså en majoritet av de nio domarna i högsta domstolen att Roe v. 
Wade bygger på felaktiga grunder, och slår fast att rätten till abort inte skyddas av  
konstitutionen. Nu är det istället upp till de folkvalda politikerna i USA:s delstater besluta 
om vilken abortlagstiftning de vill ha, menar HD. 

Enligt Guttmacher Institute förväntas över hälften av landets delstater att helt eller delvis 
inskränka aborträtten till följd av dagens avgörande i HD - och det kan gå snabbt. Flera 
delstater har lagar som anger statens avsikt att förbjuda abort i den utsträckning som är 
tillåten enligt den amerikanska konstitutionen. 13 delstater har så kallade “trigger laws”, 
som automatiskt eller mycket fort tas i bruk när Roe vs Wade faller. Det handlar om de re-
publikanskt styrda delstaterna Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, 
North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah och Wyoming. Ungefär lika 
många delstater och Washington DC, som inte ingår bland landets 50 delstater, har lagar 
på plats som skyddar rätten till abort oavsett högsta domstolens avgörande.

Mer information om aborträtten finns i lathunden för 8 mars. 



2. KAMPANJ: ABORTRÄTTEN I USA   
 
 

OM AKTIONEN

Tillbakagången för kvinnors rättigheter i USA är tydlig. Tillgång till abort är en mänsklig
rättighet. Enligt internationell rätt har alla rätt till liv, rätt till hälsa och rätt till att inte 
utsättas för våld, diskriminering, tortyr och förnedrande behandling. Att tvinga någon att 
genomföra en graviditet mot deras vilja, oavsett anledning, är ett brott mot dessa rättighe-
ter. Abort måste vara lagligt, säkert och tillgängligt för alla. Inför mellanårsvalet i november 
mobiliserar vi och agerar för aborträtten i USA. Efter mellanårsvalet kommer vi agera vidare 
med denna fråga och rikta oss än tydligare mot specifika delstater, vilka/vilken detta blir 
kommer efter valet. 

FÖRÄNDRINGSTEORI & METODER

Långsiktiga målet med kampanjen är att vinna tillbaka det nationella skyddet för rätten till 
abort så att personer åtnyttja sin rätt till säker och laglig abort. 

Vi vill:
• Fortsätta trycka på det brådskande behovet att Biden-administrationen använder alla 

medel för att bekämpa tillbakadragande av aborträtten.
• Fortsätta trycka på det brådskande behovet att inom det demokratiska partiet (både  

presidenten och kongressen) prioritera rätten till abort.

Vi åstadkommer bäst detta genom:
• Global gräsrotsaktivism på nätet som riktar in sig på amerikanska guvernörer för att visa 

på det internationella stödet för aborträtten
• Riktad opinionsbildning mot amerikanska tjänstemän på amerikanska ambassader 

världen över i form av möten och även protester under internationella kvinnodagen. 
Ökad synlighet av globalt stöd för aborträttigheter i USA.

För att sammanfatta kan vi alltså jobba med metoder som namninsamling, 
informationsspridning och krav riktade till makthavare via sociala medier, samt utåtriktade
aktiviteter för att uppmärksamma kampanjen.

AKTIONSPERIOD

Aktionsperioden är igång till och med 30 november, sedan planerar Amnesty USA i januari 
2023 för en överlämning av de insamlade namnunderskrifterna och breven. Eftersom  
internationella aborträttsdagen är en global kampanjdag ger detta oss också ett suveränt 
tillfälle att dra uppmärksamhet till frågan. Detta innebär att vi från nu fram tills 30  
november kan samla in namn till petitionen, och under internationella aborträttsdagen 
kombinera detta med större, mer utåtriktade aktiviteter! 

Senast den 30 november behöver ni skicka in era petitionslistor till sekretariatet.



4. AGERA
MATERIAL

På aktivistportalen hittar ni material som går att använda till er aktion, allt från affischer 
toch informationsblad till bilder att använda om ni väljer att agera på sociala medier! 

DEMONSTRATION/MANIFESTATION

Anordna en demonstration eller en aktivitet med din grupp i din egna ort. Demonstrationen 
är i solidaritet med kvinnor, flickor och alla som kan bli gravida i USA, samt för kvinnorätts-
aktivisterna som fortsätter att kämpa för rätten att bestämma över sina kroppar och liv. 
Ansök om polistillstånd i god tid och bjud in fler aktivister, andra organisationer och  
föreningar som arbetar för samma fråga. Kontakta media för att berätta om er aktion.  
Amnesty anordnar demonstrationer i Stockholm, Göteborg och Malmö som du och din 
grupp kan delta i. Håll utkik på aktivistportalen för mer info om tid och plats.

Några bra tips om utåtriktad aktivism hittar du  på “Manual för utåtriktad aktivism”. Gå in 
för info och inspiration!

SAMLA NAMNUNDERSKRIFTER

Skriv ut affischerna som finns under material på aktivistportalen. De innehåller en QR-kod 
som leder fram till namninsamlingen “Stå upp för aborträtten i USA” på amnesty.se. I 
samband med den fysiska manifestationen kan ni be andra om att skriva på namn- 
insamlingen. Ni kan även sätta upp listor på väggar, lägga dem på bord och andra bra  
ställen. Det finns ett infoblad under material på aktivistportalen med peppande innehåll 
som ni kan ta hjälp av för att motivera andra att skriva under. Glöm inte att skriva på 
namninsamlingen ni också! Sprid även länken på era kanaler så att den når till fler.



 
Budskap ni kan använda när ni twittrar eller sprider information i andra sociala kanaler.  

Glöm inte att tagga Virginias guvernör Youngkin!  
@GovernerVA 

Abortion is a human right, and we won’t stop fighting until everyone can exercise that 
right. Join the fight with us and @amnestyusa @amnestysverige 
#BansOffOurBodies #AbortionIsEssential #MyBodyMyRights

Generations have fought for the right to abortion in the United States. Now is not the 
time to stand on the sidelines but to make our collective voices heard so that every 
person who can become pregnant has the right to abortion and control over their bodi-
es. @amnestyusa #BansOffOurBodies

While much of the world is expanding human rights, including the right to abortion, 
the United States is going back in time and putting the lives and freedom of millions 
at risk. Join us and @amnestyusa in this fight! #BansOffOurBodies #AbortionIsEssen-
tial #MyBodyMyRights

Abortion is basic health care for people who can get pregnant. Health care is a hu-
man right. Abortion is a human right. We need your voice with us and @amnestyusa! 
#BansOffOurBodies #AbortionIsEssential #MyBodyMyRights

The right to an abortion and body autonomy is under threat in the United States. We 
stand with @amnestyusa and people who can get pregnant in protecting this critical 
right. #BansOffOurBodies #AbortionIsEssential #MyBodyMyRights

Abortion is a human right, it’s that simple. #BansOffOurBodies #AbortionIsEssential 
#MyBodyMyRights @amnestyusa

Forcing someone to carry a pregnancy, for whatever reason, is a grotesque violation of 
human rights-- and we will not stop fighting for our rights! Join us and @amnestyusa 
#BansOffOurBodies #AbortionIsEssential #MyBodyMyRights

SOCIALA MEDIER

Skicka så många tweets som möjligt till Virginias guvernör Youngkin för att översvämma 
hans konto med meddelanden som kräver att skyddet för aborträtten återinförs. Inläggen 
riktas till @GovernerVA. Bilder till inläggen hittar ni under material på aktivistportalen.  
Exempel på budskap följer nedan. Ni kan även dela en kortare video i solidaritet med  
kvinnoaktivisterna i USA. Videon hittar ni på Amnesty USA:s Twittersida @amnestyusa, 
planeras att delas på Amnesty Sveriges instagram och kan även skickas ut till de grupper 
som vill.



BREVSKRIVNING

Skriv ett fysiskt brev till USA:s president Joe Biden för att kräva ytterligare djärva åtgärder 
för att skydda tillgången till abort i USA. Brevet skickas till Amnesty USA som i sin tur 
överlämnar breven. Brevet skickas till följande adress:

Amnesty International USA
ATTN: Tarah Demant
600 Pennsylvania Ave, SE, 5th Floor
Washington DC, 20003

Exempelbrev:

Dear President Biden, 

Federal protections on abortion in the United States have been cruelly stripped away by 
the Supreme Court’s decision to overturn Roe v. Wade. This is an egregious human rights 
rollback, and this decision has put the lives of millions of women, girls, and people who 
can become pregnant at risk. Any restriction of abortion rights in the U.S. compounds the 
trauma and harm faced by survivors of gender-based violence, and it strips people of their 
ability to choose the course of their life. 

Abortion care is safe, essential health care, and it’s a human right to which all people must 
have equal access. Abortion bans don’t stop abortion; they stop safe abortion. The new 
abortion restrictions enacted by states are dangerous, they will cost lives, and they violate 
Americans’ right to control their own bodies.  

Thank you for the action you have already taken in your executive orders to protect access 
to abortion care, but I urge you to do more. Please take swift and bold action and declare a 
national emergency and public health emergency as well as using all emergency and  
disaster authorities available to you. I further ask you to build out a public health education 
campaign on the safety of abortion, and work to increase access to abortion for low-income 
people. 

This historic attack on our rights must be met with equally historic action.

Sincerely,

[Förnamn Efternamn] 



5. INFÖR AKTIONEN
ANMÄL ER TILL KAMPANJEN

För att sekretariatet ska kunna nå ut med uppdaterad information och utvärderingar efteråt
är det viktigt att varje grupp anmäler sig till kampanjen. Anmäl dig även om du inte är med 
i en grupp utan agerar för aborträtten i USA på egen hand, med ditt distrikt eller
kampanjutskott. Anmälan ligger på aktivistportalen under denna länk:
https://aktivism.amnesty.se/forms/anmalan-till-28-september-2022-abortratten-i-usa/

PLANERING OCH ANSVARSFÖRDELNING

Oavsett vad ni ska ha för aktivitet krävs det alltid lite planering. Sätt ett möte med gruppen
där ni pratar om vad för aktion ni vill göra och vem som ska göra vad. Det är bra med en
tydlig ansvarsfördelning så att inte någon får dra hela lasset själv. Är ni många kanske ni 
kan dela upp er i mindre arbetsgrupper, där några sköter sociala medier, några tar fram
materialet ni vill ha, några planerar er utåtriktade aktion osv. Ni sätter själva ramarna för 
ert arbete!

SÄKERHET

Det finns alltid folk som inte håller med oss. När vi lyfter människorättsfrågor får vi vara
beredda på att få mothugg. Alla ska dock alltid känna sig trygga och säkra när de genomför
aktiviteter i Amnestys namn och det är alltid okej att lämna en situation som känns
obehaglig. Den vanligaste situationen som kan uppstå är att hamna i meningslösa
diskussioner. Det är dock alltid viktigt att också vara förberedd på andra, mer hotfulla,
situationer som kan uppstå. 

• Verbalt hot: Vid verbala hot, larma omedelbart polisen. Via 112 om det är akut och 
på 114 14 om det inte är akut.

• Våld och hot om våld: Vid fysiskt våld, larma omedelbart polisen. Ring 112 om det 
är akut och 114 14 om det inte är akut.

• Anmäl alltid hot, våld eller andra obehagliga upplevelser till sekretariatet! 
Kontakta Karin Ledin da Rosa om detta sker. 

På aktivistportalen hittar ni mer ni mer information om hur ni kan jobba förebyggande med
säkerhet inför era aktioner, och hur ni kan gå tillväga om det mot förmodan skulle hända
något. 

VIKTIGT! Vi vill att varje grupp ska utse en kontaktperson som ansvarar för kontakten med
sekretariatet såväl som har koll på rutiner för vad som ska göras om något sker. Vid behov
kommer denna person att få tillgång till mer information och hjälp om ni exempelvis  
planerar att utföra en utåtriktad aktion.



6. ATT DOKUMENTERA AKTIVITETER6. ATT DOKUMENTERA AKTIVITETER
FILM & FOTO 

Aborträtten är en prioriterad fråga för Amnesty och vi vill vara synliga i denna fråga! Vi
vill såklart också att det engagemang som finns inom rörelsen, variationen på aktiviteter 
som genomförs och kraften ni skapar ska synas. För att vi ska kunna sprida detta på ett 
sätt som gör rörelsen rättvisa har vi satt upp lite korta tips och önskemål på hur ni som 
genomför dessa aktiviteter kan dokumentera dessa i film och foto.

Om ni utgår från tipsen nedan så tror vi att vi kan få in en variation på aktiviteter och mate-
rial som vi sedan kan använda i våra officiella kanaler för att visa upp ert arbete!

• Ta gärna foton och video i stående format, då passar det bättre på de flesta 
medieplattformar.

• Håll alltid aktiviteten i fokus. T.ex: någon som skriker i en megafon, personer som 
manifesterar, personer som går i en 8 mars-demonstration, personer som gör vår 
quiz, personer som sittstrejkar, personer som håller i plakat osv.

• Tänk på att ljuset ska vara så bra som möjligt när ni fotar och filmar – det blir svårt att 
använda för mörka bilder.

• När ni skickar in era bilder och filmer till oss på sekretariatet: skriv vilken grupp som 
genomför den fotade aktiviteten, var aktiviteten genomfördes och vad ni gjorde. Skriv 
också namn och mejladresser på de som syns på bilderna. Då kan vi skicka ut 
samtyckesblanketter till er för att få godkännande till att använda bilderna utåt.

• Försök hålla filmerna 15 sekunder korta. Vill ni filma mer - försök dela upp dessa i 
flera 15-sekundersklipp. Det gör att filmerna blir mer användbara i olika mediala 
forum och ser dessutom till att tittaren orkar hålla sig koncentrerad på klippet.

För ännu fler tips och bra riktlinjer att följa, kika in vår lathund för bildhantering! Den  
hittar ni på aktivistportalen:
aktivism.amnesty.se/grupper-och-distrikt/regler-och-formalia/bildhantering/



7. EFTER AKTIONEN
SKICKA IN FYSISKA NAMNUNDERSKRIFTER OCH BREV

Om er grupp har samlat in fysiska namnunderskrifter och skrivit brev som ni inte vill skicka 
själva till USA så skicka dem så snart som möjligt till oss efter aktionen, absolut senast 30 
november. Skicka dessa till:

Amnesty International Sverige
att: Beatrice Schönning
Box 4719
116 92 Stockholm

OBS! Glöm inte att skriva med när ni postar listorna från vilken grupp det kommer, så vet vi
vilka grupper som skickat in vilka namnunderskrifter helt enkelt. Tillsammans med  
materialet på aktivistportalen ligger en talong uppe som ni kan skriva ut, fylla i och lägga i 
kuvertet tillsammans med listorna.

SKICKA IN FOTON OCH ANNAN DOKUMENTATION

Skicka in bilder och annan dokumentation ni gjort till sekretariatet. Ni kan mejla direkt till
karin.darosa@amnesty.se eller er lokala verksamhetsutvecklare.

Glöm ej att inkludera följande information när ni skickar in bilder:
• Namn på gruppen/grupperna som genomfört aktiviteten
• Namn på fotograf (om fotografen önskar fotocred)
• Namn + mejladress på samtliga vars ansikte syns på bilderna

NU KÖR VI, LYCKA TILL!


