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Ledamöter
Zarathustra Acat
Sedan 1989 bor jag i Stockholm och är svensk kurd. Jag är journalist. I många år har jag arbetat för
mänskliga rättigheter. Jag har bevakat rättegångar, besökt flyktingförläggningar i Turkiet, och har nära
kontakter med människorättsaktivister.
Erfarenhet med ledande positioner har jag från organisationer ”Kurdocide Watch-CHAK” och ”Eurokurd
News- dokumentation byrå för mänskliga rättigheter”. Just nu är jag en aktiv medlem i Amnesty,
Mellanöstern Gruppen. Inom kort börjar jag med utbildningen ”asylrätt och Amnestys arbete med flyktingar
och migranter.”
Jag vill jobba med tre frågor:
1. Stockholm ger hopp och förväntningar till dem svaga. Därför tar jag Stockholms Styrelse roll på allvar.
Styrelsen roll måste stärkas mer genom att öka deras lokala initiativ och aktiviteter. Jag vill forska saken och
arbeta med förbättringsförslag.
2. Ensam kan man inte stoppa orättvisor som sker i världen. Vi måste bli bättre på att kommunicera och
samarbeta med andra organisationer. Jag vill satsa på frågan medvetet och med tålamod.
3. För ett effektivt arbete måste vi jobba med språket ännu mer. Vi kan nå makthavarna på deras egna språk,
och påverka dem språkligt och kulturellt. Vi kan be våra medlemmar att bidra även med sina språkliga
kunskaper. I samarbete med våra grupper vill jag arbeta med frågan och utveckla den.
Oliver Bakic
Jag heter Oliver Bakic (23 år) och studerar juridik (Termin 4) samt företagsekonomi (Termin 2) på
Stockholms Universitet. Jag har sen långt tillbaka i mitt liv varit engagerad och brunnit för mänskliga
rättigheter och kämpat för att försvara människor som inte har kunnat eller haft möjligheten att försvara sig
själva. Jag har varit engagerad i Amnesty International sedan jag var 15 år gammal (Trieste, Italien) och har
då genom mina erfarenheter där observerat och lärt mig hur Amnesty International funkar från ett nära håll.
Jag har under de senaste fyra månaderna startat upp en egen grupp på Stockholms Universitet (Grupp 330).
Det finns såklart så mycket mer man kan göra med den här gruppen nu, men nu är jag främst intresserad av
att börja engagera mig mer inom själv distriktet och kanske se hur jag kan hjälpa Amnesty att bli bättre på ett
vidare och från en bredare synvinkel.
Man kan säga att mitt liv har också förberett mig på ett sätt, att kunna tåla stress och anpassa mig till olika
situationer (född i Kanada, bott i Serbien, Sverige, Italien och Slovenien och har gått på minst 10 olika
skolor på den tiden). Så jag är mer än van och lär mig snabbt när det gäller nya sorts positioner och ansvar.
Jag hoppas att ni är intresserade av att ha mig som ledamot i distriktsstyrelsen och är öppna till att ge mig en
chans.
Jag skulle även föreslå att kanske ha en viss person inom styrelsen som skulle vara särskilt inriktad på
Marknadsföring/Sociala medier/PR.
Sophia Johansson,
Hej jag heter Sophia Johansson, är född år 1996 och studerar just nu Europaprogrammet på Södertörns
Högskola. Jag har varit medlem i Amnesty sedan slutet av oktober 2016 och varit mycket aktiv i
kampanjgruppen. Är alltså en hyfsat ny medlem i Amnesty men har bra koll på verksamheten och mycket
tidigare erfarenheter inom andra ideella verksamheter där jag bland annat arbetat med aktivism, kampanjer
men också föreläst kring ämnen som jag brinner för.
I styrelsearbetet vill jag ge energi. Jag hoppas kunna bidra med en energi till att kämpa ännu hårdare för vad
som är rätt i en värld där mycket orättvisor finns.
Vare sig HBTQI-, kvinno-, eller globala utvecklingsfrågor hoppas jag med er i Amnesty Stockholm kunna
sätta en ny internationell standard inom mänskliga rättigheter globalt.

Tycker att ni borde välja mig till eran styrelse för att jag är beredd att ge 100%, jag har energi att lägga ner,
som jag också verkligen vill lägga ner. Engagemang från min sida skulle ni med andra ord aldrig behöva
vara oroliga över. Som person är jag kreativ, outgoing och sprider gärna glädje som jag tror skulle passa er
perfekt. Utöver detta har tidigare främst stora arbetserfarenheter inom kommunikation och ekonomi som jag
också tror kan vara lämpligt till verksamheten.
Stig Johnell
I Amnesty:
Ledamot i distriktsstyrelsen Sthlm 2000-2010
Ledamot i Sv sektionens valberedning 2006-2011
Erfarenhet av länder som Nordkorea, Colombia, Laos, Kina.
Framträdde i höstas på ett seminarium om mänskliga rättigheter i Nordkorea, anordnat av Miljöpartiet.
Arrangerade infokvällar om Kina inför OS i Beijing.
Allmänt:
Bra talare, god skribent, språkkunskaper (engelska flytande, också kunskaper i tyska, italienska, franska),
juridiska kunskaper, är nämndeman i Södertörns Tingsrätt.
Intressen:
musik (klassiskt, rock, artister som Bob Dylan, Sting m fl), politik, historia, en del sport (bl a fotboll). Gillar
att resa. Stor djurälskare. Har katt.
Nina Landtblom
Jag har varit aktiv inom Amnesty sedan 2009, både i grupper samt på distriktsnivå sedan 2014. Under denna
tid haft privilegiet att vara ledare i grupper med individer med jättemycket engagemang och med
inspirerande tankar och idéer på hur vi kan kämpa för mänskliga rättigheter.
De senaste två åren har jag varit ordförande i distriktsstyrelsen. Som ordförande har jag lärt mig mycket och
utvecklats en massa, men på grund av vissa omständigheter kan jag i dagsläget inte ställa upp som
ordförande för det kommande året.
Under det kommande året vill jag arbeta vidare med att fastställa nya arbetsrutiner för styrelsen och med att
utveckla interndemokratin och mångfalden inom distriktet.
Utöver den erfarenhet jag har från min amnestyaktivism så tar jag med mig min masterutbildning i
mänskliga rättigheter, min ledarerfarenhet och en rejäl dos engagemang för att mänskliga rättigheter ska
gälla alla, alltid :)
Karin Lehnér
Jag heter Karin Lehnér, är snart 30 år och kommer från Linköping. Jag flyttade till Stockholm våren 2012,
för att göra praktik på Amnestys avdelning för Opinion & Påverkan. Under praktiken fick jag mobilisera de
aktiva medlemmarna inför kampanjer, delta i utbildningar, arbeta fram nytt kampanjmaterial m.m.
Höjdpunkten var när jag ansvarade för Amnestys medverkan på Peace & Love och bland annat föreläste om
Shells oljeutvinning i Nigeria.
Arbetet inom AI har fortsatt med Telephone fundraising och numer inom kören och distriktsstyrelsen. Andra
säger att jag är pålitlig, engagerad och vågar uttrycka mina åsikter. Att ”brinna” för något låter klyschigt men
det är ingen underdrift att jag brinner för alla människors rätt till ett gott liv. Jag vet att allmänheten generellt
har förtroende för Amnesty, med all rätta. Däremot finns förbättringsmöjligheter när det exempelvis gäller
mångfald i organisationen, interndemokrati, samt nya kreativa sätt att väcka människors engagemang för
mänskliga rättigheter, och hålla engagemanget vid liv hos oss aktivister.
Jag har energi och kunskap att ge i arbetet i distriktet. Inför kommande år vill jag fortsätta att fokusera på
mångfalden, men även börja arbeta med interndemokratin, då det finns ett stort behov av att arbeta med detta
aktivt. Att få representera Amnesty har alltid gjort mig stolt och det vore en ära att bli vald även detta år.

Emelie Nygård
Jag har varit medlem i Amnesty i flera år, men är aktiv sedan 2013 då jag gick med i grupp 21,
Latinamerikagruppen. Mitt främsta engagemang inom Amnesty har varit inom Latinamerikagruppen, där jag
sedan december 2015 också är gruppsekreterare. Inom gruppen har jag varit med och arbetat med våra
aktionsfall, brevskrivning och anordnat utåtriktade aktiviteter. Jag har gått Amnestys ledarskapsprogram.
Ola Sjöstedt
Jag är en 46-årig gotlandsfödd skåning som bor i Stockholm sedan slutet av 1997. Jag jobbar nu som ITkonsult på ett företag som heter LeanOn AB. Sedan fyra år tillbaka sitter jag på Handelsbanken där jag är
systemutvecklare och förvaltare för deras Aktielånesystem.
I Amnesty är jag engagerad i en av Stockholms mest aktiva grupper, Stockholms Amnestykör grupp 193. Jag
har varit engagerad i ideellt föreningsliv under många år. Under åren 2006 - 2012 var jag med och byggde
upp en supporterförening till det svenska fotbollslandslaget. Camp Sweden hette föreningen pga traditionen
att campa vid de stora fotbollsmästerskapen. Vid EM i Ukraina 2012 arrangerade vi en supportercamping
som hade 40000 gäster under 10 dagar. Den största supportercamping som någonsin har gjorts. Jag satt i
styrelsen för Camp Sweden som ledamot 2006-2010 och sedan ordförande 2010-2012. Efter EM i Ukraina
lämnade jag styrelseuppdraget och fokuserade på ett socialt arbete i ett internationellt samarbete som heter
Fans Embassy Divison. Den svenska delen kallade jag Svenska Supporterambassaden. Arbetet innebär att
vara en länk mellan supportrar och myndigheter. Jag jobbade ideellt med att utveckla Svenska
Supporterambassaden under åren 2008-2015.
Jag har bibehållit kontakten med mina vänner i Ukraina och har följt med sorg hur saker har utvecklats i
deras frihetslängtan efter Sovjets förtryck. Jag besöker landet flera gånger per år och försöker då ta med mig
lite kläder eller leksaker till något barnhem när jag reser dit. Jag känner människor från problemområdet i
Donetsk som har flytt till Kyiv eller Lviv. Jag har en flickvän från Sevastopol i Krim som berättar om hur
människor har det där nu efter att Ryssland annekterade halvön. Jag besöker Kyiv och Lviv varje år. Jag har
även vänner i Poltava, Kharkiv och Dnipropetrovsk. De flesta har jag lärt känna genom mitt engagemang
runt fotbollen.
Jag är även språkintresserad och talar flytande svenska och engelska samt spanska på ganska bra nivå.
Italienska, Tyska och Ukrainska behärskar jag på en mycket begränsad nivå. Jag kan läsa och skriva
kyrilliska bokstäver men har ett mycket begränsat ordförråd.
Om mina erfarenheter kan vara till nytta för Amnesty så ställer jag gärna upp i Stockholmsdistriktets
styrelse.
Tove Sternehäll
I tider av växande främlingsfientlighet och konflikter behövs organisationer som kämpar för mänskliga
rättigheter och för ett mer inklusivt samhälle. Jag har, efter att ha studerat freds- och utvecklingsfrågor på
Linnéuniversitetet i Växjö, nyligen flyttat tillbaks till Stockholm. Nu letar jag efter ett ideellt uppdrag där jag
får jobba för ett bättre samhälle.
Anledningen till att jag söker mig till er är att Amnesty International är precis den typ av organisation som
jag kan ställa mig bakom, då jag delar era värderingar och känner att ni verkligen gör skillnad på en global
nivå. Jag har ett brinnande intresse för världen i stort, och jag vill ägna min tid åt att skapa en mer rättvis
värld!
Jag tror att jag passar som styrelsemedlem eftersom jag, förutom ett genuint intresse för mänskliga
rättigheter, har goda erfarenheter från ideellt styrelsearbete under min studietid. Jag har från dessa uppdrag
fått mycket erfarenhet av att planera min tid, då jag i perioder la i snitt 20h/vecka på mina ideella uppdrag
samtidigt som jag studerade på heltid. Därför känner jag att jag med gott samvete kan ta på mig ett ideellt
uppdrag nu, speciellt inom en organisation som jag känner ett stort intresse för att
utvecklas inom.
Min erfarenhet från den ideella sektorn inkluderar driftansvar inom en ideell studentpub med en årlig
omsättning på omkring 6 miljoner kronor. Där ingick rekrytering av personal, schemaläggning och

arbetsledning av uppåt 30 ideella arbetare per kväll, samt ansvar för beställningar och kontakt med
leverantörer. Jag har även erfarenhet av viss bokföring och budgetering från min tid som kassör för min egen
studentförening, samt från mitt uppdrag som revisor till en av Växjös största studentföreningar. Jag har även
medverkat under en rad av event där jag representerade dessa föreningar.
Utöver detta så är jag en social och trevlig person som gillar att träffa nya personer, och som trivs i att arbeta
inom ett team.
Lisa Tistad
Sedan 2010 har jag varit aktiv i Amnesty på en rad olika sätt. Jag har varit gruppsekreterare, kassör,
arrangerat manifestationen för ett årsmöte och även arbetat som värvare. Eftersom jag flyttat har jag
erfarenhet av att vara aktiv i tre olika distrikt. Under 2011-2012 gick jag Amnestys ledarskapsprogram och
jag har även gått en rad kampanjutbildningar samt deltagit i många årsmöten. Jag har också suttit som
ledamot i valberedningen för sektionen. I dagsläget är jag engagerad som informatör för Amnesty ABC och
aktiv i HBTQI-gruppen och kvinnorättsgruppen.
Till Distriktsstyrelsen kan jag bidra med en bred erfarenhet och kunskap om hur Amnesty fungerar på olika
nivåer och i olika frågor. Jag är en person som är plikttrogen och noga med att fullfölja mina åtaganden. Jag
är också påhittig och inte rädd för att säga vad jag tycker.
Som ledamot i distriktsstyrelsen skulle jag vilja arbeta med att öka utbytet av engagemang och kunskaper
mellan aktivister inom distriktet. Jag är särskilt intresserad av hur vi arbetar med rekrytering av nya
medlemmar, framför allt utifrån mångfaldspolicyn.
Susanne Wise
Jag heter Susanne Wise och har just avslutat mitt arbete i ett projekt i Kenya för en kenyansk organisation
Development Through Media, gällande utbildning för journalister på landsbygden i demokrati, mänskliga
rättigheter och utvecklingsfrågor. Jag har tidigare bott 8 år i Nairobi, Kenya där jag arbetade för olika
organisationer inom det civila samhället. Sedan en månad tillbaka arbetar jag med ensamkommande
flyktingungdomar.
Inom Amnesty är jag aktiv inom Grupp 141 för Östra Afrika som bildades 2012 och som har Eskinder Nega
från Etiopien som fall. Grupp 141 tog initiativet till samarbetet mellan Amnesty och Riksteatern för projektet
Kality som genomförs under 2017.
Inom Amnesty hoppas jag kunna bidra med kunskap om det krympande utrymmet för
människorättsaktivister och journalister i Östra Afrika och erfarenhet av arbete från det civila samhället i
regionen. Jag har arbetat inom det civila samhället i trettio år och har stor erfarenhet av hur det civila
samhället kan bidra till en ökad demokratisering, vilket är aktuellt just nu i stora delar av världen. Min
utbildningsbakgrund är i ämnena socialantropologi, sociologi och mänskliga rättigheter.

Revisorer
Margus Aule
Jag har varit Amnestymedlem i rätt många år, varav mer aktiv i 3 - 4 år: är medlem både i gruppen AMD
(Aktionsgruppen Mot Dödsstraff) och grupp 21 ("Latinamerikagruppen").
Jag har varit revisor tidigare i många år i vår samfällighetsförening där jag bor i Täby, och är och har varit
revisor i många år i föreningen Lions Täby/Näsbypark.
Margit Berg-Olsson
Jag har varit medlem i Amnesty International sedan slutet av sjuttiotalet. Jag är gruppsekreterare i grupp 216.
Jag har tidigare varit ledamot i Stockholmsdistriktets styrelse bl.a. som kassör. Till yrket är jag farmaceut och
har arbetat inom läkemedelsbranschen. Numera är jag pensionär.

Revisorssuppleanter
Sofia Karlsson
Nationalekonom som suttit i både Stockholmsdistriktets och Svenska sektionens styrelse samt varit med och
startat en amnestygrupp. Går för tillfället på serietecknarutbildningen på Skarpnäcks folkhögskola. Har
tidigare varit ordinarie revisor.
Annika Rosbring
Jag har varit aktiv i Stockholmsdistrikets styrelse i fyra år, varit aktiv i en arbetsgrupp samt varit
internrevisor under 2014. Amnestys arbete är viktigt - och skapar också en mötesplats där vi som vill ha en
värld där mänskliga rättigheter efterlevs träffas och får energi av varandra!

Valberedning
Olle Lundell
Jag är gruppsekreterare i grupp 26, en klassisk brevskrivargrupp som arbetar med Iran. Jag har gått Amnestys
ledarutbildning och suttit i valberedningen i fyra år, de senaste tre åren som sammankallande. Förutom i
Amnesty har jag även arbetat ideellt inom Rädda Barnen, Svenska freds- och skiljedomsföreningen och
längre tillbaka också inom scoutrörelsen.
Josefine Nilsman
Mitt engagemang inom Amnesty började hösten 2011, då jag praktiserade på Amnestys sekretariat i
Stockholm, inom press och media. Det var en lärorik termin med fantastiska människor. Under terminen och
även efter att den var slut då jag frilansade för Amnesty Press, var några höjdpunkter att bevaka Bokmässan,
Almedalen och Stockholm Pride. Sedan 2014 är jag aktiv i grupp 130, som arbetar för kvinnors rättigheter,
där jag sedan förra året är gruppsekreterare. Tillsammans i gruppen arbetar vi med aktioner och
brevskrivning och vi har även bokklubbar och filmkvällar.
Jag är utbildad inom media och kommunikation och arbetar som informatör på Centrum för
samhällsorientering i Stockholms län.
Lisa Silver
Jag heter Lisa Silver är 31 år och bor i Midsommarkransen. Jag är uppväxt i Västerås men flyttade till
Stockholm 2006 för att studera. Under mina fem år som aktivist har jag varit Kinasamordnare, medlem i två
olika grupper samt suttit i Stockholmsstyrelsen. Jag har också praktiserat på sekretariatet. Nu är jag sugen på
valberedningen. På fritiden gillar jag att laga vegansk mat, försöker lära mig spanska och att spela Ukulele,
övrig tid jobbar jag jag som projektledare på ett forskningsinstitut.

