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Styrelse
Zarathustra Acat
Zarathustra ACAT, heter jag och är 57 år. Jag är svensk kurd från Mardin området. Staden är ett
världskulturarv och centrum för många kulturer. Min familj är liberal, sekulär och har muslimsk tro.
Forskarjournalistisk med fokus på Mesopotamiens muntliga berättarkultur är något jag har sysslat
länge med. Samt följt utvecklingen av internationella terrorism. År 1988 blev jag arresterad och
blev tvungen att lämna landet.
Sedan 1990 bor jag i Stockholm. Svenska, italienska och grekiska köket studerade jag och är
specialist på hälsokost. Jag har studerat teater och spelat i några år, och skrivit drama och manus
för tv-serier samt böcker om kurder och assyriernas kultur.
I många år har jag arbetat för mänskliga rättigheter:
• 2009-2012: Vice ordförande för organisationen Kurdocide Watch-CHAK. CHAK har många
föreningar i Europa, och arbetar mot folkmord samt vill dra skyldiga för folkmordet Halabja inför
rätten.
• 2015-2017 (dec): Ordförande för Eurokurd News-Dokumentation Office. Eurokurd följer
utvecklingen om mänskliga rättigheter i Iran, Turkiet, Syrien och Irak samt dokumenterar
händelser. Jag brukar besöka området träffa organisationer och följer utvecklingen.
• 2017-2018 (feb): Vice ordförande och medlemsansvarig för Amnesty Stockholms distrikt, även
ordförande för Amnesty 06 Turkiet Gruppen. En del av lobbyarbete, föreläsningar,
manifestationer och kampanjarbete leder jag.
Utmaningen som jag har arbetat med och vill utveckla är: Språk, kultur och konst. Detta är viktig att
använda vid Amnestys aktiviteter, men även som verktyg för att nå svaga människor samt
makthavare och påverka dem med deras språk och kultur. Det kan även stärka Amnestys arbete
genom att etablera nya kontakter, öka antalet medlemmar och därmed få mer ekonomiskt stöd.
Jag kan svenska, kurdiska, turkiska och förstår arabiska.

Kamal Alawi
Jag har deltagit på några minifestivaler, konferenser och gruppmöten samt på A som i Amnesty
och andra utbildningar.
Nu är jag aktiv med två grupper en av dem är Mellanösterns och den ändra är Turkietgruppen. jag
jobbar som Electronic tekniker sedan 28 år. Jag kommer ifrån en familj som drabbas av diktaturen
regeringen som var Saddam Hussein och bli tvången att fly till Sverige under 1988. Det är en
sammanfattning av mitt liv historia.

Sabina Hannila
Anledningen till att jag söker detta uppdrag nu är för att jag vill engagera mig och faktiskt göra
något åt de orättvisor och förtryck jag ser runt omkring mig varje dag och ta mitt ansvar som
människa. Hittills har jag visat mitt stöd genom att närvara vid manifestationer och protester
(senast var protesten mot slavhandeln i Libyen), jag skänker pengar dit det behövs och läser det
jag kommer över i ett försök att utbilda mig själv. Men jag tycker inte att det räcker. Jag har tiden
och resurser att kunna göra mer och detta är en otroligt bra chans till just det som jag inte får
missa.
Jag är ingen expert på mänskliga rättigheter (mer än att vara människa) och har ingen utbildning,

men jag räknar med att jag kommer att lära mig otroligt mycket på vägen tillsammans med de
andra i styrelsen, distriktet och föreningen i stort. Det jag kan erbjuda är ett enormt driv och en vilja
att föra distriktet framåt – Amnesty är en otroligt viktig förening som alla bör känna till. Gör dem inte
det så är det vårt ansvar att se till att synas och höras! Efter 4 år som administratör,
konferensansvarig och numer ledningsassistent så vill jag också säga att jag är duktig på att
projektleda mig själv och andra och få saker att hända.
Flickor och kvinnors rättigheter här hemma i Sverige men också i världen ligger i stort fokus hos
mig, och jag vill lyfta fram de människor här på hemmaplan som på något sätt bidrar till att sprida
kunskap i dessa frågor. Det kan vara allt från skolarbeten, till artiklar, till manifestationer.

Karin Lehnér
Mitt namn är Karin Lehnér och jag är en ganska ordinär person med ett extraordinärt intresse för
mänskliga rättigheter och djurrättsfrågor. Jag har inga problem med att arbeta med "tråkig"
formalia likväl som att skrika slagord i ett demonstrationståg - det finns många viktiga aspekter i
det ideella arbetet! På mitt andra, dagliga arbete, jobbar jag som nämndsekreterare/registrator på
Barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla kommun. Just nu arbetar jag mycket med
dataskyddsfrågor i och med en ny lag som kommer i maj i år, men också med internutbildningar,
handböcker och olika typer av struktur i arbetet.
I januari 2012 flyttade min syster från Malmö till Sydney i Australien, och en dag senare flyttade jag
från Linköping till Stockholm, vilket är minst lika spännande (nästan). Jag hade fått en praktikplats
på Amnesty Sveriges huvudkontor som kampanjpraktikant. Sedan dess har mycket av min tid
spenderats inom Amnestys verksamhet, först som praktikant, sedan som "ringare" på
Telefundraising-avdelningen, vidare i Amnestys grupper, som Stockholms Amnestykör. Jag har
även gått Amnestys ledarskapsutbildning 2015/2016. Sedan 2014 har jag suttit i distriktsstyrelsen i
Stockholm, som sekreterare, kassör och nu som ordförande.
Mitt mål är nu att försöka peppa mina kollegor i styrelsen, eller ännu bättre, få alla att peppa
varandra. För det är ett jätteviktigt uppdrag vi har: att stötta Stockholms aktivister och samordna
olika kampanjer. Det kan ibland vara lättare sagt än gjort, men det är viktigt för att vi ska orka
arbeta för de som verkligen behöver oss. Och jag vet att Amnestys arbete ger resultat, i och med
att vi får tackbrev och liknande från personer vi har arbetat för. För oss kanske Amnesty är en
fritidssysselsättning (som ser snyggt ut på CV:t?!), men för den som behöver hjälp och är på väg
att tappa hoppet kan arbetet vi gör vara livsavgörande. Där och då blir du sedd som människa och
du får bekräftat att du förtjänar att tas på allvar, du har rätt till ett drägligt liv, precis som alla
människor har. Därför måste vi fortsätta att arbeta för att mänskliga rättigheter ska gälla ALLA,
ALLTID. Kampen den går vidare!

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.

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.

Kajsa Persson-Berg
Under hösten 2010 var jag med och ”återstartade” Amnesty U28, som då varit vilande ett tag, på
Linnéuniversitetets campus i Växjö. Vi arrangerade dels petitioner, föreläsningar och filmkvällar,
dels större arrangemang som Campus Pride Week, och Football 4 Syria. 2013 blev jag ordförande
och satt ett år. Jag har också suttit i distriktsstyrelsen för Kalmar-Kronoberg, där vi bl.a. ordnade
kurstillfällen i ”A som i Amnesty”. 2011–2012 gick jag Amnestys Ledarskapsprogram.
Mina erfarenheter kommer dels från studier i utvecklingskommunikation, dels från min roll som
kommunikatör på svenska Internationella Handelskammaren (ICC). I den senare har jag varit
mycket engagerad i FN:s Global Compact, som är ett näringslivsinitiativ för hållbarhet.
Jag tror att min kommunikatörsroll kan bli användbar, både i digital kommunikation och om några
evenemang ska arrangeras. Från min roll på ICC och arbetet med FN:s Global Compact kan jag
bidra med ett internationellt näringslivsperspektiv.
I det praktiska arbetet skulle jag gärna arbeta med kommunikation och evenemang. Rent tematiskt
har alltifrån dödsstraff, yttrandefrihet och SRHR legat mig varmt om hjärtat, och jag skulle gärna
fortsätta arbeta med de frågorna.

Ola Sjöstedt
Jag är en 47-årig gotlandsfödd skåning som bor i Stockholm sedan slutet av 1997. Jag jobbar nu
som IT-konsult 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.

Lisa Tistad
Jag har varit aktiv i Amnesty i ca sex år. Under den tiden har jag gått ledarskapsprogrammet, varit
gruppsekreterare i flera olika grupper, suttit i valberedningen för sektionen, varit utbildare med
mera. De flesta känner mig nog som medlem i specialgruppen Queer Amnesty Stockholm där jag
är väldigt aktiv.
Jag är en driven och stukturerad person med bred kunskap om Amnesty, detta är mitt största
bidrag till styrelsen.
Detta år hoppas jag kunna verka för att våra aktivister och grupper ser mer av oss och varandra.
Jag vill se mer gemensamma kampanjer och aktiviteter och mer direkt stöd till gruppernas
verksamhet.

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
Manfred Klint
Jag har ingen tidigare erfarenhet av Amnesty men har haft styrelseuppdrag i Vänsterpartiet
Södertälje och har just nu ett i fackklubben på min arbetsplats Hyresgästföreningen där jag såklart
också fått erfarenhet av en stor medlemsstyrd organisation.
Jag är blir 32 i år och har en kandidat i "Kultur, samhälle och mediegestaltning" och har också läst
lite statsvetenskap.

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. Jag är gruppsekreterare i grupp 130 som
arbetar för kvinnors rättigheter. 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 är 32 år och jobbar som projektledare på Naturskyddsföreningen. Som aktiv i Amnesty har jag
haft roller som Kinasamordnare, varit medlem i två olika grupper samt suttit i
Stockholmsstyrelsen. På fritiden gillar jag att att laga och äta vegansk mat, 2018 är mattemat
Frankrike. Jag suttit i valberedningen i ett år och gör gärna det ett år till.

