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LATHUND
Här finns allt du behöver veta inför lanseringen av den globala kampanjen 
BRAVE i Sverige! Denna lathund vänder sig till er som vill vara med i  
kampanjen och försvara människoförsvarares rätt att verka fritt.

Var med och agera! Första kampanjtoppen äger rum mellan den 29/11 och 
17/12, med fokus på den 29/11 som är Internationella dagen för kvinnliga 
människorättsförsvarare.

Om ni skulle sakna information så hittar ni mer i Insats nummer 10 -  
November (Temanummer BRAVE) eller på aktivism.amnesty.se/brave!

Vid övriga frågor, kontakta oss i kampanjteamet: brave@amnesty.se

Lycka till!

2

INNEHÅLL:

KAMPANJBERÄTTELSE  3

BAKGRUND
Generell information om kampanjen 4
Övergripande mål med kampanjen 4
Varför just nu?    5
Kampanjtoppen 29/11 - 17/12  5
Individfall    6

INFÖR AKTIONSDAGEN
Förberedelser    9
Amnestys kalendarium               10
Sociala medier                10
Pressmeddelande               10

MATERIALET
Affischuppsättning	 	 	 11
Human	Rights	Gym	 	 	 12
Vykort     13
Infoblad     13

UNDER AKTIONSDAGEN
Att	locka	till	sig	uppmärksamhet	 	 14
Att samla in namnunderskrifter  14
Solidaritetsaktioner   15
Samla in kontaktuppgifter  16 
Fotografera    16
  

EFTER AKTIONSDAGEN
Utvärdering	 	 	 	 17
Skicka in namnunderskrifterna  17
Kontaktuppgifter    17

  



KAMPANJBERÄTTELSE

I Egypten kastas de som säger ifrån i fängelse. 
I Putins Ryssland gör organiserade nättroll allt för att överrösta och tysta  
människorättsförsvarare. 
I USA spelar Donald Trump hellre golf än lyssnar – på någon.

Erdogan och Trump är långt från ensamma. Andra ledare, för länder, för företag, för väpnade 
grupper och miliser, kämpar för samma sak: mer tystnad. För ju tystare det är – ju tystare vi 
är – desto mer obemärkt kan de förtrycka.

Världens förtryckare lär sig av varandra. Och de har blivit smartare. De använder sig av ny 
teknik för att tysta både sina egna medborgare och andra. Metoderna är mer sofistikerade: 
smutskastning, propaganda, trakasserier. De vågar mer än någonsin. De säger att de gör det 
för vår trygghet – att förtryck är nödvändigt. Att lite mer tystnad skapar mycket mer lugn.

De ljuger. Eftersom de vet att de kan komma undan med det – om vi står tysta och tänker 
att det inte rör oss. Om vi står tysta och tänker att rättigheter är någon annans ansvar. Om vi 
låter det fortsätta kommer världen väldigt snart vara en tyst och mörk plats där bara  
förtryckare trivs.

Kritiska röster tystas först, i en tid när de behövs som allra, allra mest. 
Det drabbar de människorättsförsvarare som står i frontlinjen för oss andra.
De som står i försvar inte bara för sina rättigheter, utan allas rättigheter. 
Om de rösterna försvinner är det inte säkert att världen får ett lyckligt slut.

Men. Vi kan ändra på det.

Förtryckarna har nämligen valt ett vapen som vi kan skydda oss mot. Och vinna mot. De 
kämpar för tystnaden. Vi – vi har våra röster. Och vi är många, många fler. Tillsammans blir 
vår röst förtryckarnas värsta mardröm. 

Förtryckarna må vara smarta. Men vi är smartare. 
Vi kan störa dem. 
VI kan stoppa dem. 
Vi kan visa att vi aldrig kommer att låta dem vara ifred, förrän de lämnar våra rättigheter 
ifred.

Vi är flera miljoner människor – och vi har alla en röst. Var för sig, och extra mycket  
tillsammans. Vi är flera miljoner människor som tar orättvisa personligt och som kämpar för 
en värld där mänskliga rättigheter gäller alla, alltid. 
När vi ser något,
när vi hör något,
gör vi något.

När tystnaden sprider sig mer och mer – när människorättsförsvarare mördas och förföljs – 
behöver vi använda det viktigaste vi har:

Vår röst.
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BAKGRUND

GENERELL INFORMATION OM KAMPANJEN
Vi lever i en orolig tid där många samhällen präglas av social, ekonomisk, 
politisk ojämlikhet och polarisering. Samtidigt ägnar sig de med makt åt att 
skildra verkligheten på ett sätt som ofta undergräver respekten för mänskliga 
rättigheter. Att försvara alla människors lika värde, rätten till yttrandefrihet, 
organisationsfrihet, mötesfrihet och andra rättigheter blir då viktigare än 
någonsin. 

Människorättsförsvararna (MR-försvararna) går i frontlinjen. Det arbete som 
de gör är helt nödvändigt för att allas våra rättigheter ska  
respekteras och skyddas. Men de betalar ett högt pris. Runt om i världen 
ser vi hur MR-försvarare utsätts för smutskastningskampanjer, hot, attacker, 
övervakning, rättsliga trakasserier och i vissa fall även mord. Det sker i en tid 
då kampen för mänskliga rättigheter behövs som allra mest.

Med kampanjen BRAVE vill Amnesty uppmärksamma vilka MR-försvararna är, 
vad de gör och varför deras arbete är så viktigt. BRAVE kastar ljus över den  
förföljelse som alltför många MR-försvarare utsätts för. Det kan ta olika 
uttryck. Många utsätts ofta för förtalskampanjer i syfte att förstöra deras 
rykte och legitimitet. De utmålas som terrorister, statsfiender och förrädare. 
Den nationella säkerheten eller allmänhetens väl och ve används ofta som 
svepskäl för att inskränka rätten att protestera. Förtalskampanjer mot t.ex.  
kvinnorättsförsvarare riktar ofta in sig på deras status som kvinnor. De  
framställs som ett hot mot traditionen/religionen/familjen och ordningen i 
samhället.

ÖVERGRIPANDE MÅL MED KAMPANJEN
Under perioden 2017-2019 kommer svenska sektionen delta i den globala 
kampanjen BRAVE. De övergripande målen är att;

• bidra till att stärka MR-försvarare och till att förbättra förhållandena under 
vilka de verkar

• trycka på makthavare i andra länder & i Sverige
• bidra till ökat engagemang bland befintliga och nya målgrupper
• öka människors medvetenhet om MR-försvarare
• öka människors vilja att agera för MR-försvarare
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VARFÖR JUST NU?
Istället för att erkänna MR-försvarares viktiga arbete och skapa en trygg miljö 
för dem att arbeta i, slår regeringar, företag och andra allt oftare ner på de  
individer och organisationer som försvarar de mänskliga rättigheterna.  
Attackerna mot MR-försvarare ökar och vi ser hur respekten för de mänskliga 
rättigheterna undermineras i många olika situationer. Ibland sker det i  
samband med krig och väpnade konflikter. Ibland är det ett resultat av  
hotet om terrorism, som gjort att nationell säkerhet är en prioriterad fråga för 
många stater - ofta med allvarliga inskränkningar av mänskliga  
rättigheter som följd. I en del länder leder religiös fundamentalism till  
förföljelse av minoriteter, och i vår egen del av världen viftas mänskliga  
rättigheter bort av högerextrema och populistiska partier som tar plats i  
parlament och regeringar runt om i Europa. 

Myndigheter runt om i världen missbrukar i allt större utsträckning sin  
lagstiftning för att trakassera MR-försvarare. Godtyckliga gripanden,  
frihetsberövanden och bristfälliga rättegångar används som ett sätt att hindra 
MR-försvarare i deras arbete. Massövervakningen och riktad övervakning - 
både online och offline - av MR-försvarare ökar också. När en MR-försvarare 
attackeras eller dödas är det sällan en isolerad händelse utan snarare kulmen 
på en lång rad hot och varningar. I många länder görs inga utredningar kring 
sådana hot. I de allra flesta fall leder brotten mot MR-försvarare varken till 
åtal eller dom. Det skapar ett klimat av straffrihet och signalerar till förövarna 
att de kan fortsätta hota och attackera MR-försvarare utan efterräkning.

KAMPANJTOPP 29/11 - 17/12
I mitten av november 2017 lanseras BRAVE i Sverige, dels på MR-dagarna 
i Jönköping men också genom olika kanaler online. Kort efter lanseringen 
följer en kampanjtopp: då är det dags för utåtriktade aktioner och vi kommer 
då fokusera på fyra individfall. Ni som tidigare arbetat med ”Skriv för frihet” 
kommer känna igen er. Materialet till denna första kampanjtopp kommer att 
bestå av namninsamling med främst fokus på vykort, affischer, informations-
blad och en kreativ enhet. 

Kampanjtoppen infinner sig mellan 29/11 och 17/12 vilket möjliggör för 
aktiviteter när som helst under denna period även om fokus kommer ligga 
på onsdagen den 29/11,  som är den Internationella dagen för kvinnliga 
människorättsförsvarare. Därmed uppmanar vi alla som har möjlighet att  
planera för aktiviteter denna dag.

Viktigt att veta är att BRAVE-kampanjen under de kommande två åren  
kommer att omfatta många fler människorättsförsvarare än de som vi valt att 
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lyfta nu i starten. En del individfall jobbar vi med under hela kampanjen. I 
andra fall kommer vi att behöva agera snabbt, exempelvis då MR-försvarare 
utsätts för attacker, fängslanden osv. Självfallet syftar vårt arbete till att göra 
skillnad för enskilda MR-försvarare. Men det som händer dem illustrerar ofta 
ett mycket större problem som drabbar många fler.  
 
I BRAVE sätter vi därför alltid individfallen i en större kontext.  

INDIVIDFALLEN
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AZZA SOLIMAN, EGYPTEN
Azza Soliman är advokat och har  
kämpat för kvinnors rättigheter i  
Egypten i årtionden. Hon var bland  
annat med och grundade ett center 
som ger rättshjälp och psykosocialt 
stöd till kvinnor som utsatts för  
våldtäkt och våld i hemmet. På grund 
av sitt arbete som kvinnorätts- 
försvarare övervakas Azza av säker-
hetspolisen och utsätts konstant för 
förtalskampanjer i regeringsvänliga 
medier. Hon har gripits flera gånger. Senast det skedde var i december 2016 
- då som ett led i myndigheternas ökande tillslag mot människorätts- 
försvarare och civilsamhällesorganisationer.

Ett omfattande, politiskt motiverat rättsfall, “Case 173”, drivs mot en 
rad människorättsförsvarare och organisationer för att tysta Egyptens 
människorättsrörelse och oliktänkande. Flera av dem, inklusive Azza, har 
belagts med reseförbud och fått sina tillgångar frysta. 

Azza står nu anklagad för att ha drivit en organisation utan ordentlig  
registrering, för att ha undanhållit skatt samt för att ha smutsat landets  
image genom att hävda att kvinnor i Egypten utsätts för våldtäkt. Hon  
riskerar att dömas till fängelse i upp till 25 år för sitt fredliga arbete för  
kvinnors rättigheter.

AMNESTYS KRAV:
• Att åtalet mot Azza och andra egyptiska människorättsförsvarare  

läggs ner;

• Att Azzas reseförbud och frysning av hennes tillgångar omedelbart hävs;

• Att Case 173 läggs ned.
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XULHAZ MANNAN, BANGLADESH
Samkönat sex är förbjudet i  
Bangladesh och kan straffas med 10 
års fängelse. Homofobin är mycket 
utbredd i samhället men till följd av 
olika kampanjer och aktiviteter  
tycktes acceptansen för HBTQI- 
personer under en period öka.  
Situationen förändrades dock helt i 
april 2016, då Xulhaz Mannan och en 
annan HBTQI-aktivist mördades  
brutalt i Xulhaz hem. Xulhaz var 
grundare av Bangladesh enda HBTQI-tidskrift, Roopbann. En grupp män  
beväpnade med machetes tog sig in i lägenheten, där Xulhaz 75-åriga  
mamma blev vittne till hur hennes son och hans kollega hackades ihjäl.

Några dagar senare tog Ansar al-Islam, en väpnad islamistisk grupp, på sig 
attacken. Mordet på Xulhaz och hans kollega sände en våg av skräck bland 
landets HBTQI-personer. Många flydde utomlands och andra vågar inte längre 
fortsätta organisera sig eller bedriva några aktiviteter. 

Trots att över ett år har gått och trots vittnen och omfattande bevisning i  
fallet, har ingen formellt åtalats för morden.

AMNESTYS KRAV:
• Att mordet på Xulhaz Mannan och hans kollega utreds och att förövarna 

grips;

• Att sektion 377 i strafflagen, som kriminaliserar samkönat sex, upphävs 
då den strider mot internationella människorättsnormer.

SHACKELIA JACKSON, JAMAICA
När Shackelias bror sköts ihjäl av  
polisen 2014 var det hon som  
säkerställde att ett team av oberoende 
utredare samlade bevis från mord- 
platsen. Enligt utredningen hade 
polisen förföljt en man med dread-
locks som misstänkes för ett rån, och 
Shackelias bror Nakiea passade in på 
den beskrivningen. När polisen  
hittade honom i hans restaurang där 
han jobbade, sköt de ihjäl honom. 



Fram till år 2014 dödades över 200 personer årligen av polisen. Därefter har 
antalet halverats, men fortfarande dödas i genomsnitt 2 personer i veckan av 
polisen. Det är sällsynt att någon ställs till svars för dessa utomrättsliga  
avrättningar och olagliga dödanden. Merparten av offren är tonåringar och 
unga män från eftersatta innerstadsområden. Shackelia har kämpat mot ett 
dåligt, underfinansierat, trögt domstolssystem för att få rättvisa. Hon har 
samlat dussintals familjer, som befinner sig i liknande situation, vars  
anhöriga dödats av polisen. Polisen har besvarat deras kamp med att bland 
annat hota och skrämma Shackelia och hennes familj.

AMNESTYS KRAV:
• Att de jamaikanska myndigheterna skyddar Shackelia och andra familjer 

från polisens trakasserier;

• Att premiärministern snabbt reformerar rättssystemet för att  
säkerställa rättvisa för Shackelia och andra anhöriga till personer som 
påstås ha dödats av polisen.
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FARID AL-ATRASH OCH ISSA AMRO,  
ISRAEL/OCKUPERADE  
OMRÅDENA/PALESTINA
I februari 2016 deltog de  
palestinska människorättsförsvararna 
Farid al-Atrash och Issa Amro i en 
demonstration i staden Hebron, på 
ockuperat palestinskt område.  
Demonstrationen hölls på den  
tjugoandra årsdagen av att Shuhada 
Street stängdes. Det skedde 1994 efter att en israelisk bosättare
skjutit ihjäl 29 palestinier under bön i en moské i Hebron. Shuhada Street 
är idag öppen för judiska bosättare och utländska besökare men stängd för 
palestinier. 

Det som nu händer Issa Amro och Farid al-Atrash är typiskt för Israels 50 år 
gamla restriktioner kring palestiniernas rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet 
på de ockuperade områdena. Båda riskerar att åtalas i en israelisk militär-
domstol, bland annat för att de deltog i demonstrationen i Hebron år 2016, 
då man krävde att Shuhada Street åter skulle öppnas för palestinier, att de 
diskriminerande inskränkningarna av palestiniernas rörelsefrihet skulle  
upphöra, samt att de israeliska bosättarna skulle flyttas från Hebron.

Rättegångarna mot dem båda inleddes i november 2016 och pågår än.  
Amnesty menar att anklagelserna mot dem är grundlösa och syftar till att 
straffa dem för deras fredliga arbete. 



Israelisk militär styr det ockuperade Västbanken, inklusive områden under 
den Palestinska administrationen. Det sker bland annat genom att de utfär-
dar militärorder. En av dem, militärorder 101 om “Förbud mot uppviglande 
handlingar och fientlig propaganda”, har varit i kraft sedan 1967 och reglerar 
palestiniernas rätt att demonstrera och fritt uttrycka sig på Västbanken.

Bosättningarna där de israeliska bosättarna lever och arbetar runt om på det 
ockuperade Västbanken, inklusive i östra Jerusalem, är olagliga enligt  
internationell rätt och utgör krigsbrott.

AMNESTYS KRAV:
• Att de israeliska myndigheterna omedelbart lägger ner alla åtal mot 

Issa Amro och Farid al-Atrash och slutar trakassera dem och andra 
människorättsförsvarare på de ockuperade områdena;

• Att de israeliska myndigheterna upphäver militärorder 101, som strider 
mot Israels internationella förpliktelser att respektera och säkerställa  
rätten till mötes- och yttrandefrihet;

• Att de israeliska myndigheterna monterar ned alla bosättningar och  
omlokaliserar bosättarna utanför de ockuperade områdena.

INFÖR AKTIONSDAGEN

FÖRBEREDELSER
Beroende på vad för slags aktivitet ni funderar på att utföra krävs olika  
förberedelser. I denna del av lathunden listas olika saker som kan vara bra att 
tänka på inför en aktivitetsdag.

Läs på om kampanjen 
På Aktivistportalen (aktivism.amnesty.se/brave) hittar ni relevant information 
om kampanjen. Där finns även Insats. Läs gärna temanummer om BRAVE 
som kom i november och som innehåller massor av spännande information 
om kampanjen.

 
FILMTIPS!
Om ni vill ha länkar till och tips på filmer om de olika fallen eller om andra 
mr-försvarare så gå in på aktivism.amnesty.se/brave och välj fliken filmtips. 
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AMNESTYS KALENDARIUM
Alla aktiviteter som sker i samband med kampanjtoppen lägger vi upp i 
Amnestys kalendarium, (undantaget ungdomsaktiviteterna på skolor). På så 
sätt synliggör vi allt engagemang i de här frågorna runt om i landet och vart 
närmsta eller nästa evenemang finns om man vill vara med och delta! 

Om din grupp inte meddelat vad ni planerar för aktivitet, eller var, när ni 
beställde material, maila brave@amnesty.se så snart som möjligt så att er 
aktivitet kommer med i kalendariet.

SOCIALA MEDIER
Sprid kampanjen där ni kan, till exempel Facebook, Twitter, Instagram, egna 
bloggar, etc. Vi har tagit fram ett test som går att hitta på amnestybrave.se 
som vi uppmuntrar er att göra samt att sprida på t.ex. Facebook. 
Vi uppmuntrar er alla också att skapa egna facebookevenemang för just era 
aktiviteter. Det är ni som känner människor på er egen ort, bjud in dem att 
vara med! Tänk på att texten ska vara informativ och lätt att läsa, ni vill locka 
människor att komma och hjälpa till och engagera sig. Detta är även ett ut-
märkt tillfälle att rekrytera nya medlemmar till era grupper!  

Gör ni inlägg på twitter eller instagram, använder er gärna av #BRAVE och 
#BRAVESverige, en hashtag vi introducerar för att samla alla härliga  
aktivitetsbilder runt om i Sverige på ett ställe under kampanjens gång.  
Använd gärna text från lathunden om ni behöver lite inspiration.  
 
Sociala medier är ett fantastiskt verktyg, använd det! 

PRESSMEDDELANDE
Om ni har en bra aktivitet, tänk på att lokal media kan vara intresserad av 
att uppmärksamma den! Skriv i så fall ett pressmeddelande som ni skickar 
ut till lokala tidningar, radiostationer och tv-kanaler ungefär en vecka innan 
aktiviteten. För att försäkra er om att ni mejlar rätt person kan ni ringa redak-
tionen innan och fråga. Denna person kallas ofta “intake” eller “planerings-
redaktör”. Efter några dagar kan ni följa upp mejlet med ett telefonsamtal för 
att försäkra er om att de fått mejlet. Se också till att ni har en kontaktperson 
som är inläst på hur, vad och varför ni gör aktiviteten och som kan ställa upp 
på en intervju. Läs gärna informationen på aktivism.amnesty.se/brave och i 
Insats november så att ni kan svara på frågor om kampanjen. 

Hjälp: Behöver ni fler tips om hur ni kan använda er av media?  
Kontakta vår pressansvariga Ami Hedenborg: ami.hedenborg@amnesty.se / 
070 - 433 09 16.
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MATERIALET

AFFISCHUPPSÄTTNING MED 8  
AFFISCHER

4 AFFISCHER MED INDIVIDFALLEN
De fyra individfallen kommer alla att ha sin 
egen affisch. På affischerna finns kort  
information om individerna och deras arbete 
för mänskliga rättigheter. Till exempel lyder 
texten om Shackelia följande: “Shackelia 
Jackson kämpar mot det dödliga polisvåldet 
på Jamaica. Därför hotas hon och  
hennes familj av polisen”. Alla affischer  
spelar också an på att Vi behöver bli starkare 
för människorättsförsvararnas skull =  
“Träna din hand. Shackelia behöver den”. 

2 AFFISCHER PÅ MAKTHAVARE
Det har tagits fram två affischer på två olika 
makthavare, Putin och Duterte. Detta för att 
kunna få ett ansikte på dem som förtrycker 
och visa vilka Vi behöver vara starkare än!  

2 AFFISCHER MED FOKUS TRÄNING
Allt vårt material denna höst har en väldigt 
stor koppling till hur Vi, och dem vi möter, 
tillsammans kan vara starkare än  
förtryckarna! 
 
Vi behöver träna. För att orka vara  
starka och höja våra röster tillsammans för 
människorättsförsvararna, behöver vi träna.  
 
Och detta i sin tur leder oss till vår kreativa 
enhet…

11



HUMAN RIGHTS GYM
När världens förtryckare spänner musklerna behöver vi vara starkare.  
Därför startar vi Human Rights Gym där du kan träna det viktigaste du har: 
din röst. 

Syftet med gymmet är att väcka uppmärksamhet, och vara en enkel  
“isbrytare”. Vi behöver vara fler, vi behöver vara starkare, och för att bli  
starkare behöver vi träna. Vi behöver träna det viktigaste vi har för att kunna 
stå upp för människorättsförsvararna, vi behöver träna vår röst.

Tänk på gymmet som en symbol för träning, och ett verktyg för att dra till er 
uppmärksamhet. Gymmet är också “skalbart” ni kan göra anspelningen till 
träning hur stor eller liten ni vill. Gymmet är 70 x 100 cm och placeras bäst 
på ett bord.  
 
Här är tre olika tips på hur ni kan använda er av gymmet: 

• Ställ upp gymmet på ett bord och få människor att förstå att vi behöver 
bli starkare tillsammans. 

• Ställ upp gymmet på ett bord, klä er i likadana träningskläder, sportband 
osv.  

• Fråga ett lokalt gym om ni får ställa upp gymmet där. Klä er i tränings- 
kläder, dela ut bananer till de som tränar i ert Human Rights Gym osv.    

Detta är er kreativa enhet, använd den! 
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VYKORTSUPPSÄTTNING PÅ VÅRA 4 INDIVIDFALL

I år kommer vykorten över de fyra individfallen att sitta ihop. Detta gör det 
enklare för de som lämnar sin namnunderskrift att skriva under för alla fyra 
på en gång. Under alla vykort finns en liten talong där intresserade kan  
lämna sina kontaktuppgifter. Fråga om dessa!  
 
Ni kan också vika ihop vykorten i ett ”dragspel” om ni vill att de ska synas 
och stå snyggt. För de grupper som behöver petitionslistor kommer det gå att 
skriva ut dessa från BRAVE-s materialsida på Aktivistportalen. 
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INFOBLAD ATT DELA UT 
Vi ar tagit fram informationsblad som ni kan dela ut 
till personer som kanske inte hinner stanna. Infobla-
den innehåller information om de fyra individfallen 
samt en sida med fingerövningar, med syfte att träna 
sina händer till att orka skriva många brev!

PETITIONSLISTOR 

Som ni har märkt så har vi inte skickat ut några petitions- 
listor tillsammans med materialet, detta beror på att vi vill att 
ni fokuserar på vykorten för att samla in namn- 
underskrifter. 

Vill ni ändå ha eller behöver komplettera med petitions- 
listor finns dessa att skriva ut från  
aktivism.amnesty.se/brave under Material. 



mannenene

UNDER AKTIONSDAGEN
Detta är det som Vi alla inom Amnesty Sverige, sedan årsskiftet, har väntat 
på. Kampanjtoppen mellan november och december. Kampanjtoppen som 
många kommer ihåg som Skriv för frihet, som i år ersätts av BRAVE. Och det 
är precis det vi behöver vara, modiga! Vi ska synas, vi ska väcka  
uppmärksamhet, vi kommer vara spetsiga och detta tillsammans.   

ATT LOCKA TILL SIG UPPMÄRKSAMHET
För att kunna samla in namnunderskrifter och kontaktuppgiter behöver en få  
uppmärksamhet. För att kunna locka till sig uppmärksamhet behöver en sy-
nas och det behöver finnas personer att synas för. Kampanja gärna på  
platser där det rör sig mycket människor. Materialet är framtaget på olika 
sätt för att dra till sig uppmärksamhet från förbipasserande, men det måste 
synas. Placera gärna ut affischerna, och för er som beställt ett Human Rights 
Gym, synligt.

Human Rights Gymmet ger oss  
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möjlighet att stå på platser som vi  
vanligtvis inte står på. Använd skolans 
gympasal, kolla med större gym som 
Friskis och Svettis, Sats osv. om ni kan få 
vara därinne eller utanför och  
kampanja. Ha på er träningskläder själva 
för att väcka uppmärksamhet och 
intresse. Omfamna kopplingen till  
träning och att vi tillsammans behöver bli 
starkare i planeringen av er aktivitet. 

ATT SAMLA IN NAMNUNDERSKRIFTER
Bland det viktigaste vi gör under den här perioden är att skapa medvetenhet 
och uppmärksamma situationen för MR-försvarare. Detta innebär även att  
samla in namnunderskrifter till världens ledare med uppmaningen om att  
respektera MR-försvarares arbete. 

Vi vill få in så många underskrifter som möjligt! Vi vill ju visa att det är 
många som tycker att detta är viktiga frågor. När ni planerar er aktivitet, tänk 
igenom var det kan vara bra att samla in underskrifter. 



Förbered er gärna med en “uppraggningsreplik” till exempel: 

• “Kom och träna din hand! Azza behöver den!” eller 
• “Vill du sätta press på världens ledare? Träna press med oss.” eller 
• “Vill du stötta människorättsförsvarare? Kom och träna med oss!”. 
Det underlättar att ta kontakt om du redan innan vet vad du vill säga.

SOLIDARITETSAKTIONER
Vi uppmuntrar alla våra grupper att utföra olika solidaritetsaktioner för våra 
individfall. Antingen kan ni uppmuntra till skrivande av solidaritetsbrev på 
stan eller så skriver ni solidaritetsbrev själva i gruppen. Solidaritetsbrev och 
hälsningar är så viktiga för dem vi arbetar för, de ger dem hopp och styrka att 
vilja fortsätta sitt viktiga arbete för mänskliga rättigheter. 

Ha papper och pennor redo. Skicka alla solidaritetsbrev tillsammans med 
namnunderskrifterna till oss så skickar vi vidare till de berörda personerna. 
Ta gärna också solidaritetskort med budskap eller hälsningar anpassade för 
de olika personerna. Många av våra individfall har egna hashtags, använd 
gärna dessa så att de får era bilder! Vi vill ju gärna också se era solidaritets-
hälsningar så använd gärna också #BRAVESverige och #BRAVE. 

HASHTAGS OCH FÖRSLAG PÅ SOLIDARITETSBUDSKAP

Azza Soliman
Förslag på budskap: We stand with you in your struggle for women’s rights.
Hashtag: @AzzaSoliman1  #BRAVE  #BRAVESverige

Shackelia Jackson
Förslag på budskap: In solidarity with you, Shackelia Jackson, in your  
struggle for justice. 
Hashtag: #Time4JusticeJA  #SheStands4Justice  #BRAVE  #BRAVESverige

Xulhaz Mannan
Förslag på budskap: We support you in your continued struggle for justice for 
your brother.
Hashtags: #Justice4XulhazMannan  #BRAVE  #BRAVESverige 

Farid Al-Atrash & Issa Amro
Förslag på budskap: You are not alone in your struggle
Hashtag: @Issaamro #FaridAndIssa  #BRAVE  #BRAVESverige
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SAMLA IN KONTAKTUPPGIFTER
Ett utmärkt tillfälle att fånga upp personer med ett intresse för vårt arbete är 
i samband med namninsamlingar. För att vi ska kunna fortsätta kampen för 
att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid så måste vi växa - för varje ny 
medlem har vi allt större möjlighet att förändra världen. Amnesty Sverige  
finansieras till största del av våra medlemmar och givare, utan dem kan vi 
inte fortsätta vårt arbete. Genom att bidra till att samla in kontaktuppgifter 
varje gång någon skriver under en petitionslista möjliggör ni för Amnestys 
fortsatta arbete. Uppmuntra därför de som skriver under att också lämna sina  
kontaktuppgifter.

FOTOGRAFERA
Ta gärna bilder på era aktiviteter, men tänk på att fråga först om ni tar en bild 
på någon från allmänheten. Om ni skickar in bilder, vilket vi gärna vill att ni 
gör, kan de komma att publiceras på internet och det är ert ansvar att  
bilderna är godkända för publicering av medverkande.

Posta gärna era bilder på sociala medier och e-posta era bästa bilder till 
brave@amnesty.se. Vi vill gärna se vad ni gjort och vi använder ofta era bilder 
i Insats och på kampanjsidan för att inspirera andra aktivister. Om ni fotat er 
själva, skriv gärna namn på personerna på bilden och vilken grupp ni kommer 
ifrån.
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KONTAKTUPPGIFTER

GENERELLA FRÅGOR
BRAVE-teamet
brave@amnesty.se

SAKFRÅGOR
Katarina Bergehed
katarina.bergehed@amnesty.se
0732 30 86 77

EFTER AKTIONSDAGEN

UTVÄRDERING
Det är viktigt för oss som planerat kampanjen att ni utvärderar hur det gått. 
Vi vill veta vad som fungerat bra, vad ni har hittat på, hur det gått för er och 
vad som inte har fungerat bra. Vad kan vi göra för att förbättra aktioner runt 
om i landet ännu mer? Utan era utvärderingar kan vi inte utvecklas tillsam-
mans, era synpunkter betyder mycket för oss. Efter att kampanjen är avslutad 
kommer ni få utvärderingen av oss via mail, gör oss alla en stor tjänst och 
fyll i den så utförligt ni kan. Passa på! Förmedla alla era åsikter som har med 
aktivitetsdagen att göra i utvärderingen. I samband med detta uppmuntrar vi 
också att göra en intern utvärdering med er egen grupp. 

SKICKA IN NAMNUNDERSKRIFTERNA 
Posta era undertecknade listor, vykort, solidaritetsbrev och ifylld talong till 
oss innan den 22 december, på adress: 

Amnesty International
att: Malin Österberg
Box 4719
116 92 STOCKHOLM

MEDIA
Ami Hedenborg
ami.hedenborg@amnesty.se
0704 33 09 16

SOCIALA MEDIER
Joanna Backman
joanna.backman@amnesty.se 
0739 81 26 86
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