
 

 

 

 

Vi har samlat tre sätt du och din Amnestygrupp kan agera mot 

dödsstraffet under våren och sommaren. I den här broschyren 

hittar du först tre färdiga aktionsidéer, och därefter en guide för 

att själv brainstorma fram andra bra aktioner! 
 

Den 10 oktober infaller den internationella dagen mot 

dödsstraffet. Inför det kommer vi tillsammans organisera en större 

kampanj. Maila olivia.linander@amnesty.se eller håll koll på 

Aktivistportalen för mer info inför det. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

 

Sida 1-3 .…………………. Maila, ring och twittra för Ali Al-Nimr 

Sida 4-5 …………… Kreativ aktion för Djalali: Budskap i parken 

Sida 6 ………………. Följetong i sociala medier mot dödsstraffet 

Sida 7 ……………………………… Brainstorm för en egen aktion  

mailto:olivia.linander@amnesty.se
http://aktivism.amnesty.se/dodsstraff
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Maila, ring och twittra för Ali Al-Nimr 

 

VAD 

Agera för Ali Al-Nimr, 25 år och dödsdömd i Saudiarabien. Vi har samlat några sätt att agera för Ali. Samla 

din grupp och avgör hur ni vill agera tillsammans: 

 

(a) Maila ett vädjandebrev för Ali till saudiarabiska beslutsfattare  

(b) Ring dagliga telefonsamtal till Saudiarabiens ambassad under en vecka 

(c) Twittra i solidaritet med Alis familj 

 

VARFÖR 

Arbetet mot dödsstraffet innefattar att vi kämpar för dödsdömda individer. Genom brev, telefonsamtal 

och mail har Amnesty-medlemmar genom åren hjälpt åtskilliga individer. Nu agerar vi för Ali Al-Nimr! 

Saudiarabien har varit extremt fåordiga kring Alis fall. Genom att ihärdigt kontakta dem sätter vi press på 

att dels få ett uttalande, och dels påminner vi dem om våra krav att han släpps fri: Omvärlden har inte 

glömt Ali!  

 

Ali var bara 17 år gammal när han arresterades 

den 14 februari 2012, några månader efter att 

han deltagit i regeringskritiska demonstrationer i 

Saudiarabien. 2014 dömdes han till döden trots 

att han var minderårig då han arresterades, och 

till följd av en orättvis rättegång baserad på 

“erkännanden” han själv säger tvingats fram 

genom tortyr. I april 2020 meddelade 

Saudiarabien att de kommer sluta använda 

dödsstraffet mot minderåriga men det är oklart 

om detta kan hjälpa Ali och andra i hans 

situation. Vi undrar såklart vad som kommer 

hända med Ali och andra fångar i liknande 

situation som hans. Mer om Alis fall hittar ni här: 

Ali al-Nimr Turns 25 on Death Row & A mother’s 

story of death row. 

 

(A) MAILA ETT VÄDJANDEBREV  

Samla er grupp för att skriva var sitt mail & gör en plan för hur ni kan få ännu fler att maila. 

 

Kravet: Släpp Ali fri! 

Innehållet: Här är ett exempelbrev, som ni kan inspireras av eller anpassa och skicka iväg. 

Mottagarna: (Med tilltalstitel inom parentes, nästa sida!) 

 

● Inrikesministern (Your Excellency) Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulziz: info@moi.gov.sa  

● Utrikesministern (Your Royal Highness) Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah bin Faisal bin Farhan 

Al Saud: info@mofa.gov.sa 

● Skicka gärna en kopia till ambassaden i Stockholm: seemb@mofa.gov.sa.  

 

http://amnesty.org/en/latest/news/2020/04/saudi-arabia-abolition-of-juvenile-death-penalty/
http://amnesty.org/en/latest/news/2020/04/saudi-arabia-abolition-of-juvenile-death-penalty/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/saudi-arabia-abolition-of-juvenile-death-penalty/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/saudi-arabia-abolition-of-juvenile-death-penalty/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/saudi-arabia-abolition-of-juvenile-death-penalty/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/saudi-arabia-abolition-of-juvenile-death-penalty/
https://www.adhrb.org/2019/12/ali-al-nimr-turns-25-on-death-row-in-saudi-arabia/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/02/my-heart-is-exhausted-a-mothers-story-of-death-row-in-saudi-arabia/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/02/my-heart-is-exhausted-a-mothers-story-of-death-row-in-saudi-arabia/
https://docs.google.com/document/d/13aY2GatAIKPC6USnHQziEVh437e_NF04CWqXgDXp-s4/edit
mailto:info@mofa.gov.sa
mailto:seemb@mofa.gov.sa
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(B) RING SAUDIARABIENS AMBASSAD  

Vi ringer den saudiska ambassaden i Stockholm för att fråga om Alis fall och visa att vi är oroliga för 

honom. Välj en vecka och ring var sitt samtal om dagen hela veckan och lämna samma 

telefonsvarsmeddelande om och om igen. Detta är en strategi som föreslagits av Amnestys 

internationella sekretariat - tanken är att vara ihärdigt irriterande (dock artiga!) tills de ger tydliga svar. 

Ambassaden förväntas rapportera en sådan incident till saudiska myndigheter i Riyadh vilket skapar press 

för offentliga uttalanden. 

 

Ambassadens telefonnummer är (+46) 8 23 88 00 

 

Här är ett förslag på vad du kan säga under samtalet eller spela in på deras telefonsvarare: 

 

I am calling to inquire about the case of Ali al-Nimr, the juvenile offender sentenced to death. The 

Saudi Arabian authorities announced in April that the country will no longer use the death penalty 

against people below the age of 18 at the time of the crime. I welcome this decision as it is an 

important step towards ending the death penalty. However, I wonder how this will effect Ali al-

Nimr's case? I am very concerned about his situation. 

 

TÄNK PÅ 

● Ha ett manus att utgå ifrån. Det skapar trygghet och gör er synkade i ert budskap.   

● Var redo att anteckna vad de säger om någon på ambassaden skulle svara! 

● Var respektfull! Vi vill att de ska lyssna på vårt budskap. Syftet är inte att visa förakt. 

● Meddela eventuella svar eller reaktioner till beatrice.schonning@amnesty.se. 

 

 

(C) MANIFESTERA DIN SOLIDARITET PÅ TWITTER 

Ni kan twittra de budskap ni vill ska nå Alis familj. De har sedan dödsdomen kämpat för att sprida 

medvetenhet om Alis fall på sociala medier, och de behöver all kraft de kan få. Det kan vara en bild från 

när ni ringer ambassaden eller helt enkelt att ni sänder dem en tanke.  

 

På Twitter kan man använda @ för att tagga personer som ska nås av budskapet, och använda # 

(hashtags) för att budskapet ska gå att hitta tillsammans med liknande tweets. 

 

Alis familj på Twitter 

• Alis pappa Mohammed al-Nimr: @mbanalnemer  

• Alis bror Baqer al-Nimr: @BaqerMAlNemr  

• Alis mammas konto har tyvärr blivit nedstängt. 

 

 

Exempeltweet: 
Our thoughts are with you and your family. We will stand by you until Ali is saved from this cruel punishment 

 معك إىل أن تنته   هذه المحنة العصيبة 
ً
   هذه األوقات العصيبة. نقف تضامنا

 قلوبنا معك ومع عائلتك ف 

 

 

Hashtags  

Några hashtags som används för Ali är:  

#Ali_AlNimr #AliMohammedAlNimr 

#qatif #Saudi #عل  _ النمر 

 

 

mailto:beatrice.schonning@amnesty.se
https://twitter.com/mbanalnemer
https://twitter.com/BaqerMAlNemer
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Kreativ aktion för Djalali: Budskap i parken 
 

 

VAD 

Genom kreativa aktioner sprider vi budskapet om att 

frige Djalali i parker och grönområden. 

 

VARFÖR 

Under corona vistas människor mindre på stan - men 

desto fler samlas i parker och grönområden när de vill 

umgås och motionera. Vill vi nå ut bör vi placera vårt 

budskap där människor befinner sig! Syftet med 

aktionen är att synliggöra Ahmadreza Djalali. Vi vill att 

Djalalis fall ska bli lika välkänt som en annan fängslad 

svensk medborgare, Dawit Isaak. 

 

 

 

 

HUR 

 

1. Samla din grupp till ett digitalt möte 

Vi vill organisera oss tillsammans, även i coronatider! Samlas online för att prata igenom idén: Vad vill ni 

göra och hur ska ni genomföra det? Olika personer har olika förutsättningar att delta - men de flesta 

kommer kunna vara med i något stadie av aktionen. 

 

2. Vad vill ni göra? 

Ni skulle till exempel kunna: 

● Måla en banderoll att hänga upp mellan två träd 

● Virka eller brodera budskap som fästs på lyktstolpar/bänkar/statyer 

● Rita eller måla egna affischer och häng upp på synliga platser 

● Rita budskap med gatukritor på asfalt 

 

Stay safe!  

Försäkra er om att aktionen inte samlar människor i grupp, och tänk igenom hur ni undviker att utsätta er 

för coronasmitta. Exempelvis kan en person samla det material som behövs, en annan kan virka eller 

måla hemma, och 1-2 personer kan cykla till parken för att hänga/fästa upp budskapen en tidig morgon 

när det är folktomt ute. 
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3. Formulera ert budskap 

Det viktigaste att förmedla är att Djalali är en dödsdömd svensk medborgare i Iran som vi vill ska friges. I 

sitt kortaste format kan man skriva en hashtag (#SaveAhmadreza) eller hemsida (amnesty.se/djalali) för 

då kan tittaren söka fram mer info själv. Att ha med ett porträtt på Djalali kan också ha en stark effekt. 

Läs gärna på om bakgrunden för Djalalis fall här.  

 

Ta gärna bilder!  

Om ni vill kan ni fortsätta sprida budskapet på sociala medier. Användbara taggar: @AmnestySverige och 

#EndDeathPenalty #SaveAhmadreza #AvskaffaDödsstraffet 

 

 

Tips för att få till en bra aktion!  

● Dela upp ansvaret för olika uppgifter och gör en tidsplan för när saker ska vara klara. 

● Gå igenom i förväg vad ni svarar förbipasserande som undrar vad ni gör och varför  

● Efteråt: prata igenom hur det gick, och glöm inte att fira!  

● Maila olivia.linander@amnesty.se om er aktion - vi kan också vara med och hjälpa till att svara på 

frågor under ert planeringsarbete.  

https://www.amnesty.se/agerahub/kedjebrev-djalali/
mailto:olivia.linander@amnesty.se
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Följetong i sociala medier mot dödsstraffet 
 

VAD 

Arrangera en följetong om dödsstraffet på er Facebook, Instagram eller liknande! 

 

VARFÖR 

Sociala medier är en plattform där vi kan nå många, även nu under covid-19. Både för att öka 

medvetenheten om en fråga men också för att skapa opinion och påverka. Genom denna aktion vill vi 

fånga människors uppmärksamhet genom att dela personliga berättelser, och på så vid bilda opinion och 

skapa engagemang. Samtidigt sätter vi (bokstavligen) ett ansikte på Amnestys aktivism. 

 

HUR 

Ett sätt att fånga uppmärksamhet i det digitala flödet är att jobba med återkommande budskap under 

liknande inramning. Därför skapar vi en följetong med personliga budskap om varför dödsstraffet är en 

viktig fråga! Berätta varför ni är engagerade mot dödsstraffet - att höra en personlig berättelse gör att 

engagemanget smittar av sig.   

 

Gör upp en plan: 

● Vilken plattform använder ni? Det är roligt om ni skapar en sida för gruppen! Här finns inspo från 

andra grupper på Instagram, Facebook och Twitter.  

● Vilket format ska inläggen ha? Filmklipp, story, text och bild, text på bild, osv... 

● Hur får ni inläggen att hänga ihop? För att skapa maximal effekt rekommenderar vi att ni gör 

inlägg som följer ett gemensamt koncept, ex att ett slagord, en fråga eller uppmaning 

återkommer på varje post. 

● När gör ni följetongen? Är det t.ex. ett inlägg om dagen i en vecka? Eller ett inlägg i veckan under 

en månad? 

● Vem ansvarar för vad? Vem ser till att ni samlar in det material (film/foto) ni behöver? Vem 

skapar själva inläggen? Vem svarar på kommentarer och frågor som kommer? 

 

Ett exempel: 

Videoföljetong: “Varför ska du bry dig om dödsstraffet?” 

Varje gruppmedlem får i uppdrag att spela in en video på sig själv, där hen pratar om varför hen tycker 

dödsstraffet är en viktig fråga. Var gärna personlig! Ni kan ställa frågor till de som lyssnar också som de 

kan besvara i kommentarerna, eller bara lägga in hashtags eller länkar som slussar tittarna vidare till mer 

information om hur man kan engagera sig. 

 

Dela med oss: 

Vi på Amnestys sekretariat vill ta del av er följetong, och sprida den vidare till fler! Maila 

olivia.linander@amnesty.se om era planer eller en länk till följetongen när den ligger uppe. 

 

  

https://www.instagram.com/amnestykvinnogruppen/
https://www.facebook.com/pg/mauamnestystudentgroup/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/amnesty207
mailto:olivia.linander@amnesty.se
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Var kreativ! 
 

Det kan vara klurigt att komma på roliga och uppseendeväckande idéer nu när hela vår vardag är 

påverkad (och ibland helt omkullkastad) av covid-19. Vi gjorde en egen brainstorm, och nu har vi några 

tips till er! 

 

 

Tips för en bra brainstorm: 

Att ses och prata är viktigt… även om det sker på avstånd! 

Organisera ett möte för att spåna idéer. Ni kan alltid höra av er till oss på sekretariatet om ni vill ha tips 

eller hjälp för att ordna digitala möten. 

 

Börja med en tydlig utgångspunkt 

Vill ni skapa opinion mot dödsstraffet i allmänhet? Eller vill ni påverka situationen för en viss dödsdömd 

individ? Enas först om vad ni vill uppnå så att ni kan utgå från det när ni spånar på idéer om hur ni ska 

uppnå det. 

 

Dags för brainstorm! 

I det här stadiet är det bra att välkomna alla idéer och inte säga nej till något oavsett hur tokigt eller 

orealistiskt det verkar. Vi vill låta kreativiteten flöda! Ni kan samla idéerna i exempelvis ett gemensamt 

Google-dokument eller på en Jam board. 

 

Snäva ner och fatta beslut 

Ni kom förstås på många idéer: Några kanske helt orimliga och en del som går att genomföra. Nu kan det 

vara läge att ställa frågan: Vilka kan vi lyckas genomföra? Vilka tycker vi vore roliga? Vilka kommer få den 

effekt vi vill uppnå? Fatta ett gemensamt beslut! 

 

Dags att planera 

Sen är det dags att planera hur ni ska genomföra er idé. Tips för att planera en bra aktion finns på sidan 

om parkaktionen för Djalali. 

https://www.google.se/intl/sv/docs/about/
https://www.youtube.com/watch?v=RZA20BZ8XXg
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