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LATHUND INFÖR FOTBOLLS-VM I RYSSLAND, BRAVE 
 
Här finns förhoppningsvis allt du behöver veta inför nästkommande arbete med den globala kampanjen 
BRAVE för människorättsförsvarare och nästa kampanjtopp - herrarnas fotbolls-VM 14 juni-15 juli. 
Denna lathund vänder sig till er som vill vara med i kampanjen och försvara ryska 
människorättsförsvarares möjlighet att verka fritt. 
 
Om ni skulle sakna information så finns mer att läsa på aktivism.amnesty.se/brave! 
 
Vid övriga frågor, kontakta oss i kampanjteamet: brave@amnesty.se 
 
Lycka till! 
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BAKGRUND 
 
BRAVE är kampanjen för människorättsförsvararna. I samhällsklimat som präglas 
av social, ekonomisk, politisk ojämlikhet och polarisering, och med makthavare som 
ägnar sig åt att skildra verkligheten på ett sätt som ofta undergräver respekten för 
mänskliga rättigheter, blir det viktigare än någonsin att försvara alla människors 
lika värde, rätten till yttrandefrihet, organisationsfrihet, mötesfrihet och andra 
rättigheter. 
 
När tystnaden sprider sig mer och mer, när människorättsförsvarare smutskastas, 
förföljs, hotas och till och med mördas – då behöver vi vara modiga.  
Vissa måste visa mod för att överleva.  
Andra visar mod genom att stå upp för dem som inte kan.  
Alla visar vi mod genom att inte glömma bort att använda det viktigaste vi har: 
 
Vår röst. 

 
 
Övergripande mål med kampanjen 
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. I anslutning till 
fotbolls-VM som i år spelas i Ryssland uppmärksammar vi särskilt situationen för ryska MR-försvarare. 
 
Under perioden 2017-2019 deltar den svenska sektionen i den globala kampanjen BRAVE. Med kampanjen vill vi: 
 

○ 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 

 
 

BAKGRUND: RYSSLAND 
De senaste åren har skyddet för mänskliga rättigheter i Ryssland urholkats. Myndigheterna driver igenom, 
använder och missbrukar repressiv lagstiftning för att begränsa yttrande- och mötesfriheten och möjligheten för 
människorättsförsvarare och organisationer att verka.  
 
NGOs (Non-Governmental Organizations) spelar en mycket viktig roll i Ryssland vad gäller att skydda vanliga 
människors rättigheter och se till att makthavarna hanterar människors grundläggande behov. Andra NGOs 
tillhandahåller viktig samhällsservice som staten av olika skäl inte själv tillhandahåller, såsom rättshjälp eller 
psykologiskt stöd till personer som utsatts för diskriminering eller våld. 
 
 
 
 
 

2 



Ryska lagen om “utländska agenter” 
Enligt en särskild lag från 2012  måste alla NGOs som är verksamma i Ryssland, som är involverade i “politisk 1

aktivitet” och som får utländsk finansiering, registreras som “utländska agenter”. Det är justitiedepartementet 
som har hand om registret. Från myndigheternas sida har registreringen ofta beskrivits som en ren formalitet 
men i praktiken har lagen har fått förödande konsekvenser för det ryska civilsamhället.  
 
Begreppet “utländska agenter” för tankarna till spioneri och landsförräderi, vilket passar väl in i den allmänna 
propagandan som statskontrollerade medier står för. Där sprids en misstro mot det som är främmande, som 
uppfattas som utländska idéer eller har utländska kopplingar. Det sker i en tid då myndigheter i övrigt försöker 
skapa en starkt patriotisk rysk identitet och återuppliva en nationell stolthet. 
 
Vad som utgör “politisk aktivitet” är mycket vagt definierat i den ursprungliga lagen från 2012. Där definieras 
det som: “deltagande i, inklusive genom att finansiera, organisationer och i genomförandet av politiska 
aktiviteter i syfte att påverka beslut i regeringsorgan med målet att ändra statens policys, samt att påverka den 
allmänna opinionen i sådant syfte”.  
 
År 2016 skrev president Putin under ett tillägg till lagen som gör att stora delar av det offentliga livet omfattas. 
Exempel på sådant som myndigheterna bedömt som “politisk aktivitet” innefattar bland annat donationer av 
böcker till ett bibliotek och ett välgörenhetslopp på cykel.  
 
Även om lagen exkluderar aktiviteter på områden som vetenskap, kultur, konst, hälso- och sjukvård, socialt stöd 
och miljöskydd så har det inte hindrat myndigheterna från att insistera på att organisationer som arbetar inom 
dessa områden ska registreras som “utländska agenter”. Lagen används på ett sätt som gör att så gott som alla 
organisationer som får utländsk finansiering sannolikt hamnar i registret, oavsett hur mycket pengar det handlar 
om.  
 
2012 års lag har medfört att många frivilligorganisationers verksamheter betraktas som “politisk aktivitet”. Det 
har handlat om allt från NGOs som arbetar för att få ett slut på tortyren i ryska häkten och fängelser, till 
fotoföreningar, miljöorganisationer och organisationer som arbetar med HIV-prevention. I många fall har 
myndigheterna utfärdat skyhöga böter mot sådana organisationer, vilket hotar deras möjlighet att fortsätta 
existera. Flera andra har tvingats lägga ner eftersom de vägrat att acceptera stämpeln som “utländska agenter”, 
då det helt underminerar och omöjliggör en fortsatt verksamhet.  
 
NGOs ställs inför ett svårt val: att antingen acceptera utländsk finansiering och därmed bli stämplade och 
registrerade som “utländska agenter”, eller förlita sig på enbart rysk finansiering, inklusive medel från 
presidenten eller lokala myndigheter. Det är svårt att bedriva fundraising i Ryssland och bidragen från 
privatpersoner har också minskat efter att rysk media ägnat sig åt att aggressivt attackera och demonisera 
MR-organisationer. Många NGOs som Amnesty pratat med skulle gladeligen acceptera nationell finansiering, men 
menar att det inte är möjligt att få till den sortens arbete de bedriver. Det gäller inte minst MR-organisationer. 
Andra NGOs har ansökt om, men inte blivit beviljade medel från myndigheterna. Många aktivister menar också 
att de NGOs som får statligt stöd kan komma att bli mindre oberoende och mer benägna till självcensur för att 
inte riskera fortsatt ekonomiskt stöd.  
 

1 Lag N 121-FZ  har den nätta titeln “Om att införa ändringar i enskilda lagar i den Ryska Federationen 
i den del som reglerar aktiviteter från icke-kommersiella organisationer som utför funktioner åt en 
utländsk agent”, och skrevs under av Putin i juli 2012.  
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Genom lagen om “utländska agenter” har de ryska myndigheterna skickat ett tydligt budskap till NGOs: Ni kan ta 
emot utländska bidrag men det kommer att stå er dyrt. Priset de betalar är förlorat anseende och rykte. 
 
I slutet av 2017 fanns 85 NGOs på myndigheternas lista över “utländska agenter”. 13 nya hade lagts till under 
året och dussintals andra tagits bort då de tvingats lägga ner, eller upphört med verksamhet som definierats som 
“politisk aktivitet” eller slutat ta emot bidrag från utlandet.  
 
För den som vill få en utökad bild på vilka typer av NGOs och MR-områden som drabbas av den repressiva ryska 
lagstiftningen så kan det röra sig om NGOs som 

● arbetar för en bättre miljö 
● bekämpar orättvisor och brister i det ryska rättsväsendet och i ryska fängelser 
● stödjer kvinnor och arbetar för kvinnors rättigheter  
● arbetar för yttrandefrihet och pressfrihet 
● försvarar minoriteters rättigheter (etniska minoriteter, HBTQI-organisationer)  
● arbetar för att övervaka och specifika rättigheter (konsumentskydd, valövervakning) 

 
Få människor i det ryska samhället uttrycker oro över att den ena efter den andra organisationen stämplas som 
“utländska agenter” - trots att människorättsorganisationer verkar för att skydda medborgarnas - deras - 
rättigheter, inklusive från övergrepp från statens sida. Medvetenheten är låg och opinionen har påverkats 
negativt av åratal av propaganda i statskontrollerade medier. Det betyder att MR-försvarare och 
MR-organisationer generellt sett har litet eller inget stöd bland befolkningen, vilket ytterligare försvårar deras 
arbete. Deras verksamhet ses ofta som “orysk” eller rent av mot det ryska folkets intressen. En del av Amnestys 
tidigare arbete på Ryssland har handlat om att ge en positiv bild av vad MR-försvarare gör, varför de är så viktiga 
och vilka de är. Det syftar även kampanjperioden under fotbolls-VM till att göra. 
 
Ryska “antihomolagen” 
År 2013 antog Duman (ryska parlamentet) en lag som förbjuder "propaganda för icke-traditionella sexuella 
relationer" bland minderåriga. Lagen tillämpas aktivt och förra året dömdes en kvinna till böter för att ha delat 
länkar på sociala medier till internationella Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights’ hemsida.  
 
Under senare år har myndigheterna utökat sin kontroll över internet och tusentals webbplatser och webbsidor 
har blockerats av internetleverantörer på order från Roskomnadzor, den ryska tillsynsmyndigheten för 
massmedier, informationsteknologi och kommunikation. De webbplatser och webbsidor som blockerades i strid 
med rätten till yttrandefrihet var bland annat information som delades av hbtqi-aktivister.  
 
VARFÖR FOTBOLLS-VM? 
Hur hänger sport och mänskliga rättigheter ihop, kanske någon frågar sig. På en mängd olika sätt, svarar vi. 
Genom historien är det många som har använt sig av sportarenor för att belysa orättvisor och stå upp för allas 
lika värde. Att vägra acceptera diskriminering, trakasserier hat eller hot kräver mod. Att ta ställning och stötta 
de som kämpar är aktivism, och det måste även idrottsutövare och supporters kunna göra.  
 
Att rikta strålkastarljuset mot Ryssland och den negativa utvecklingen av mänskliga rättigheter där samtidigt 
som landet får övrig stor internationell uppmärksamhet ser vi som en styrka för kampanjen och vårt budskap. Vi 
vill använda den positiva stämningen som omgärdar ett världsmästerskap till att också bygga solidaritet med 
ryska MR-försvarare och se till att arbete med mänskliga rättigheter inte uppfattas som något oärligt, oryskt 
eller som ett hot mot invånares intressen. 
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Kampanjtopp 14 juni-15 juli 
Det kommer vara möjligt att agera under hela VM-perioden, med start 14 juni och fram till finalen som spelas 15 
juli. Sverige kommer spela sina matcher 18, 23 och 27 juni, och då vi räknar med att det kommer samla mycket 
folk är det extra bra tillfällen att planera aktiviteter kring. Även slutspelet anser vi vara lämpligt för att planera 
aktiviteter. 
 
 
RYSKA MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE 
De vi kommer agera för under kampanjperioden är Oyub Titiev, Igor Nagavkin och Andrei Rudomakha. De lever 
och verkar i de ryska delrepublikerna Tjetjenien, Volgograd och Krasnodar - tre olika regioner där matcher spelas 
under herrarnas VM. Alla har gemensamt att de inte har låtit sig tystas under de senaste årens inskränkningar av 
yttrandefrihet och utrymme i offentligheten - tvärtom så har de stått upp för sina rättigheter och krävt rättvisa.  
 
Det finns hundratals modiga individer i Ryssland med liknande historier. Att vi lyfter ut just Igor, Andrei och Oyub 
nu beror på att vi tror att omvärldens påverkan kan ha störst positiv effekt i deras fall. De kan då i sin tur 
statuera exempel på hur Ryssland ska behandla fängslade eller hotade MR-försvarare och säkerställa ökat 
rättsligt skydd för andra i framtiden. Så kör hårt och glöm inte vilken skillnad vi kan åstadkomma! 
 
OYUB TITIEV 
Oyub Titiev är en tjetjensk MR-försvarare, 
och ordförande för MR-organisationen 
Memorial i staden Grozny. Han greps den 9 
januari i år av polis, på falska grunder 
anklagad för droginnehav. Han riskerar nu 
10 års fängelse.  
 
Att han i dagsläget sitter fängslad är ett 
sätt att tysta honom och hindra hans arbete 
för mänskliga rättigheter. Under de senaste 
månaderna har Oyub tillsammans med sina 
kollegor på Memorial arbetat med ett fall 
från förra året, då 27 tjetjener utsattes för 
påtvingat försvinnande och sköts till döds av polisen den 26 januari 2017.  
 
Amnesty International anser att bevisen mot honom är fabricerade och kräver att åtalet läggs ner och att han 
omedelbart friges. 
 
Bakgrund: 
Det var tidigt den 9 januari som Oyub Titiev, ordförande för MR-organisationen Memorial, stoppades i sin bil av 
trafikpolisen. En person som Oyub stämt möte med kunde på håll se hur polisen sökte igenom bilen. Senare såg 
vittnet bilen stå parkerad på bakgården till en polisstation och fick inofficiellt veta att Oyub hölls där. 
Samma morgon gick Oyubs advokat till polisstationen - men han släpptes inte in, och polisen nekade till att Oyub 
Titiev fanns i deras förvar. I strid med vad lagen säger informerades inte Oyubs släktingar om gripandet och han 
fick inte träffa sin advokat. Det var först efter att den ryska ombudsmannen och chefen för Rådet för mänskliga 
rättigheter ingripit som det tjetjenska inrikesministeriet bekräftade att Oyub häktats. De sade att han gripits 

5 



efter att man funnit 180 gram av något som “luktade marijuana”. Först på kvällen kunde advokaten träffa Oyub 
som nekade till anklagelserna. 
 
Kort efter häktningen, den 17 januari, satte maskerade män eld på ett annat av Memorials kontor i angränsande 
delrepubliken Ingusjien. I ett tv-tal kallade Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov människorättsförsvarare för 
“förrädare” och “folkets fiender”. Kadyrov pekade ut Oyub som“narkoman” och “västs nickedocka”. Två dagar 
senare genomsöktes Memorials kontor i Groznyj. Medlemmar i Memorial i en annan delrepublik har utsatts för 
dödshot.   
 
Den 11 mars hölls en häktesförhandling och domstolen beslöt då att förlänga häktningen till den 9 maj. Efter att 
Oyub Titiev greps blev hans familj hotad och förföljd av tjetjenska myndigheter, vilket gjorde att de valde att 
lämna landet. Samtidigt blev Oyub pressad till att erkänna droginnehav och lever nu under ständigt hot om tortyr. 
Oyubs kollegor har uppmärksammat att hans erkännande är fabricerat och att alla anklagelser mot honom är 
falska. Amnesty anser att Oyub Titiev är oskyldig.  
 
 
AMNESTYS KRAV: 

● säkerställ att Oyub Titiev friges omedelbart  
● att åtalet mot honom läggs ned 

 
 
 

IGOR NAGAVKIN  
Igor Nagavkin är en människorättsförsvarare verksam i delrepubliken 
Volgograd. I över 10 år har han arbetat med fängelseförhållanden och 
fångars rättigheter samt med att bekämpa tortyr och korruption. Igor 
var tidigare ordförande för en regional organisation som arbetar med att 
ge social och juridisk hjälp till fångar, och har varit sakkunnig i flera 
organisationer och stiftelser, samt medlem i ryska Ombudsmannens 
expertråd. 
 
Igor har suttit häktad i över ett och ett halvt år, vilket strider mot den 
ryska brottsbalken. Anklagelserna mot honom är, precis som i Oyubs fall, 
absurda och grundlösa och syftar främst till att förhindra honom från att 
utföra sitt viktiga arbete. 
 
Amnesty anser att anklagelserna mot Igor är fabricerade och kräver hans 
omedelbara frigivning samt att åtalet mot honom läggs ner. 
 

 
Bakgrund: 
Igor Nagavkin blev MR-försvarare efter att hans yngre bror dog på ett fängelsesjukhus i sviterna av en 
obehandlad blindtarmsinflammation. Igor som då hade påbörjat sina studier i juridik blev starkt påverkad av sin 
brors död och började arbeta med att ge fångar och deras familjer juridisk rådgivning och stöd. Han arbetade för 
att uppmärksamma tortyr och de höga antal dödsfall som rapporterats bland fångar i ryska fängelser och häkten. 
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Igors människorättsarbete har försatt honom i flera konflikter med lokala myndigheter. 2011 dömdes han för att 
ha försökt stjäla ett bildäck som tillhörde en trafikpolis. Trots att han hade alibi dömdes han till böter på 15 000 
ryska rubel (ca 2 500 SEK). 2016  greps och fängslades han, anklagad för att ha stulit smycken från en pantbank. 
Precis som fyra år tidigare verkar “bevisen” vara fabricerade. Exempelvis så hittade polisen smycken under en 
husrannsakan i Igors mammas lägenhet. Men familjen kunde inte följa vad polisen gjorde i lägenheten och menar 
att smyckena planterats av polisen. Smyckena som Igor påståtts ha stulit registrerades som stulna först efter 
husrannsakan, men från en annan pantbank än den som nämns i åtalet. Polisen påstår även att pantbankens dörr 
blev sönderslagen, men det har inte ägaren uppgett.  
 
Igor har nu suttit över ett och ett halvt år i häkte, vilket strider mot den ryska brottsbalken. Att han 
överhuvudtaget har häktats står inte heller i proportion till brottet han anklagas för - ett sådant brott leder 
vanligtvis till förbud att lämna staden.  
 
Under sin häktningstid har Igor hungerstrejkat minst två gånger i protest mot häktningen och utredarnas 
undermåliga arbete. Den 14 december 2017, innan Moscow City Court skulle besluta om en eventuell förlängning 
av hans häktning, så tog fängelsevakter av Igor och andra åtalade deras kläder, misshandlade dom och hotade 
dom med våldtäkt. Vakterna hotade också med att misshandla Igor inför varje besök i domstolen. Igor 
rapporterade om övergreppen och visade upp sina blåmärken i rättssalen. Domaren svarade då att “sådant 
händer”, och förlängde hans häktningstid till 16 mars 2018. Sedan dess har häktningen förlängts ytterligare två 
gånger, och utredningen pågår fortfarande. 
 
 
AMNESTYS KRAV: 

● säkerställ att Igor Nagavkin friges omedelbart  
● att åtalet mot honom läggs ned 

 
 
ANDREI RUDOMAKHA 
Andrei Rudomakha är en miljö- och 
landrättsaktivist och arbetar som 
ordförande för organisationen 
Environmental Watch in North 
Caucasus, EWNC.  
 
Den 28 december förra året 
attackerades Andrei och några av hans 
kollegor av tre maskerade män. Deras 
fotoutrustning stals och Andrei fördes 
till sjukhuset med hjärnskakning, 
skallfrakturer, utslagna tänder, brutna 
ben i ansiktet och brännskador i 
ögonen. Trots att polisen har filmbevis 
från övervakningskameror och förövarnas fingeravtryck så har ingen ställts inför rätta, och brottsutredningen har 
lagts på is. 
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Bakgrund: 
I över 20 år har ENWC:s aktivister skyddat floder, stränder, skogar och andra känsliga naturområden i och 
omkring Krasnodar-regionen. Organisationen arbetade bland annat för att säkerställa att naturområden i Sotji 
inte kom till skada under förberedelserna inför vinter-OS 2014.  
 
Den senaste tiden har ENWC arbetat med att utreda anklagelser om tjuvjakt mot högt uppsatta tjänstemän. De 
har också utrett misstankar om olaglig skogsavverkning som ska ha skett i samband med byggprojekt som har 
kopplingar till regionala och federala tjänste- och affärsmän.  
 
Det var på förmiddagen den 28 december 2017 som Andrei Rudomakha tillsammans med två kollegor och en 
journalist attackerades utanför sitt kontor av tre maskerade män. De hade precis återvänt från en inspektion av 
ett naturskyddat område där de hade upptäckt och dokumenterat att vägar lagts, byggarbetsplatser grävts ut 
och en ortodox kyrka rests. Bilder från kontorets övervakningskameror visar att gärningsmännen väntade på att 
Andreis sällskap skulle komma tillbaka från inspektionen.  
 
Aktivisterna attackerades bakifrån när de klev ur bilen. Under misshandeln förlorade Andrei medvetandet. På 
sjukhuset dokumenterades bland annat en skallfraktur, en hjärnskakning och flera brutna ben i ansiktet. Den 
utrustning som hade använts för att dokumentera den olovliga skogsavverkningen stals under attacken. 
 
Efter attacken har Andrei mottagit flera dödshot, där han bland annat har anklagats för att “dyrka Satan” och att 
“använda utländska pengar för att rasera Ryssland under falska förespeglingar att skydda miljön”. Attacken har 
anmälts men utreds som ett rån. Trots omfattande bevisning så har gärningsmännen fortfarande inte ställts inför 
rätta, och utredningen ligger för närvarande på is. 
 
AMNESTYS KRAV: 

● att ryska myndigheter genast genomför en oberoende utredning av attacken mot Andrei Rudomakha 
och aktivisterna i hans sällskap 

● att hoten mot Andrei Rudomakha och EWNC utreds 
● att de skyldiga ställs inför rätta 

 
MATERIALET 
Materialuppsättningen består av tre affischer, infoblad samt petitionslistor att skriva ut på egen hand. 
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Affischerna föreställer var och en av människorättsförsvararna Igor Nagavkin, Oyub Titiev och Andrei Rudomakha.  
 
Infobladet är främst till för att ha på plats under er aktionsdag, men kan också lämnas ut till intresserade. 
Petitionen hittar ni på aktivistportalen.se/brave, och där beställer ni också materialet! 
 
 
INFÖR AKTIONSDAGEN 
Tips & idéer 
Inför VM-kampanjen så uppmuntrar vi grupper och aktivister att ta till fantasin för att på ett roligt och 
engagerande sätt erbjuda förbipasserande möjligheten att skriva under vår petition. 
 
Nedan följer lite tips som kan ses som ett inspirationsunderlag - ta förslagen rakt av eller använd dom som 
utgångspunkt i gruppens egen planering! 
 

1. Anordna flashmob-matcher 
Grupp 78 i Östersund står bakom idén att anordna flashmob-matcher på stadens torg. Låt två lag mötas under 5 
minuter för att göra omgivningen uppmärksam på situationen för MR-försvarare i Ryssland! Det ena laget spelar 
med händerna ihopbundna och munnen förtejpad, för att gestalta underläget som ryska MR-försvarare befinner 
sig i. En i gruppen har rollen som domare, och använder en visselpipa så folk som befinner sig längre bort kan 
upptäcka vad som pågår. En snabb och rolig aktivitet som definitivt kommer väcka uppmärksamhet! 
 

2. Låt förbipasserande göra mål för människorättsförsvarare 
Ta med en fotboll och ett mål till er tänkta kampanjplats, eller flaskor fyllda med sand som kan agera målstolpar. 
Låt sedan folk skriva under aktionen och sätta en straff för MR-försvarare!  
 

3. Dela ut röda kort 
Med röda papper och kanske en lamineringsmaskin är ni en bra bit på väg. Ta med en stor glasburk/hink och 
märk den med en bild på Putin eller text “Putin - shape up for the cup!” Uppmana sedan förbipasserande att ge 
“rött kort” åt Putin ihop med deras underskrift. 
 

4. Håll en trixtävling 
Ta med en boll till ert kampanjande och håll en trixtävling. Det kanske går att ha med en whiteboardtavla eller 
att skriva med gatukritor på marken, för att hålla koll på rekordinnehavaren och vinnaren av Team Amnestys 
trixtimme! 
 

5. Samla in namnunderskrifter på en gul Amnestytröja 
Om gruppen har en Amnestytröja som inte kommer till användning - låt förbipasserande signera den (lite som att 
lämna sin autograf på en känd fotbollsspelares tröja) istället för petitionen! Det är fortfarande viktigt att alla 
namnunderskrifter räknas och att det totala antalet signaturer rapporteras in till sekretariatet, så vi sedan kan 
sammanställa resultatet av kampanjen och överlämna signerade tröjor ihop med våra krav. Använd också just en 
Amnestytröja och inget annat, så avsändaren blir tydlig. 
 
Sociala medier 
Sprid kampanjen där ni kan, på exempelvis Facebook, Twitter, Instagram, egna bloggar etc. Vi uppmuntrar er alla 
att skapa egna facebookevenemang för just era aktiviteter om ni gör något publikt. Ni känner människor på er 
egen ort, bjud in dem att vara med! Tänk på att texten ska vara informativ och lätt att läsa, eftersom syftet är att 
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erbjuda människor en möjlighet att engagera sig. Detta är även ett utmärkt tillfälle att rekrytera nya medlemmar 
till era grupper!  
 
Pressmeddelande 
Om ni har en bra aktivitet, tänk på att även lokalmedia 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 redaktionen innan och fråga. Denna 
person kallas ofta “intake” eller “planeringsredaktör”. Efter några dagar kan ni följa upp mejlet med ett 
telefonsamtal för att säkerställa 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 eventuell intervju.  
 
Pressmeddelanden och insändare är också bra sätt att uppmärksamma situationen för MR-försvarare i Ryssland 
generellt. Underteckna då gärna med ett namn tillsammans med gruppnummer.  
Exempel: Anna Andersson, grupp 1, Amnesty Sverige 
 
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. 
 
 
UNDER AKTIONSDAGEN 
Att locka till sig uppmärksamhet 
För att kunna samla in namnunderskrifter och kontaktuppgifter behövs uppmärksamhet. För att kunna locka till 
sig uppmärksamhet behöver en synas och det behöver finnas personer att synas för. Kampanja gärna på platser 
där det rör sig mycket människor och tänk ut aktiviteter som kan locka till sig förbipasserande. Använd gärna 
några av de ovanstående tipsen för att få omgivningen att få upp ögonen för er kampanj! 
 
Att samla in namnunderskrifter 
Bland det viktigaste vi gör är att skapa medvetenhet och uppmärksamma situationen för MR-försvarare som 
Andrei, Igor och Oyub. Det innebär bland annat att samla in namnunderskrifter till makthavare, i detta fall 
Rysslands president Vladimir Putin, med uppmaningen om att respektera MR-försvarares arbete.  
 
Vi vill få in så många underskrifter som möjligt! Vi vill 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 “Tycker du att fotboll också rymmer mänskliga 
rättigheter?”, “Tror du mänskliga rättigheter respekteras i Ryssland idag?” eller “Vill du ta matchen för ryska 
MR-försvarare?”. Det underlättar att ta kontakt om du redan innan vet vad du vill säga. Var tydlig med att det 
bara är en signatur och ingen förbindelse till ett medlemskap inom Amnesty!  
 
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 användas i organisationen och det är ert ansvar 
att bilderna är godkända för publicering av medverkande. Amnesty följer självklart den nya 
dataskyddsförordningen, GDPR, och hanterar personuppgifter därefter. 
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Mejla in era bilder till brave@amnesty.se. Vi vill gärna se vad ni gjort och använder gärna godkända bilder för att 
inspirera andra aktivister. Om ni fotat er själva, skriv gärna namn på personerna på bilden och vilken grupp ni 
kommer ifrån så vi kan återge namn rätt i efterhand! 
 
 
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 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 tillsammans, så era synpunkter betyder 
mycket för oss. Efter att kampanjen är avslutad kommer ni få en utvärdering av oss via mail - gör oss alla en stor 
tjänst och fyll i den så utförligt ni kan! Passa på att förmedla alla era kloka åsikter som har med aktivitetsdagen 
att göra i utvärderingen. I samband med detta uppmuntrar vi er också att göra en intern utvärdering inom den 
egna gruppen. Hur kan ni utvecklas vidare? Vilka verktyg och hjälpmedel behöver ni? 
 
Skicka in namnunderskrifterna 
Skicka efter avslutad aktionsdag in petitionslistorna till oss! För att vi ska hinna lämna över allt till ambassaden i 
tid behöver vi era insamlade underskrifter innan den 27 juli. Adressera till: 
 
Amnesty International 
Att: Sanna Blomgren 
Box 4719 
116 92 STOCKHOLM 

 
Kontaktuppgifter 
 
Generella frågor 
BRAVE-teamet 
brave@amnesty.se 
 
 
Media 
Ami Hedenborg 
ami.hedenborg@amnesty.se 
0704 33 09 16 

Sakfrågor 
Katarina Bergehed 
katarina.bergehed@amnesty.se 
0704 61 95 46  
 
Sociala medier 
Daniel Ogalde 
daniel.ogalde@amnesty.se  
0704 89 79 44 

 
 
PSST…  
Bor du i eller nära Stockholm? Då kan du besöka visningarna av Sveriges fotbollsmatcher på Trädgården den 18, 
23 och 27 juni och samtidigt signera Amnestys fotbollströja för ryska MR-försvarare! 
 
Mer information finns att läsa på amnesty.se/fotbollsvm 
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