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BAKGRUND
BRAVE - FÖR  MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE

Vi lever i en orolig tid. Många samhällen präglas av social, ekonomisk och  
politisk ojämlikhet. Att försvara alla människors lika värde, rätten till 
yttrandefrihet, organisationsfrihet, mötesfrihet och andra rättigheter blir då viktigare 
än någonsin. Men kritiska röster tystas i en tid när de behövs som allra, allra mest. Det 
drabbar de människorättsförsvarare som står i 
frontlinjen för oss andra.

Människorättsförsvarare avslöjar och bekämpar människorättskränkningar, diskrimine-
ring, korruption, maktmissbruk och andra missförhållanden. De 
arbetar ofta för att förbättra situationen för kvinnor, HBTQI-personer och 
andra utsatta grupper i de samhällen där de lever.  

Kort sagt, människorättsförsvarare står upp för att allas våra rättigheter ska respekteras 
och skyddas. Men de betalar ett högt pris. Runt om i världen utsätts människorättsför-
svarare för smutskastningskampanjer, hot, attacker, övervakning, rättsliga trakasserier 
och i vissa fall även mord.  
 
En människorättsförsvarare:
• arbetar för att försvara och/eller främja mänskliga rättigheter
• använder inte våld eller förespråkar inte våld, diskriminering eller hat 
• kan agera ensam eller tillsammans med andra
• kan till exempel vara studenter, journalister, jurister, gräsrotsaktivister, fackligt akti-

va eller jordbrukare. Det är inte titeln som är det viktiga - utan vad de gör. 

Med kampanjen Brave vill vi uppmärksamma vilka människorättsförsvararna är, vad de 
gör och varför deras arbete är så viktigt. Genom kampanjen belyser vi den förföljelse 
som alltför många människorättsförsvarare utsätts för och vi agerar till stöd för alla 
dem som vågar stå upp för sina egna och andras rättigheter.

I BRAVE sätter vi därför alltid individfallen i en större sammanhang. 

LATHUND
- AKTION OCH SKRIVA BREV
I den här texten får ni förslag på hur ni i gruppen kan planera en enkel aktion på er 
skola och komma igång med att skriva brev för Marinel  
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INDIVIDFALL

MARINEL SOMUUK 
UBALDO
Kan du föreställa dig att vittna mot några av 
världens största, rikaste och tyngsta aktörer inom 
olje- och gasindustrin? Det har Marinel gjort. 
Filippinernas människorättskommission inledde i 
samarbete med överlevande efter tyfonen Yolanda/
Haiyan en utredning för att gå till botten med olje-  
och gasbranschens ansvar för klimatförändringar 
- och dess konsekvenser för filippiniers mänskliga  
rättigheter. Marinel Ubaldo var ett nyckelvittne i en offentliga utfrågning i New York.

Marinel Ubaldo är en ung klimataktivist och socialarbetare från Filippinerna som  
sprider information och kunskap bland unga och andra grupper om klimat- 
förändringarnas risker. Hon bedriver civilsamhällsprojekt, mobiliserar klimat- 
demonstrationer och uppmanar människor att konsumera klimatvänligt. 

Den 8 november 2013 var Marinel Ubaldo en av de överlevande efter supertyfonen 
Yolanda, som drabbade regionen Östra Samar i Filippinerna och tog 6.300 människors 
liv, skadade 28.000 och drabbade över 16 miljoner människor. I dagar var de  
drabbade isolerade, utan tillgång till varken vatten eller mat. Många tog skydd i  
bergen, andra i övergivna skolor, och livnärde sig på mat de hittade som sköljts upp av 
tyfonen. 

Den filippinska regeringen bistod till en början med temporära härbärgen, mat, vatten 
och medicin, men enligt Marinel saknade de flesta temporära boendena  grund- 
läggande service , som vatten och el. Många av de drabbade i östra Samar, såsom i 
Marinels egen by Matarinao i Salcedo, flyttade därför tillbaka till sina förstörda hem, 
till områden som fortfarande var i riskzonen för ytterligare katastrofer. 

Efter katastrofen deltog Marinel på klimatkonferensen COP21 i Paris 2015. Och tre år 
senare var hon med på en klimatkonferens i New York, där Filippinernas Kommission 
för mänskliga rättigheter anordnade en offentlig utfrågning tillsammans med klimat- 
och människorättsorganisationer för att kartlägga tyfonens effekter på lokalsamhällen 
och regeringens bristfälliga insatser. Marinel representerade överlevande efter tyfonen,  
och gav vittnesmål till om klimatförändringar och hur fossilindustrin bidrar till dem: 
”Jag är inte bara ... klimatstatistik,” sa hon till en fullsatt samlingssal. ”Min berättel-
se är bara en av många, och jag är här för att tala för de sårbara och marginaliserade 
samhällena - låt våra röster höras.” 
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Amnesty har tidigare kritiserat Filippinernas regeringen för dess underlåtelse efter  
tyfonen Yolanda i att bistå de drabbade med grundläggande service och krävt en rättig-
hetsbaserad krishantering. 

2019 rapporterade filippinska National Housing Authority om hur byggnads- 
projekten efter tyfonen fortfarande hade stora brister i provinsen Cebu, såsom  
avsaknad av grundläggande samhällsservice och hög arbetslöshet bland de boende. Av 
de totalt 20.000 bostäderna som planerades att byggas, har bara 5000 färdigställts, 
och av dessa 5000 nybyggda bostäder används bara 700 på grund av avsaknad av el 
och vatten, och för att arbetstillfällen i provinsen är mycket begränsade efter natur- 
katastrofen och för att husen anses osäkert byggda med alltför billigt material. 

AMNESTY KRÄVER ATT:  

• De filippinska myndigheterna vidtar åtgärder i de utsatta områdena så att de  
drabbade får tillgång till vatten, elektricitet, säkra och tillfredsställande boende 
och försörjningsmöjligheter, i samråd och i samtycke med dem det berör. 
 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Det finns överväldigande vetenskaplig enighet om att människan är en den främsta  or-
saken till den globala uppvärmningen. Det kopplas till vår förbränning av fossila bräns-
len - kol, gas och olja - som har ökat koncentrationen av växthusgaser - som koldioxid - 
i atmosfären. Detta, i kombination med andra aktiviteter som markröjning för jordbruk, 
gör att vår planets medeltemperatur ökar. 

Klimatförändringar kommer att fortsätta att skada oss alla om inte regeringar vidtar 
åtgärder. Och effekterna kommer emellertid sannolikt att bli mycket mer uttalade för 
vissa grupper - till exempel de som är beroende av jordbruks- eller kustnära försörjning 
och de som redan är sårbara, missgynnade och utsatta för diskriminering.

Mänskliga rättigheter är intimt sammankopplade med klimatförändringar. Förutom att 
de hotar vår existens har klimatförändringar skadliga effekter på rättigheterna till t ex 
liv, hälsa, mat, vatten, boende och försörjning. Ju längre regeringar förhalar menings-
fulla åtgärder, desto svårare blir problemet att lösa.

Hur påverkar klimatförändringarna de mänskliga rättigheterna? Här är några exempel:

Rätt till liv - Klimatförändringar hotar miljarder människor på denna planet. Det mest 
uppenbara exemplet är genom extrema väderrelaterade händelser, såsom stormar, 
översvämningar och markbränder. 
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Rätt till hälsa - Vi har alla rätt att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. En-
ligt IPCC kommer de största hälsoeffekterna av klimatförändringar att vara t ex större 
skaderisk, sjukdomar och dödsfall på grund av intensiva värmeböljor och bränder; ökad 
risk för undernäring till följd av minskad livsmedelsproduktion i fattiga regioner; och 
ökade risker för livsmedels- och vattenburna sjukdomar och vektorburna sjukdomar, 
dvs sjukdomar som sprids till människa via en annan organism, t ex insekter. Barn 
som utsätts för traumatiska händelser som naturkatastrofer, som förvärras av klimatför-
ändringar, kan drabbas av posttraumatiskt stressyndrom. 

Rätt till bostad - Vi har alla rätt till en tillräcklig levnadsstandard för oss själva och 
våra familjer, inklusive bostad. Extrema väderhändelser som översvämningar och 
skogs- och markbränder förstör redan människors hem. Torka, erosion och översväm-
ningar kan över tid förändra miljön. Samtidigt stiger havsnivåerna vilket hotar miljon-
tals människor runt om i världen som lever i låglänta områden.

Rätt till rent vatten och sanitet - Vi har alla rätt till rent vatten för personligt bruk och 
och till sanitet som säkerställer att vi håller oss friska. Men en kombination av faktorer 
som smält snö och is, minskad nederbörd, högre temperaturer och stigande havsnivåer 
visar att klimatförändringarna påverkar och kommer att fortsätta påverka kvaliteten och 
mängden vattenresurser. Redan i dag har mer än en miljard människor inte tillgång 
till rent vatten och klimatförändringarna kommer att förvärra detta. Extrema väderhän-
delser som cykloner och översvämningar påverkar vatten- och sanitetsinfrastrukturen, 
lämnar förorenat vatten i sina spår och bidrar till spridning av vattenburna sjukdomar. 

MATERIAL
Materialet består av ett affischpaket 
(se bild till höger), petitionslistor, 
infoblad med information om Marinel. 
Ionfobladet är superbra att använda 
om ni snabbt behöver information och 
hänvisa gärna till om personer vill 
veta mer. Fler petitionslistor, denna 
lathund och annat går att ladda ner 
ifrån aktivistportalen:  
aktivism.amnesty.se/brave under 
Aktionmaterial. 
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DATUM: XX/XX 
AKTION!!!

MÖTE!

LÄSA IGENOM MATERIALET, GÅ IGENOM TILLSAMMANS VAD AKTIONEN HANDLAR OM

UTVÄRDERING

AKTIONER
Det finns många olika metoder att stå upp för en persons rättigheter. I Marinel Sumook  
Ubaldos fall så passar (utöver utåtriktade aktioner) twitteraktioner/sociala medie-aktio-
ner då många makthavare i Filippinerna använder twitter. Tagga gärna även makthavare i 
Sverige, eftersom det sista målet med kampanjen är att kräva seriösa klimatåtgärder från 
regeringar i rika länder, främst i västvärlden/globala norr. Här nedan kommer en guide för 
att genomföra en utåtriktad aktion och efter följer lite tips kring sociala medier, och sist en 
guide kring hur en ska tänka när en skriver brev.

ATT GENOMFÖRA EN UTÅTRIKTAD AKTION

När ni ska genomföra en aktion och samla in namnunderskrifter är det flera saker som 
är bra att tänka på:

1. VAD SKA NI GÖRA?
Vad ni gör bestämmer ni själva utifrån vad kampanjen handlar om. Kvinnors  
rättigheter, HBTQI-frågor, klimatet eller migranters rättigheter kan lyftas på massa 
olika sätt - och ni väljer!

Att finnas på en särskild plats brukar dock vara bra, framförallt i början. Där kan ni 
ställa upp ett bord med materialet ni fått, använda affischerna och namninsamlings- 
listorna och prata med förbipasserande om den aktuella kampanjen.

2. NÄR SKA NI HA KAMPANJEN?
Bestäm när ni ska göra aktionen (om ni håller till på en skola så kan lunchen vara en 
bra idé, eller något annat tillfälle eller särskild dag då många är i rörelse på skolan).

3. VAR SKA NI HA KAMPANJEN?
Fundera på var det passar bäst i er skola att ha aktionen, till exempel utanför cafeteri-
an eller matsalen där det passerar mycket folk.

4. GÖR TIDSLINJE 
Nu när ni bestämt vad ni ska göra, när ni ska göra det och var någonstans är det dags 
för att göra en enkel tidslinje för att underlätta ert arbete.



Förslag på vad som behövs göras som ni sätter in på tidslinjen: 
• Fråga skolan om tillstånd, eller sök polistillstånd om aktionen görs på allmän plats.
• Kolla om något annat planeras på skolan, eller där ni planerar att vara, ett visst 

datum som kan vara bra att känna till
• Sätt upp affischer med info om er aktion, synas på intern-TVn, göra ett fb-event 

etc. prata med lokalmedia
• Fixa det material ni behöver
• Gå igenom aktionen och bakgrundsmaterialet i lathunden 
• Öva på vad ni ska säga till personer som går förbi
• Utvärdera kampanjen och fira er själva!
• Efterarbete (tex skicka in eller lämna in petitioner, skicka in tagna bilder)

5. VEM GÖR VAD?
Se till så att alla i gruppen har en uppgift och att alla vet vilket deras  
ansvarsområde är. Genom att fördela arbetet så undviker ni att en person gör allt, men 
det blir också bättre och roligare om alla får vara med.

6. UTVÄRDERING
När kampanjdagen är slut så är det dags att fira! Fixa lite nice fika och gläds åt vad ni 
åstadkommit. Passa även på att utvärdera vad som gick bra, och vad som kan bli bätt-
re till nästa gång. Sist men inte minst, räkna underskrifterna och skicka  
underskrifterna till personal från kontoret.

7. EFTER AKTIONSDAGEN
Posta era namnunderskrifter så snart som möjligt efter att ni är färdiga med er aktion 
till:

Amnesty International 
att: Beatrice Schönning
Box 4719
116 92 Stockholm 

SOCIALA MEDIER

FOTA ER AKTION OCH PUBLICERA PÅ SOCIALA MEDIER
Visa gärna upp er aktion genom att fota den och publicera på sociala medier. Hashtag 
som kan användas då är @amnesty_ph, #MarinelSumookUbaldo, #BraveSverige och  
#Amnestysverige. Skriv gärna en kort beskrivande text om fallet och vad ni gör.  

Förslag på text:  

• - We join Marinel and her community in calling for urgent action to reduce the 
impacts of climate change. All governments across the world need to take a fast, 
coordinated, science-based and human rights-compliant response. 

• - Marinel, we stand with you in your fight for your community.
7
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ATT SKRIVA BREV FÖR ATT PÅVERKA MAKTHAVARE

Brevskrivning var starten på Amnesty och är en metod som fortfarande fungerar. Ett brev är 
för mottagaren ofta ett tecken på att man har lagt ner sin tid och tänkt till när man  
formulerat sig, och det betyder något! 

Här är en liten guide för att komma igång med brevskrivning i gruppen (som till exempel 
kan utföras som ett öppet hus för skolans elever, i slutet på ett möte, eller en brev- 
skrivarkväll med mat och kakor). 

Efter att ni skrivit breven och lagt dom i kuvert (med adress på såklart) så köper ni  
frimärken med hjälp av verksamhetsbidraget och lägger dom på en brevlåda. Exempel på 
brev finns som bilaga i denna lathund.

Ni skickar breven till: 
Nguyên Xuân Phúc
Prime Minister’s Office
16 Le Hong Phong Street,
Ba Dinh District,
Hà Nôi, Viêt Nam

BREVGUIDE
1. MOTTAGARENS ADRESS. Merparten av Amnestys brev skickas till departement, president- 

palats och myndigheter som hanterar stora mängder korrespondens varje dag.  
Mottagaradressen visar tydligt vem brevet är avsett för.

2. ORT OCH DATUM. Det kan ta tid för brevet att nå fram till mottagaren. Förutsättningarna 
kan ha ändrats och informationen i brevet kan vara felaktig när brevet kommer fram. 
Därför är det viktigt att mottagaren kan se vilket datum brevet skrivits.

3. HÄLSNINGSFRAS. I det här fallet ska mottagaren tituleras Your Excellency.
4. TEXT. En utgångspunkt kan vara att tänka på texten i brevet som bestående av två delar. 

Den första delen av texten tar upp skälet till att brevet skrivs. Vad har hänt? Vem har 
drabbats? När skedde övergreppet? Var? Vilka var förövarna? Var noga med att ange de 
detaljer ni känner till, då det visar att vår oro inte baseras på rykten, utan på fakta. I 
den andra delen av texten förklarar ni vilka åtgärder ni anser bör vidtas och vad ni  
förväntar er att mottagaren ska göra. Det kan handla om krav på att en samvetsfånge 
ska friges, att en utredning ska tillsättas eller att ansvariga för övergrepp ska ställas 
inför rätta.

5. AVSLUTNINGSFRAS. På engelska används vanligen fraserna Yours respectfully eller Yours 
sincerely.

6. SIGNATUR. Inga brev ska skickas utan att undertecknas. Även om man skriver från en 
grupp bör någon signera brevet å gruppens vägnar. Inget hindrar att man skriver brevet i 
vi-form och låter många personer skriva under det.

7. AVSÄNDARENS ADRESS. Eftersom vi alltid vill ge mottagaren möjlighet att bemöta våra  
anklagelser eller informera oss om eventuella åtgärder, så bör brevet innehålla en  
svarsadress. 
 
 
 



KONTAKTER
Nedan följer en lista på politiska representanter i Filippinerna att mejla, skriva  
påverkansbrev till och att tagga på twitter.

President Rodrigo Duterte
Adress: Malacañang Complex, 
J.P. Laurel Street, 
1005 San Miguel, Manila,
Philippines
Email: pcc@malacanang.gov.ph
Twitter: @pcoogov
Facebook: https://www.facebook.com/pcoogov/ 

Department of Interior and Local Government, Secretary Eduardo Año
Adress: 
DILG-NAPOLCOM Center, 
EDSA corner Quezon Avenue,
1104 Quezon City, Metro Manila
Philippines
Email: pcc@malacanang.gov.ph
Twitter: @pcoogov
Facebook: https://www.facebook.com/pcoogov/ 
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TÄNK PÅ:
• Skriv bara på språk som ni någorlunda behärskar

• Skriv namnet på den person ni vädjar för med fet stil eller versaler.  
Namnet på personen ska synas tydligt, även om mottagaren bara slänger en hastig blick 
på brevet.

• Poängtera ifall brevet innehåller information som inte är Amnestys egen och som det 
kan råda osäkerhet kring. Uttryck er i så fall i stil med:  
“according to reports received by Amnesty International…”

• Uttryck er artigt. Tänk på att ni skriver brevet för att få mottagaren att vidta åtgärder för 
att främja mänskliga rättigheter - inte för att hantera er egen ilska och  
frustration.

• Var noga med att använda korrekta citat när ni hänvisar till den allmänna  
förklaringen om de mänskliga rättigheterna eller andra människorättsdokument.

• Om ni får svar på era brev, så skicka en kopia till sekretariatet för kännedom (dessa ko-
pior vidarebefordras i sin tur till utredarna på det internationella sekretariatet). Beroen-
de på innehållet i svaret kan det vara bra att prata med sekretariatet om hur ni besvarar 
brevet. Kontakta då sara.bessa@amnesty.se 

LYCKA TILL! 
KONTAKTUPPGIFTER

UNGDOMSAKTIVISM    KAMPANJLEDARE IAR
Sara Bessa     Beatrice Schönning
sara.bessa@amnesty.se    beatrice.schonning@amnesty.se
0708 - 12 95 36    0708 - 60 86 28
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BILAGA 1. PÅVERKANSBREV TILL MAKTHAVARE

                                        Stad, datum
To:
President Rodrigo Duterte
Malacañang Complex, J.P. Laurel Street, 
San Miguel, Manila, 
Philippines 1005

Your Excellency,

In writing to Your Excellency, I would like to express my concern for Marinel Sumook 
Ubaldo, who was only 16 years old when she and her community faced the disastrous 
effects of climate change. 

Marinel survived the deadly typhoon Yolanda in 2013 to become a leading youth  
activist, dedicated to ensuring that the Philippine government, and governments 
around the world, confront climate change and tackle its effects on her community, 
and others like them.

We ask you to support Marinel’s work for justice and reparations by enabling the 
residents of Matarinao village in Salcedo, Eastern Samar and other vulnerable areas 
to live in decent conditions, including access to water, electricity, safe and adequate 
housing, and employment opportunities. 

So far not enough has been done and the community has been left to live in  
unhealthy conditions, where it is hard to earn a livelihood.

I therefore urge the authorities to take necessary measures in ensuring that our  
concerns are heard, and that the rights of people living in vulnerable communities 
are respected and upheld, especially in times of disaster. 

I also call on the authorities to, by taking these steps towards justice, reparations and 
protection, will draft and implement a human rights-consistent legislation, policies 
and services relating to disaster preparedness and response, to ensure that the rights 
of the people in vulnerable communities - e.g. right to life, livelihood, water, housing 
are respected and upheld in times of disasters. 

Respectfully,


