
ATT GÖRA EN AKTION PÅ SKOLAN



LATHUND
- ATT GÖRA EN AKTION PÅ SKOLAN
I den här texten får ni förslag på hur ni i gruppen kan planera en enkel aktion 
på er skola. 
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BAKGRUND

BRAVE - EN KAMPANJ TILL STÖD 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, 
diskriminering, 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 människorättsförsvarare 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 aktiva 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. 



INDIVIDFALL

VITALINA KOVAL

Vitalina Koval är människorättsförsvarare som 
arbetar för kvinnors och  hbtqi-personers  
rättigheter i Ukraina. Men hennes  
engagemang har inneburit stora risker. För  
det är inte ovanligt att demonstrationer som  
genomförs av hbtqi-aktivister attackeras av 
högerextremister. Det är också ovanligt att 
någon ställs inför rätta för dessa hatbrott.  
Amnesty International arbetar för att  
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myndigheterna ska ta hatbrott på allvar, skydda de som riskerar att utsättas 
och erkänna människorättsförsvarares viktiga roll. 

FÖRDJUPNING
De senaste åren har utvecklingen i Ukraina varit tudelad när det gäller 
mänskliga rättigheter.  Vissa framsteg har gjorts, till exempel har en ny lag 
införts som förbjuder diskriminering av hbtqi-personer på arbetsplatser. Och 
de senaste åren har prideparader kunnat genomföras i Kiev, om än under 
starkt polisbeskydd. Men lokala högerextrema grupper försöker avbryta  
samtal och evenemang, hotar journalister och attackerar deltagare. Och de 
gör det med nästan total straffrihet. Av dussintals attacker under senare tid 
har bara ett fall gått till domstol.

HÖGEREXTREMISTER PÅ FRAMMARCH
De senaste åren har högerextrema organisationer, som beskriver sig själva 
som patriotiska och nationalistiska, flyttat fram positionerna i Ukraina. 
Våld och attacker av högerextrema grupper har ökat i Ukraina sedan 2015. 
Men myndigheterna har inte lyckats få bukt med attacker och hålla förövare 
till svars. De som drabbats av våld, hot om våld och trakasserier har bland 
annat varit aktivister som står upp för kvinnors och hbtqi-personers  
rättigheter och romska familjer.

VITALINA KOVALS KAMP FÖR KVINNORS OCH HBTQI-PERSONERS RÄTTIGHETER
Vitalina Koval har i flera år försvarat kvinnors och hbtqi-personers rättigheter. 
Hon har organiserat möten och diskussionskvällar för hbtqi-personer och varit 
med och arrangerat demonstrationer på 8 mars - den internationella kvinno-
dagen - i sin hemstad Uzhgorod. 



Men 8 mars 2018 attackerades demonstranterna av högerextremister som 
kastade röd färg på dem. Vitalina Kovals öga skadades vid attacken. Några 
personer greps men släpptes snabbt igen. Medlemmar av samma högerex-
trema organisation som låg bakom attacken hotade också Vitalina Koval och 
andra hbtqi-aktivister på sociala medier. Bara några dagar efter 8 mars för-
följdes två aktivister till sina hem där de misshandlades. Vitalina Koval kände 
sig då så hotad att hon lämnade staden för några dygn. 

AMNESTY UPPMANAR UKRAINSKA MYNDIGHETER ATT:
• myndigheterna i Ukraina gör snabba, effektiva och opartiska utredning-

ar av alla attacker som begås mot aktivister och ser till att de ansvariga 
ställs inför rätta 

• offentligt erkänna och stå upp för det viktiga arbetet som Vitalina Koval 
och andra människorättsförsvarare bedriver för att fredligt försvara  
kvinnors och hbtqi-personers rättigheter i Ukraina.

• se till att de kan utöva sin rätt till yttrande- och mötesfrihet utan rädsla 
för attacker och hot. 
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SOLIDARITETSHÄLSNINGAR OCH SOCIALA MEDIER

TWITTER TILL MAKTHAVARE
Det finns många olika metoder att påverka i ett fall. I Vitalina Kovals fall så 
passar twitteraktioner bra eftersom Ukrainas inrikesminister Arsen Avakov är 
mottaglig av kritik från väst och väldigt aktiv på Twitter så twittra gärna till 
honom på engelska med Amnestys krav!

Exempel: @AvakovArsen, stand against hate crimes and protect human rights 
defenders such as Vitalina Koval who defend women and LGBTI rights in 
#Ukraine. #IStandwithVitalina, do you? #BraveSverige #amnestysverige

Twitter: @AvakovArsen
Hashtag: #IStandWithVitalina #BraveSverige #amnestysverige

SOLIDARITETSMEDDELANDEN 
Gör en solidaritetsaktion (fota er själva med en solidaritetshälsning) för  
Vitalina och posta på sociala medier, förslagsvis Twitter. Vitalina har twitter så 
tagga gärna henne så att hon nås av er solidaritetshälsning! 

Förslag på hälsning: We stand with you @VitalinaKovalAU #amnestysverige

Har ni inte egna twitterkonton kan ni använda Amnestys egna ungdomskonto 
på twitter: Amnestyung lösen: Amnestyungdom
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ATT KAMPANJA PÅ SKOLAN

När ni ska genomföra en kampanj på skolan 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 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 
namninsamlingslistorna och prata med förbipasserande om den aktuella 
kampanjen.

2. NÄR SKA NI HA KAMPANJEN?
Bestäm när ni ska göra aktionen (lunchen kan 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 
cafeterian 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.

DATUM: XX/XX 
AKTION!!!

MÖTE!

LÄSA IGENOM MATERIALET, GÅ IGENOM TILLSAMMANS VAD AKTIONEN HANDLAR OM

UTVÄRDERING
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Förslag på vad som behövs göras som ni sätter in på tidslinjen: 
• Fråga skolan om tillstånd
• Kolla om något annat planeras på skolan 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.
• 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 bättre 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: Karin Ledin da Rosa
Chalmers Tvärgata 8
412 58 GÖTEBORG

LYCKA TILL! 

KONTAKTUPPGIFTER

UNGDOMSAKTIVISM     KAMPANJLEDARE BRAVE
Emma Brossner-Skawonius    Karin Ledin da Rosa
emma.brossner-skawonius@amnesty.se  karin.darosa@amnesty.se
0708-129536     0709-870425


