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LATHUND 
 
Här finns allt du behöver veta inför höstens stora aktion i den globala  
kampanjen Skriv för frihet! Denna lathund vänder sig till er som kommer att 
vara med och agera inom kampanjen. Vi agerar mellan 29/11 och 17/12, 
med fokus på den 10/12 som är den Internationella dagen för  
mänskliga rättigheter. 

Om ni skulle sakna information så hittar ni mer på aktivism.amnesty.se/sff

Vid övriga frågor, kontakta din regionala kampanjledare: 

Karin Ledin da Rosa    Sanna Blomgren
Kampanjledare Nordväst   Kampanjledare Nordöst
karin.darosa@amnesty.se   sanna.blomgren@amnesty.se
0709 87 04 65    0709 87 04 63

Marianne Gyllenpistol
Kampanjledare Syd
marianne.gyllenpistol@amnesty.se
0707 44 57 93
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BAKGRUND
GENERELL INFORMATION OM KAMPANJEN

Varje	år	sluter	den	globala	Amnestyrörelsen	upp	i	ett	“brevskrivningsmaraton”	i	anslutning	
till	den	internationella	dagen	för	mänskliga	rättigheter	den	10	december.	Internationellt	
kallas	kampanjen	“Write	for	rights”.	I	Sverige	använder	vi	kampanjnamnet	Skriv	för	frihet.	

Kampanjen fokuserar på individfall där vi tror att vi kan uppnå förändring genom att 
agera massivt under en kort tid. Genom att mobilisera globalt och aktivera stora  
mängder av engagerade människor ökar vi chanserna att uppnå ett bra resultat. I år 
är ett av fallen bekant även från BRAVE-kampanjen, med människorättsförsvararen 
Yasaman Aryani. 

Skriv för frihet sammanfattar på många sätt Amnesty som organisation. Kampanjfallen 
speglar de flesta delarna av Amnestys åtagande och är utspridda över olika regioner i 
världen. Bilden av Amnesty som en organisation där individer engagerar sig för andra 
individer är tydlig i kampanjen, liksom Amnesty som en organisation som visar  
solidaritet och stöd för andra människorättsförsvarare. I år berör alla fall unga 
människor, varav två är människorättsförsvarare, två har utsatts för ett påtvingat  
försvinnande och en är minderårig dömd till döden. 

Huvudsyftet med kampanjen är att utöva påtryckningar och skapa förändring kring de 
tio fall som lyfts i den internationella kampanjen, varav fyra av dessa är de som den 
svenska sektionen har valt att arbeta med. Kampanjen syftar också till att profilera 
Amnesty och att stärka vår organisation genom att rekrytera nya medlemmar och  
givare.

DE ÖVERGRIPANDE MÅLEN MED KAMPANJEN ÄR ATT:

• uppmärksamma fallen och de människorättsfrågor de berör;
• skapa förändring för de fall kampanjen berör;
• genom varje enskilt engagemang visa på hur vi skapar en gemensam, global 

människorättsrörelse.
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INDIVIDFALL
I	det	här	kapitlet	hittar	ni	en	kort	presentation	av	de	fall	vi	kommer	arbeta	med	under	årets	
kampanj.	Här	finns	även	 information	om	hur	ni	på	olika	sätt	kan	skicka	hälsningar	till	de	
berörda	personerna	och	ni	hittar	också	tips	på	utåtriktade	aktioner	som	ni	kan	genomföra	
för	respektive	fall.	På	aktivistportalen	finns	ytterligare	information,	till	exempel	filmmaterial,	

länkar,	rapporter	och	annat.	

YASAMAN	ARYANI,	IRAN
24-åriga	Yasaman	Aryani	från	Iran	stod	upp	för	
alla	kvinnors	rätt	att	själva	välja	vad	de	vill	ha	på	
sig.	För	det	greps	hon	och	dömdes	till	16	års	 
fängelse	-	för	bland	annat	“anstiftan	och	 
medhjälp	till	korruption	och	prostitution”.	

Yasaman Aryani är en iransk kvinnorättsaktivist som sitter fängslad för bland annat 
propagandabrott. Yasaman greps den 10 april i år, efter att ha lagt upp en video som 
gick viral på internationella kvinnodagen 8 mars 2019. 

Hon greps i sitt hem i Teheran och fördes bort. Dagen därpå greps också hennes 
mamma, Monireh Arabshahi, när hon åkte till ett fängelse för att försöka lokalisera 
Yasaman. Ytterligare en aktivist, Mojgan Keshavarz, som tillsammans med Yasaman 
och hennes mamma är med på videon, har frihetsberövats.

I videon syns de tre dela ut blommor till kvinnliga medpassagerare på ett tåg. Ingen av 
de tre bär slöja. “Den dagen kommer när kvinnor inte tvingas kämpa,” säger Monireh 
Arabshahi i videon. Yasaman Aryani överlämnar en blomma till en kvinna i hijab och 
säger att hon hoppas att de båda kan gå bredvid varandra på gatan en dag, “jag utan 
hijab, du med hijab”. 

Den 31 juli dömdes Yasaman till 16 års fängelse. 10 av dessa var för “anstiftan och 
medhjälp till korruption och prostitution”. Detta enbart för att hon tror på varje  
kvinnas rätt att välja. 

De senaste åren har en proteströrelse vuxit sig stark i Iran. En rörelse som bland annat 
kampanjar för det fria valet och alla kvinnors rätt att välja vad de vill eller inte vill ha 
på sig. Straffet mot Yasaman är ingen isolerad händelse. Det är en del av en större 
attack mot mot just denna rörelse. Sen december 2017 har dussintals kvinnor, bland 
annat Yasaman, gripits och fängslats.

Dessa gripanden följer på en rad fängslanden i Iran senaste två åren av kvinnorätts-
försvarare som stått upp för rätten att inte bära slöja. Fler av de gripna har uttalat sig 



5

mot slöjtvång och för kvinnors självbestämmande. Mest känd är Nasrin Sotoudeh,  
internationellt välkänd människorättsjurist som under många år fört en oförtruten 
kamp för kvinnors rättigheter och mot dödsstraff. Hon avtjänar ett 38-årigt fängelse-
straff, och har också dömts till 148 piskrapp, efter att ha försvarat flera kvinnor som 
under våren 2018 deltagit i protester mot tvånget att bära slöja.

Tvång för kvinnor att bära slöja är diskriminerande. Kvinnor måste ha rätt att själva 
välja hur de klär sig. Alla människor har dessutom rätt till yttrandefrihet och frihet att 
ge uttryck för sin religion eller övertygelse. 

Den kontroll som stater eller icke-statliga aktörer utövar mot kvinnors kroppar över 
hela världen är ett förtryck. Statens uppgift är att skydda kvinnor från sådant förtryck - 
oavsett om det handlar om att tvingas bära slöja, eller att förbjudas bära slöja.  
Amnesty International anser att generella förbud mot att bära heltäckande slöja strider 
mot rätten till yttrandefrihet och religionsfrihet hos de kvinnor som väljer att bära  
sådan slöja som ett uttryck för sin religiösa, kulturella, politiska eller personliga  
identitet eller övertygelse. Amnesty International uppmanar därför att inte anta sådan 
lagstiftning och uppmanar också stater att säkerställa att alla kvinnor ska kunna utöva 
sina rättigheter utan tvång, trakasserier och diskriminering. 

AMNESTYS KRAV: 
• Frige Yasaman Aryani och hennes mamma Monireh Arabshahi från fängelse; 
• Ovillkorligt frige alla de kvinnorättsförsvarare som fredligt demonstrerat mot 

slöjtvång;
• Kvinnorättsförsvarare kan bedriva sin viktiga människorättsverksamhet, även  

genom att stå upp mot slöjförbud.

FÖRSLAG PÅ AKTIONER FÖR YASAMAN

Samla namnunderskrifter på vykort och petitionslistor, och skriv påverkansbrev!  

Digital solidaritetshälsning
Eftersom det inte är möjligt att skicka solidaritetshälsningar via brev direkt vare sig till  
Yasaman eller hennes familj, så dela istället bilder, filmer och/eller hälsningar på  
sociala medier! Yasaman har twitter så tagga gärna henne i era aktioner på  
@yasamanaryani95. En hälsning kan t.ex. innehålla utdelning av blommor för att  
stötta kvinnors rättighetskamp. Använd gärna hashtagen #FreeYasaman,  
#amnestysverige, #SkrivForFrihet. Förslag på hälsning:  

We/I stand in solidarity with jailed Iranian women’s rights defender  
@yasamanaryani95, sentenced to 16 years in prison for campaigning against Iran’s 
forced veiling laws. We/I call on @khamenei_ir to #FreeYasaman now. . 
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IBRAHIM	EZZ	EL-DIN,	
EGYPTEN

Ibrahim	Ezz	El-Din	har	blivit	utsatt	för	ett	på-
tvingat	försvinnande	av	Egyptiska	säkerhets- 
styrkor	för	sitt	arbete	för	mänskliga	rättigheter.	

 
Ibrahim Ezz El-Din är en 26-årig människorättsförsvarare. Han arbetar med frågor som 
rör rätten till boende - mer specifikt människors tillgång till säkra och överkomliga  
boenden i Egypten. Han har bland annat dokumenterat tvångsförflyttningar och  
bostadspolitiken i egyptiska städer. 

Kvällen den 11 juni var Ibrahim på väg hem när fyra civilklädda medlemmar av 
säkerhetsstyrkorna omringade och grep honom. När hans mamma fick reda på vad 
som hänt åkte hon direkt till den lokala polisstationen. Polisen sa att Ibrahim inte 
fanns där och förnekade att han över huvud taget blivit frihetsberövad. Ibrahims familj 
har sedan dess försökt ta reda på vad som hänt honom. De har inte fått några svar. 

Ibrahim har utsatts för ett påtvingat försvinnande. Det är ingen isolerad händelse, 
utan är en del av en omfattande kampanj mot det egyptiska civilsamhället. Hundra-
tals personer har likt Ibrahim förts bort och fängslats i månader utan att åtalas. De 
får varken prata med sina anhöriga eller få tillgång till rättsligt stöd. Många har gripits 
enbart för att de har gett uttryckt för åsikter, kritiserat myndigheter eller stått upp för 
mänskliga rättigheter. Flera har anklagats för terrorrelaterade brott. Ibrahim är den 
femte personen med koppling till just organisationen Egyptian Commission for Rights 
and Freedoms som gripits de senaste tre åren. 

Egyptiska myndigheter trakasserar civilsamhället och begränsar deras möjligheter att 
verka. Många organisationer har belagts med reserestriktioner, och människorättsför-
svarare löper stor risk för repressalier för att de står upp för rättigheter.  Politiska  
meningsmotståndare, satiriker, journalister och fackligt aktiva utsätts för mycket  
utdragna häktningstider, isolering i fängsligt förvar, och påtvingade försvinnanden. 

Påtvingade försvinnanden är allvarliga människorättskränkningar. Personer som förs 
bort ställs ofta inte inför rätta. Deras påstådda brott är okänt, och även var de hålls 
fängslade. När de utsatts för ett påtvingat försvinnande på det här sättet ökar risken 
påtagligt för misshandel, tortyr och även att dödas..

Citat från Ibrahims mamma: 
‘I do not sleep, I am sitting all day and night in front of the house waiting for Ibrahim to 
enter. I know that he is treated unfairly and did not do anything, and that our Lord is just 
and that those who have taken him will release him, but it is getting so long.’
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AMNESTYS KRAV: 
• Egyptiska myndigheter uppger var han befinner sig;
• Säkerställer att Ibrahim Ezz El-Din har tillgång till en advokat som han själv valt.
• Friger Ibrahim, såvida han inte åtalas för ett internationellt erkänt brott.
• Upphör med påtvingade försvinnanden, tortyr och annan omänsklig, förnedrande 

behandling.

FÖRSLAG PÅ AKTIONER FÖR IBRAHIM
Samla namnunderskrifter på vykort och petitionslistor och skriv påverkansbrev! 

Solidaritetsbrev
Huvudsyftet med solidaritetsaktionerna för Ibrahim Ezz El-Din är att visa solidaritet 
med Ibrahims familj, specifikt hans mamma, samt hans kollegor på Egyptian  
Commission for Rights and Freedoms (ECRF). Ibrahims kollegor har startat en face-
booksida där de delar solidaritetsönskningar (www.facebook.com/ecrf.net/).
För att stötta Ibrahims kollegor i deras solidaritetsarbete, skicka solidaritetshälsningar 
till ECRF adresserat till Ibrahims kollegor och familj. Av säkerhetsskäl använder vi oss 
inte av Ibrahims familjs adress. 

Adressen till ECRF:
Egyptian Commission for Rights and Freedoms
4A, Al-Saraya al kobra, Garden City
Cairo, Egypt

Digital solidaritetshälsning
Lägg upp videos, bilder och budskap på sociala medier! Hashtags: #WhereIsIbrahim 
#amnestysverige, #SkrivForFrihet 



MAGAI	MATIOP	NGONG,	
SYDSUDAN 
15-åriga	Magai	dömdes	till	döden	genom	 
hängning	för	att	ha,	genom	en	olyckshändelse,	
mördat	sin	kusin.	Magai	har	nu	suttit	dödsdömd	
i	två	år	utan	att	hans	överklagan	har	behandlats.	
2018	hängdes	fem	personer	i	Sydsudan.	

När Magai Matiop Ngong var 15 år gick han i högstadiet och drömde om att bli  
Sydsudans nästa president. På fritiden tränade han löpning och sjöng gospel. 
Magai och hans kusin hamnade en dag i ett bråk med en granne. Situationen  
eskalerade och slutade med att Magais kusin dog av ett pistolskott som Magai  
avlossat. För detta dömdes Magai till döden. 

Magai menar att det som hände inte var ett mord utan en olycka. Han hade skjutit ett 
varningsskott i marken som studsat och träffat hans kusin. Kusinen avled senare på 
sjukhus. Under gripandet och vid rättegången fick Magai inget juridiskt ombud utan 
fick en advokat först när han flyttades till fängelset. Han dömdes till döden genom 
hängning och uppmuntrades av domaren att istället överklaga fallet. 

Det har nu gått två år sedan domen. Magai sitter fortfarande fängslad, i väntan på att 
dödsdomen ska verkställas. I fängelset spenderar Magai mestadelen av sin tid i  
fängelsekyrkan och besöker regelbundet skolans utbildningsprogram. Han har inte 
förlorat hoppet om att friges och fortsätta sin skolgång.

Förra året hängdes fem personer i Sydsudan. En av dem var, precis som Magai, bara 
ett barn. Dödsstraffet är inget straff utan ett brott och det bryter mot den mest grund-
läggande rättigheten - rätten till liv. Det är Amnestys inställning, och den som ligger 
till grund för vårt arbete mot dödsstraffet. Stater ska aldrig avrätta sina medborgare, 
och dödsstraffet hör inte hemma i ett modernt och civiliserat rättssystem, anser  
Amnesty. 

AMNESTYS KRAV
• Häv dödsdomen mot Magai;
• Anta ett politiskt beslut att dödsstraffet inte får användas mot personer som vid 

tiden för brotten var under 18 år, i linje med sydsudanesisk lag och internationella 
människorättsprinciper;

• Inför ett formellt moratorium för avrättningar i Sydsudan. 
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FÖRSLAG PÅ AKTIONER FÖR MAGAI

Samla namnunderskrifter på vykort och petitionslistor! 

Solidaritetsbrev
Solidaritetshälsningar ska skickas till Amnestys regionala kontor i Nairobi, Kenya.  
Deras team kommer därefter skicka vidare hälsningarna till Magai. 

Adress:
Magai Matiop Ngong
C/O Amnesty International Regional Office for East Africa, the Horn and Great Lakes
Riverside Studios
Riverside Lane, off Riverside Drive
P.O Box 1527-00606,
Nairobi, Kenya

Digital solidaritetshälsning
Lägg upp bilder, hälsningar, videos på sociala medier. 
Förslag på digitalt budskap: “Stay Strong”. 
Hashtags: #SkrivForFrihet #amnestysverige

Påverka makthavare 
Skriv ett meddelande till Sydsudans president Salva Kiir genom att tagga honom i 
inlägg i sociala medier där ni meddelar Amnestys önskan. Viktigt att notera att detta 
är enda möjligheten till påverkan, då Sydsudan inte har ett postsystem. 

Twitter: @RepSouthSudan eller @PresSalva
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Det uiguriska paret väntade sitt andra barn när kinesiska myndigheter i juli 2017 be-
ordrade den egyptiska regeringen att fängsla runt 200 uigurer som befann sig i Egyp-
ten. Yiliyasijiang var en av dem som greps. 

Mairinisha vet inte vad som hänt med hennes man men har senare,  
genom vänner som bor i Xinjiang, fått reda på att Yiliyasijiang förts dit. Hon tror att 
han antingen är fängslad eller sitter frihetsberövad i ett av Kinas hemliga omskol-
ningsläger. I dessa läger hjärntvättas den etniska gruppen uigurer, som Yiliyasijiang 
tillhör, med kinesisk propaganda. Kina säger att det handlar om att ”lära människor 
lagar och regler” men de drabbade som tagit sig därifrån vittnar om hot, tortyr och 
politisk hjärntvätt.  

Omskolningsläger, försvinnanden och massövervakning - vittnesmålen om den kinesis-
ka regeringens omfattande övergrepp mot etniska uigurer och andra i huvudsak mus-
limska minoriteter i Xinjiang, är skakande. 

Förtrycket mot uigurer har pågått länge, men sedan 2017 har det  
eskalerat. Uppskattningsvis omkring en miljon människor har blivit separerade från 
sina familjer och inlåsta i omskolningsläger. Varför man förs dit vet man ofta inte, inte 
heller hur länge de ska hållas frihetsberövade. Utanför lägren har omfattande massö-
vervakningssystem byggts upp, rädslan och tystnaden är utbredd. Många uigurer som 
lever i exil, även i Sverige, kan inte längre få kontakt med familjemedlemmar, anting-
en för att de hålls i läger eller för att de inte vågar tala med någon i utlandet. 

Mairinisha har sen Yiliyasijiangs påtvingade försvinnande 2017 letat efter sin man och 
hoppas fortfarande att deras familj en dag ska kunna  
återförenas. 
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YILIYASIJIANG  
REHEMAN,	KINA	
24-åriga	Yiliyasijiang	Reheman	och	hans	fru	
Mairinisha	Abuduaini	är	uigurer	från	den	 
kinesiska	självständiga	regionen	Xinjiang.	De	
bodde	i	Egypten	för	att	studera	när	 
Yiliyasijiang	försvann.



AMNESTYS KRAV
• frige Yiliyasijiang nu;
• tills dess han är fri, uppge var Yiliyasijiang Reheman befinner sig;
• tillåter Mairinisha Abuduaini att kommunicera med honom;
• säkerställer att Yiliyasijiang Reheman har tillgång till en advokat som han 

själv valt;
• Kräv att en internationell oberoende utredning ledd av FN och andra  

internationella/regionala organisationer ges obegränsat tillträde till  
Xinjiang och att omskolningslägren skrotas.

FÖRSLAG PÅ AKTIONER FÖR YILIYASIJIANG

Samla namnunderskrifter på vykort och petitionslistor! 

Skicka ett solidaritetsbrev
Skicka solidaritetshälsningar till Yiliyasijiang Rehemans familj via Amnestys 
kontor i Turkiet, då Mairinisha just nu bor i Turkiet. För att göra det enklare 
för mottagarna, skicka era insamlade hälsningar tillsammans och inte ett och 
ett. 

Adress till Amnesty Turkiet:
Mairinisha Abuduaini
C/O Amnesty International Turkey
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 

Digital solidaritetshälsning 
Solidaritetshälsningar kan även skickas till Yiliyasijiangs fru Mairinisha på 
Facebook: mansura.elyas.9 
Twitter:  @munzira171 

Påverka makthavare 
Skriv ett brev till Kinas president Xi Jinping och upplys denne om Amnestys 
vädjan. Det går både att posta brev eller e-posta. 

Adress: 
President of the People’s Republic of China, Xi Jinping
Zhongnanhai,
Xichangan’jie
Xichengqu, Beijing Shi 100017
People’s Republic of China

E-mail: english@mail.gov.cn
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MATERIAL FÖR AKTIONSDAGEN
4 FALLAFFISCHER + SAMLINGSAFFISCH

De fyra individfallen kommer alla att ha sin egen affisch. På 
affischerna finns kort information om individerna och deras 
fall. Samlingsaffischen har information om Skriv för frihet 
som kampanj och uppmaning att agera. 

 

VYKORTSFOLDER FÖR VÅRA  
4 INDIVIDFALL

I år kommer vykorten över de fyra individfallen att sitta ihop 
på ett A4. Detta gör det enklare för de som lämnar sin namn-
underskrift att skriva under för alla fyra på en gång. 

ÖVRIGT MATERIAL

TATUERINGAR
”Gnuggistatueringar” med budskapet ”Höj din röst” är ett 
roligt sätt att locka till sig intresserade och även sprida bud-
skap samt locka till sig personer till aktionen. 

MER INFORMATION ELLER MATERIAL GÅR ATT HITTA PÅ AKTIVIST-
PORTALEN: 
AKTIVISM.AMNESTY.SE 

Vykortsfoldern 
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PSST... FÖR ER SOM LETAR EFTER PETITIONSLISTOR 

Som ni har märkt så har vi inte skickat ut några petitionslistor  
tillsammans med materialet, detta beror på att vi vill att ni fokuserar 
på vykorten för att samla in namnunderskrifter. 

Vill ni ändå ha eller behöver komplettera med petitionslistor finns 
dessa att skriva ut från aktivism.amnesty.se/sff under varje fall. 

INFÖR AKTIONEN
AMNESTYS KALENDARIUM

Alla aktiviteter som sker i samband med Skriv för frihet lägger vi upp i ett kalendarium 
på kampanjsidan amnesty.se/sff. På så sätt synliggör vi allt engagemang i de här  
frågorna runt om i landet och var närmsta eller nästa evenemang finns om någon vill 
vara med och delta! Om din grupp inte meddelat vad ni planerar för aktivitet, eller var, 
när ni beställde material maila karin.darosa@amnesty.se så snart som möjligt så att er 

aktivitet kommer med i kalendariet. 

SOCIALA MEDIER
Sociala medier är ett av de effektivaste sätten att sprida information om er aktion. Här 
följer lite olika tips på hur ni kan använda sociala medier i er aktivism! 

• Starta ett konto/sida för just er grupp, t.ex. amnesty168 eller  
amnesty.namnpåskola, på den plattform där ni når folk. På kontot kan ni informera 
om gruppens existens, presentera medlemmarna och vad ni gör, locka nya  
medlemmar, marknadsföra aktioner och bedriva aktivism.  

• På Facebook: skapa evenemang 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.  

• På instagram: följ alla ni känner och hoppas att de ska följa tillbaka! 
• Sprid information om aktionen där ni kan, till exempel Facebook, Twitter, 

Instagram, egna bloggar, etc. Ha med tid och plats. Länka till en digital petition! 
• Återkoppla efter aktionen, lägg ut en bild, tacka alla som kom och skrev under. 
• Upplägg på sociala medier kan också vara själva aktionen. T.ex. att twittra till en 

makthavare eller lägga upp bilder med länkar till petitioner på nätet. 
• Glöm inte hashtags!!! Använd er gärna av #SkrivForFrihet, en hashtag 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. 
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KONTAKTA	LOKALMEDIA	PÅ	DIN	ORT 
LÄR KÄNNA DIN LOKALREDAKTION

Steg ett är att undersöka vilken lokalmedia som finns på din ort och vilka som skulle 
vara relevanta att kontakta. Vilka är redaktionernas kontaktpersoner?

SKAPA RELATIONER

Jobba på att skapa en relation med din utvalda redaktion. Tipsa nyhetschefen eller 
chefredaktören på redaktionen om det som planeras att göras, direktkontakten  
kommer underlätta deras jobb och göra det lättare för hen att nappa på att  
dokumentera er aktion!

HA EN TYDLIG PLAN

Ha en tydlig plan med aktionen, vilket också underlättar informationen ni förmedlar 
till redaktionen. VIlket datum och vilken tid planerar ni att hålla er aktion? Var ska 
den hållas? Hur länge kommer den pågå? Hur många personer räknar ni med att bli? 
Allt detta är av intresse för journalisten. Det kan även vara bra att vara förberedd på 
att svara på frågor från media, som vad syftet med aktionen är och varför det är viktigt 
att just detta uppmärksammas. Välj ut en talesperson, då den personen kan specifikt 
förbereda sig på att svara på frågor och vara aktionens primära mediakontakt. 

FRAMFÖRHÅLLNING

Genom att kontakta media i god tid kommer ni dels hinna etablera en kontakt innan 
det är dags för aktionen, men också förbereda redaktionen på vad som komma skall. 
Kontakta helst redaktionen med 4-5 dagars varsel. Ring alltid!

HJÄLP JOURNALISTEN MED EN NYHETSKROK

Vad vill ni belysa med aktionen? Genom att ‘pitcha’ aktionen till journalisten och för-
söka förmedla dess nyhetsvärde hjälper ni journalisten med en nyhetskrok. Det är även 
bra om pitchen har en lokal nyhetsförankring, vilket gör det möjligt att aktionen får en 
lokal relevans. Vad diskuteras just nu i er kommun? Kan just det knytas till någon av 
de rättighetsfrågor som tas upp i samband med Skriv för Frihet? Hänvisa då tidigt i 
pressmeddelandet till det. 
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DAGTID UNDER VECKAN ÖKAR CHANS FÖR BEVAKNING

Lägg den planerade aktionen under en tid när journalister jobbar! En helg eller var-
dagskväll gör det svårare att få tag i en journalist som jobbar, och under lunchtid vill 
även journalister ha rast. Vill ni förenkla ännu mer för journalisterna, lägg aktionen i 
närheten av deras kontor så kan de inte missa det!

SKICKA UT ETT PRESSMEDDELANDE

Ni kan skriva ett pressmeddelande som ni skickar ut till lokala tidningar, radio- 
stationer 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 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. Men! Innan ni gör detta kan det vara bra att redan innan 
ha etablerat en kontakt med redaktionen, vilket skapar större chans för ert  
pressmeddelande att uppmärksammas, då de ofta tenderar att vara lite opersonliga. 

I pressmeddelandet bör det finnas information om aktionen, det krav ni framför/vill 
upplysa om, bakgrund om situationen och ett direktcitat. Det direkta citatet ska jour-
nalisten kunna kan använda sig av i sin artikel, och ska innehålla ett sammanfattan-
de, känslosamt uttalande från talesperson för aktionen. Pressmeddelandet ska också 
innehålla kontaktuppgifter till talespersonen. 

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.

För att få fler tips och tricks: Läs på aktivistportalen under ‘Information och Opinions-
bildning - arbete gentemot media’ aktivism.amnesty.se/redaktion/ eller  
aktivism.amnesty.se/informera-och-opinionsbildning/media/
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AKTIONEN
En	aktion	kan	se	ut	på	en	massa	olika	sätt,	men	målet	är	detsamma;	uppmärksamma	våra	
individfall	och	vår	kampanj	samt	påverka	med	hjälp	av	underskrifter	och	brevskrivning.	I	
detta	avsnitt	kommer	tips	på	hur	ni	förbereder	och	genomför	en	lyckad	aktion	samt	 
konkreta	tips	på	aktioner	och	hur	ni	kan	använda	sociala	medier	i	er	aktivism.	Huvudfokus	
är	att	samla	underskrifter	för	våra	individfall,	men	vi	uppmanar	även	grupper	att	genomföra	
solidaritetsaktioner,	digitala	solidaritetsaktioner	och	skriva	påverkansbrev	till	makthavare.	

AGERA MELLAN 29/11 - 17/12

Kampanjtoppen infinner sig mellan 29/11 och 17/12 vilket möjliggör för aktiviteter 
när som helst under denna period även om kampanjens fokus kommer ligga på  
måndagen den 10/12 som är internationella dagen för mänskliga rättigheter. Därmed 
uppmanar vi alla som har möjlighet att planera för aktiviteter i samband med eller på 
denna dag! 

TÄVLING! 

I år kommer vi att utlysa en tävling för de grupper som deltar! De som rapporterar in 
flest underskrifter för fallen kommer att vinna och presenteras i Insats. Därför ber vi 
er att löpande rapportera in era aktiviteter och resultat under hela kampanjperioden 
så snart ni gjort en aktivitet. Deadline för inrapportering av resultat från aktionerna är 
samma dag som kampanjen tar slut - 17 december. Detta sker på aktivistportalen  
under aktivism.amnesty.se/sff. Grupper kommer samtidigt att kontaktas för att  
meddelas var ni ligger till i tävlingen! Tävlingens regler hittar ni i lathundens bilaga, 
samt på aktivistportalen under aktivism.amnesty.se/sff.

ATT SAMLA IN NAMNUNDERSKRIFTER

Bland det viktigaste vi gör under den här perioden är att skapa medvetenhet och 
uppmärksamma situationen för fallen. Detta innebär främst att samla in namnunder-
skrifter till världens ledare med uppmaningen om att respektera mänskliga rättigheter. 
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, var det rör sig mycket människor, och vart ni kan 
dra till er uppmärksamhet.  

Exempel kan vara i ett välbesökt shoppingcenter, på närmsta torg, bibliotek,  
universitet och högskolor osv. Kolla om det behövs tillstånd på den plats ni tänker 
kampanja på.
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FÖRBERED ER GÄRNA MED EN REPLIKER SOM KAN VÄCKA FOLKS INTRESSE
Till exempel:
• “Stötta människor som kämpar för våra rättigheter!” eller 
• “Vill du sätta press på världens ledare? Höj din röst för dem som behöver den!” 

eller 
• “Inga barn ska dömmas till dödsstraff, skriv under för Magai!”. 

 
Det underlättar att ta kontakt om du redan innan vet vad du vill säga.

ANDRA TYPER AV AKTIONER

SOLIDARITETSAKTIONER
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. Antingen 
kan ni uppmuntra till skrivande av solidaritetsbrev på stan eller så skriver ni solidari-
tetsbrev själva i gruppen. Solidaritetsbrev kan vara antingen till fallen eller till hens 
anhöriga. Även personens nära påverkas ju av situationen de befinner sig i och det är 
fint om även dessa får stöd och uppbackning i att orka. Ha papper och pennor redo. 
Skicka alla solidaritetsbrev tillsammans med namnunderskrifterna till oss så skickar 
vi vidare till de berörda personerna. Under varje individfallsbeskrivning ovan hittar ni 
information om vilka som kan stå som mottagare för era solidaritetsbrev. 

DIGITALA SOLIDARITETSAKTIONER
Ta gärna också solidaritetskort med budskap eller hälsningar anpassade för de olika 
personerna. På aktivistportalen kommer det finnas lappar med solidaritets- 
meddelandet för utskrift! Många av våra individfall har egna hashtags, använd gärna 
dessa så att de får era bilder! Under individfallsbeskrivningarna ovan hittar ni  
hashtags och förslag på budskap. Vi vill ju också se era solidaritetshälsningar så  
använd gärna hashtagsen #SkrivForFrihet #AmnestySverige också! 

PÅVERKA MAKTHAVARE GENOM ATT SKRIVA BREV
Skriv påverkansbrev till berörda makthavare! Information finns under respektive  
individfall. Brevmallar hittar ni på aktivistportalen. Breven skickas till oss på  
sekretariatet tillsammans med solidaritetsbrev och namnunderskrifter så skickar vi 
dem vidare. 

TIPS PÅ AKTIVITETER

SAMLA UNDERSKRIFTER I SAMBAND MED AKTIVITET PÅ ORTEN
Är det en julmarknad i er stad? Kulturnatt? Eller något annat som sker? Perfekt  
tillfälle att samla underskrifter. Dra nytta av att det är mycket folk samlade på ett och 
samma ställe. 

ANORDNA ETT TYST LUCIATÅG
Belys hur människorättsförsvarare tystas runt om i världen. 
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BREVSKRIVARSTUGA 
Fixa fika och ha ett möte med bara gruppen eller bjud in allmänheten och skriv  
solidaritetsbrev. Ha vykort och/eller påverkansbrev från aktivistportalen också som folk 
kan signera. 

ANVÄND REKVISITA
Använd eget material för att skapa effekt och dra uppmärksamhet till er aktion.  
Anspela på vad individerna i kampanjen utsätts för, exempelvis att de tystas. Ha ett 
pysselmöte inför aktionen där ni fixar med material! 

ANORDNA EN AKTIVITET
Ordna någon typ av aktivitet för att belysa de frågor vi vill uppmärksamma, det kan 
exempelvis vara ett informationsmöte där ni informerar om kampanjen eller en  
inbjuden föreläsare pratar om ett aktuellt ämne. Det kan också vara ett quiz/tipsrunda 
om mänskliga rättigheter, en musikkväll, fest eller liknande. Samla underskrifter i  
samband med aktiviteten! 

VAR KREATIVA, HA ROLIGT! 
Gör en aktivitet som passar er grupp, era intressen och vad ni tycker skulle vara roligt 
och inspirerande. Ta bilder på era aktioner och skicka till oss på  
karin.darosa@amnesty.se 

SÄKERHET

Det finns alltid folk som inte håller med oss. När vi lyfter människorättsfrågor får vi 
vara beredda på att få mothugg. Alla ska dock alltid känna sig trygga och säkra när de 
genomför aktiviteter i Amnestys namn och det är alltid okej att lämna en situation som 
känns obehaglig. Den vanligaste situationen som kan uppstå är att hamna i menings-
lösa diskussioner. Det är dock alltid viktigt att också vara förberedd på andra, mer 
hotfulla, situationer som kan uppstå. 

• Verbalt hot: Vid verbala hot, larma omedelbart polisen. Via 112 om det är akut och 
på  114 14 om det inte är akut. 

• Våld och hot om våld : Vid fysiskt våld, larma omedelbart polisen. Ring  112 om det 
är akut och 114 14 om det inte är akut.

• Anmäl alltid hot, våld eller andra obehagliga upplevelser till sekretariatet:  
Kontakta alltid din regionala verksamhetsutvecklare eller kampanjledare om det 
sker en incident.

På aktivistportalen hittar ni mer information om hur ni kan jobba förebyggande med 
säkerhet inför era aktioner, och hur ni kan gå tillväga om det mot förmodan skulle 
hända något.



ATT DOKUMENTERA ER AKTIVITET
Vi	vill	såklart	också	att	ni	ska	dokumentera	det	ni	gör,	dels	för	att	sprida	det	i	våra	nätverk	
men	också	för	att	inspirera	andra	grupper	och	peppa	till	så	stor	uppslutning	i	kampanjen	
som	möjligt!

Med årets skriv för frihet vill vi visa upp såväl den globala rörelsen som det lokala 
arbetet. Vi vill visa hur människor över hela världen under samma period engagerar sig 
för samma fall. Men vi vill också visa att vi jobbar lokalt, på flera orter över hela  
Sverige. Vi vill helt enkelt visa det lilla i det stora. 

Vi vill visa upp det engagemang som finns inom rörelsen. Vilken variation på aktiviteter 
som genomförs och vilken kraft ni skapar. För att vi ska kunna sprida detta på ett sätt 
som gör rörelsen rättvisa har vi satt upp lite korta tips och önskemål på hur ni som 
genomför aktiviteter kan dokumentera dessa i film och foto. 

Om ni utgår från tipsen nedan så tror vi att vi kan få in en variation på aktiviteter och 
material som vi kan använda för att visa upp ert arbete.      

FOTON
• Ta gärna foton i stående format.
• Ta foton med aktiviteten i fokus:
exempelvis någon som skriker i en megafon, personer som manifesterar, personer som 
går i ett luciatåg, personer som sitter och skriver vykort, personer som sittstrejkar, 
personer som håller i plakat, personer som skriver under vykorten(!) osv.
• Tänk på att ljuset ska vara så bra som möjligt när du fotar – svårt med för mörka 

bilder.
• När ni skickar in era bilder till oss på sekretariatet: skriv vilken grupp som genom-

för den fotade aktiviteten, var aktiviteten genomfördes och vad ni gjorde. 

FILMER
• Filma gärna i stående format
• Försök hålla filmerna 15 sekunder korta. Vill ni filma mer - försök dela upp dessa i 

flera 15-sekundersklipp. 
• Börja gärna med en sekvens där någon berättar vilka ni är, var ni är, vad ni gör och 

varför ni gör det. 

Exempel: 
Hej, det här är Hilda från Amnesty grupp 43. Vi står här på Karlstad torg och förbere-
der ett tyst luciatåg. Med det tåget vill vi uppmärksamma hur människorättsförsvarare 
över hela världen tystas för sin kamp.  

• Filma gärna frekvenser där aktiviteten är i fokus (se ovan)
• Filma gärna sekvenser där någon berättar om fallen, Amnestys krav och varför ni 

engagerar er (tänk på att fatta er kort). 
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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, era synpunkter betyder 
mycket för oss. Efter att kampanjen är avslutad kommer ni få utvärderingen av oss via 
mail, 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 i utvärdering med er egen grupp. 

SIST MEN INTE MINST... SKICKA IN NAMNUNDERSKRIFTERNA

Skicka in allt till oss! Men glöm inte att skriva gruppnummer och datum för aktionen! 
Posta era undertecknade listor, vykort, solidaritetsbrev (om ni redan skickat dem till 
de berörda parterna dokumentera hur mycket ni skickade och posta till oss) och  
påverkansbrev, plus ifylld talong som kom med materialet senast den 17 december på 
adress: 

Amnesty International
att: Hilda Forssell
Box 4719
116 92 STOCKHOLM
 

Lycka till! 


