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MOSES AKATUGBA
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MOSES AKATUGBA

http://www.youtube.com/watch?v=KgdzZP1tWY0
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PHYOE PHYOE AUNG
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MOSES AKATUGBA PHYOE PHYOE AUNG?



AMNESTY INTERNATIONAL8

VAD ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?

http://www.youtube.com/watch?v=8ZlA82nXYDo
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VAD ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?
● handlar om människosyn och

värderingar
● alla människor föds fria och har 

samma värde
● alla människor har samma rättigheter 

och skyldigheter
● handlar om relationen mellan individ 

och stat
● gäller i hela världen - oavsett kultur 

eller religion
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AMNESTY INTERNATIONAL
● en global människorättsorganisation
● rörelse med 7 miljoner människor som 

agerar för mänskliga rättigheter
● visionen är en värld där alla kan åtnjuta 

rättigheterna i FN: allmänna förklaring
● politiskt och religiöst oberoende



AMNESTY INTERNATIONAL11

AMNESTY INTERNATIONAL
● rätten till yttrande- och åsiktsfrihet
● ett avskaffande av dödsstraff och tortyr
● rätten att inte bli diskriminerad
● att stoppa våld mot kvinnor
● flyktingar och migranters rättigheter
● rätten för de mest marginaliserade grupperna 

att få sina sociala, ekonomiska och kulturella 
rättigheter tillgodosedda

VI ARBETAR FÖR:
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HUR GÖR VI?
● utreder och dokumenterar
● bildar opinion och påverkar
● utbildar och informerar
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AKTIVISM
● över 100 000 medlemmar 

och givare i Sverige
● ca 170 grupper
● många är ungdomsgrupper 

på skolor
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VAD GÖR EN GRUPP?
● utövar påtryckningar
● sprider information
● värvar medlemmar
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http://www.youtube.com/watch?v=G-ixg4RE1zs
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SPELAR DET NÅGON ROLL?
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SPELAR DET NÅGON ROLL?
"Jag är överväldigad. Jag tackar Amnesty 

International och alla aktivister för deras 

stora stöd som gjort att jag segrat. 

Amnesty Internationals medlemmar och 

aktivister är mina hjältar”
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SPELAR DET NÅGON ROLL?

http://www.youtube.com/watch?v=CQbpM99KgFs
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SPELAR DET NÅGON ROLL?
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SPELAR DET NÅGON ROLL?

“Jag vill tacka alla så mycket för stödet 
till mig och vår rörelse. Att få brev har 
verkligen gett mig inspiration till det vi 
gör. Jag har börjat märka att världen 
ser på och stöder oss - vi är inte 
ensamma". 



AKTUELL 
KAMPANJ/VÄDJ
ANDE HÄR!!

AMNESTY INTERNATIONAL

● problemet
● vi kräver...

21



ENGAGERA DIG,
GÅ MED I AMNESTY!


