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När jag och mina fängslade vänner fick veta att Amnesty krävde att en av oss skulle friges, 
förvandlades fängelset till en festplats, som vid en högtid eller ett bröllop. Jag hörde mitt namn 
nämnas - så jag vet vad jag talar om. Misströsta inte vad gäller era brev och kampanjer. De skyddar 
människors liv och gör fängelset mindre outhärdligt. Glöm inte bort fångarna, att glömmas bort är ett 
slags moralisk död för den fängslade. 

Faraj Bayrakdar, samvetsfånge i Syrien 1987-2000 
 

Arbetet med aktionsfall  

 
Att ta sig an ett aktionsfall innebär att er grupp tar på sig ett ansvar för en eller flera individer som 
sitter fängslade, är hotade eller på andra sätt fått sina mänskliga rättigheter kränkta. De som vi 
arbetar för har rätt att förvänta sig ett gediget och kontinuerligt arbete för deras sak. 
 
Arbetet med aktionsfall är långsiktigt och självständigt. I vissa fall kan det dröja många år innan 
målen uppnåtts eller att fallet avslutas av andra skäl. Gör en plan för hur ni ska hålla igång arbetet 
långsiktigt. Ofta är instruktionerna i falldokumentet också ganska knapphändiga, så utgå från att ni 
behöver bidra med egna idéer och initiativ. 
 
I en arbetsgrupp är det klokt att fördela arbetsuppgifter mellan gruppens medlemmar, och detta gäller 
givetvis även ert aktionsfall. Notera dock att information och uppdateringar om fallet alltid skickas 
till den person som är registrerad som gruppsekreterare. Denne har ett ansvar att föra vidare 
informationen till de andra i gruppen. 
 
Ert aktionsfallsdokument är internt vilket innebär att det endast är era gruppmedlemmar som ska ta 
del av det. Anledningen till det är att fallbeskrivningen ofta innehåller personlig information om 
individer, detaljer om deras religiösa och politiska åskådning eller information om människor och 
institutioner de har anknytning till. Informationen kan dock i regel användas externt, så länge inget 
annat uttrycks. Känner ni er osäkra kring vad som gäller, kontakta sekretariatet. 
 
Om ni inte skulle kunna/vilja fortsätta arbeta med fallet måste ni omedelbart meddela detta till 
sekretariatet. När ni avslutat arbetet ska ni förstöra falldokumentet innan ni slänger det.  
 

Information och strategi  

 
Aktionsfall tas fram av utredningsteam på Amnestys internationella sekretariat. De inkluderar en 
fallbeskrivning, bakgrundsinformation, målsättningar, underlag för brevskrivning, adresser till 
makthavare, tips på kampanjaktiviteter, samt i vissa fall instruktioner för kontakt med den/de personer 
som fallet gäller (eller deras anhöriga). Materialet inkluderar även fördjupande information via 
Amnesty-dokument eller andra externa källor. Läs igenom materialet och instruktionerna noga! 
Det är viktigt att ni är införstådda med den strategi som finns kring fallet. Ett ogenomtänkt agerande 
skulle potentiellt kunna förvärra den situationen den/de personer som fallet gäller. 
 
Med utgångspunkt i målsättningarna och instruktionerna bör ni därefter lägga upp en långsiktig plan 
för ert arbete med fallet. Det är en god idé att utse en medlem i gruppen som tar ett särskilt ansvar för 
ert fall, och som kan ta en initiativtagande roll gentemot de övriga i gruppen. 



Aktiviteter  

 
Här kan ni läsa om ett antal metoder som kan vara lämpliga i arbetet med ett aktionsfall. Tänk dock 
på att det är ni själva som har huvudansvar för att skapa ett effektivt arbete. Inget hindrar att ni bdrar 
med egna idéer och tar initiativ utanför instruktionerna i falldokumentet eller den här handledningen. 
Skulle ni känna er osäkra på vad som är lämpligt får ni gärna stämma av era planer med den 
ansvarige för aktionsfall på sekretariatet. 
 
Brevskrivning 
Påtryckningar via brevskrivning till makthavare/myndigheter ingår nästan alltid bland de 
rekommenderade aktiviteterna. Adresser och rekommenderade punkter att ta upp i era brev hittar ni i 
fallbeskrivningen. Ibland inkluderar materialet även färdiga mallbrev, men ni får gärna skriva om dem 
och göra dem mer personliga. Ni får också gärna uppmana andra att delta i påtryckningarna, till 
exempel genom att arrangera en “brevskrivarverkstad” eller genom att be dem underteckna en 
petition. 
 
Instruktioner för brevskrivning hittar ni på: aktivism.amnesty.se/brevskrivning 
 
Utåtriktade aktiviteter 
Det finns massor av metoder att skapa opinion kring enskilda fall via utåtriktade aktiviteter. 
Informationsbord, affischering, flygblad, gatuaktiviteter och olika former av publikevenemang är några 
exempel. Om ni informerar om mänskliga rättigheter på skolor kan ert aktionsfall fungera som ett 
konkretiserande exempel. Det finns också mängder av möjligheter att nå ut med information via 
sociala medier, eller genom att få lokala tidningar att uppmärksamma ert arbete. 
 
På aktivistportalen hittar ni mängder av tips och instruktioner under rubriken “Information och 
opinionsbildning”: aktivism.amnesty.se 
 
Insändare 
Att skriva insändare till lokala tidningar är ett bra sätt att skapa uppmärksamhet kring ert fall. 
Ambassader i Sverige har pressbevakning på det som skrivs om deras länder, så i många fall kan det 
ni skriver nå makthavare i det berörda landet. 
 
Instruktioner för att skriva insändare hittar ni på: aktivism.amnesty.se/insandare 
 
Om ni behöver hjälp, eller vill att någon kommer med synpunkter på er insändare innan ni skickar den 
till tidningen, kan ni kontakta den ansvarige för aktionsfall eller Ami Hedenborg, pressekreterare: 
08-729 02 20, ami.hedenborg@amnesty.se 
 
Mobilisering av målgrupper utanför Amnesty 
Kontakta gärna andra som kan vara intresserade av det fall ni arbetar med, exempelvis 
yrkesgrupper/fackklubbar inom samma bransch eller verksamhetsområde som den person ni arbetar 
för. Det kan också finnas föreningar eller verksamheter som har koppling till det land eller den person 
ni arbetar för, och som kan vilja bidra till ert arbete. 
 
Hälsningar till fångar 
I vissa fall finns det möjlighet att skriva direkt till en person som sitter fängslad och/eller hens familj. 
Adressuppgifter och instruktioner finns i så fall i fallbeskrivningen, liksom förslag på lämpliga 
hälsningar. Många - både fångar och deras familjer - har vittnat om hur viktig kontakten med 



Amnestys medlemmar varit. Vetskapen om att inte vara bortglömd har i många fall varit helt 
avgörande för att människor klarat att uthärda under extremt pressade eller plågsamma situationer. 
 
Hälsningar till fångar eller anhöriga ska i regel vara ganska neutrala - ofta anses det direkt olämpligt 
att inkludera politiska budskap eller att fråga om fångars situation i fängelse. Det skulle till och med 
kunna utsätta fångar eller anhöriga för risker. 
 
Solidaritetsaktioner 
Solidaritetsaktioner innebär någon form av agerande för att visa stöd för en fånge eller ett politiskt 
krav. Det kan handla om att publicera en bild, bära symboler, göra en särskild aktivitet eller skapa 
något med en politisk innebörd. Ibland finns rekommendationer i ert falldokument, men ni kan också 
ta initiativ till egna aktiviteter. 
 
Särskilda datum eller händelser 
Dra gärna nytta av dagar eller företeelser med särskild koppling till det fall ni arbetar med. Det kan 
handla om en fånges födelsedag, det berörda landets nationaldag eller en internationell dag med 
koppling till den fråga eller tema som ni arbetar med.  

 

Fördjupning  

 
I fallbeskrivningen finns i regel länkar till kompletterande och fördjupande material om det land eller 
den fråga ni arbetar med, till exempel blixtaktioner eller rapporter. För ytterligare information kan ni 
gärna söka på ert land på Amnestys internationella hemsida: www.amnesty.org 
 
Vi rekommenderar er också att fördjupa era kunskaper genom att läsa artiklar eller se film om det land 
ni arbetar med, eller kanske genom att ordna en träff med någon som kommer från (eller har kunskap 
om) det berörda landet. Ju mer kunskap ni skaffar er, desto större möjligheter har ni att göra ett bra 
arbete med fallet. Det kan också vara positivt för samhörigheten i gruppen att ha ett gemensamt 
intresse att förkovra sig kring. 
 
Notera dock att ert utåtriktade arbete enbart ska utgå från faktauppgifter som kommer från Amnesty. 
Det är viktigt att den information vi går ut med är korrekt och baserad på vårt eget utredningsarbete. 
 

Andra Amnestygrupper som arbetar med fallet  

 
Normalt har vi 2-5 grupper i svenska sektionen som arbetar med respektive aktionsfall. 
Kontaktuppgifter till andra grupper som arbetar med “ert” fall hittar ni i följebrevet till falldokumentet. Vi 
ser gärna att grupper tar initiativ till gemensamma aktiviteter, delar information med varandra eller 
samarbetar för att skapa nya idéer. I vissa fall har grupper också tagit initiativ till gemensamma 
utbildningar eller föreläsningar för att lära sig mer om det land eller tema de arbetar med. 

 

Brevsvar  

 
Om ni skulle få svar på brev ni skrivit till makthavare eller myndigheter vill vi att ni snarast skickar en 
kopia på brevet till den ansvarige för aktionsfall på sekretariatet. Svaret vidarebefordras till 
utredningsteamet på vårt internationella sekretariat och kan i vissa fall den fortsatta strategin för fallet. 
Beroende på innehållet i svaret kan ni också få instruktioner för fortsatt kontakt med dem som skrivit 
till er. 



Uppdateringar och rapportering  

 
Uppdateringar 
Så snart Amnesty får uppdaterad information om det fall ni arbetar med kommer den självklart skickas 
till er. Det bör dock betonas att den typen av uppdateringar kan komma med både ojämna och långa 
mellanrum. I de flesta fall beror detta på att det helt enkelt inte händer något med fallet. Det kan också 
vara så att förändringar inte kommer till Amnestys kännedom. Får ni ingen återkoppling ska ni 
fortsätta ert arbete med utgångspunkten att inget har förändrats.  
 
Rapportering 
En gång per år, vanligen vid årsskiftet, ska ni skriva en aktionsfallsrapport om arbetet med ert fall. 
Instruktioner kring detta hittar ni i Insats. Det är viktigt att vi kan ge en så heltäckande bild som möjligt 
av vårt arbete med fallen. Delar av informationen vidarebefordras därtill till vårt internationella 
sekretariat, för eventuell revidering av strategin för fallet. Notera att om ni arbetar med flera aktionsfall 
ska ni skriva en rapport per fall. 
 
Som bilaga till ert falldokument får ni en aktionsfallslogg, där vi rekommenderar att ni kontinuerligt 
tar anteckningar om ert arbete med fallet. Det kommer underlätta arbetet med att skriva den årliga 
rapporten. 
 
Om ni planerar större aktiviteter, eller får täckning i media som rör arbetet med ert fall, meddela den 
aktionsfallsansvarige på sekretariatet så snart som möjligt. Detta för att vi ska kunna informera om 
vårt arbete på lokal nivå på ett så bra sätt som möjligt. Vi är extra tacksamma för användbara bilder! 
 
Att avsluta arbetet med fallet 
Det är bara ett fåtal Amnestygrupper världen över som arbetar med varje aktionsfall. Det är alltså en 
ganska sårbar form av kampanjarbete, och den kräver att alla inblandade tar ansvar. Om ni inte kan 
eller vill fortsätta arbeta med ert aktionsfall måste ni meddela detta omedelbart så att någon annan 
grupp kan ta över uppgiften. 
 

Stöd och kontakt   

 
Att arbeta effektivt och långsiktigt med ett aktionsfall är ingen enkel uppgift. Ta gärna stöd via 
instruktionerna på aktivistportalen, genom att rådfråga andra Amnestymedlemmar eller delta på 
utbildningar.  
 
Om ni behöver information om fallet som sådant, vill få synpunkter på er planering eller diskutera 
konkreta aktiviteter, så är ni också mer än välkomna att höra av er till mig. Kan jag inte själv hjälpa er 
så har jag dussintals kloka kollegor på sekretariatet som kanske kan göra det. Det finns alltid stöd 
som ni kan få, om ni behöver det. 
 
Lycka till med ert arbete! 
 
 
Mats Engman 
Telefon: 08-729 02 66, 073-309 64 02 
E-post: mats.engman@amnesty.se 
Postadress: Amnesty International, Mats Engman, Box 4719, 116 92 Stockholm 


