
 

Kreativ aktion för Ahmadreza Djalali 
Här är en idé på hur ni som Amnestygrupp kan agera för Ahmadreza Djalalis frigivning. I 
slutet av dokumentet hittar ni dessutom en guide för att själva brainstorma fram andra bra 
aktioner tillsammans i gruppen - även om ni inte har möjlighet att träffas fysiskt just nu! 
VAD 
En kreativ och corona-anpassad aktion för att sprida budskapet om att frige Djalali - i parker 
och grönområden. 

VARFÖR 
Syftet med aktionen är att synliggöra Ahmadreza Djalali. Vi vill att Djalalis fall ska bli lika 
välkänt som en annan fängslad svensk medborgare, Dawit Isaak. Målet är alltså att 
synliggöra honom och vårt krav om att han ska friges!  
 
HUR 
1. Samla din grupp till ett digitalt möte 
Vi vill organisera oss tillsammans, även i coronatider! Samlas online för att prata igenom 
idén: Vad vill ni göra och hur ska ni genomföra det? Olika personer har olika förutsättningar 
att delta - men de flesta kommer kunna vara med i något stadie av aktionen. 
 
2. Vad vill ni göra? 
Ni skulle till exempel kunna: 

● Måla en banderoll att hänga upp mellan två träd 
● Virka eller brodera budskap som fästs på lyktstolpar/bänkar/statyer 
● Rita eller måla egna affischer och häng upp på synliga platser 
● Rita budskap med gatukritor på asfalt 

 
Stay safe! Försäkra er om att aktionen inte samlar människor i grupp, och tänk igenom hur ni 
undviker att utsätta er för coronasmitta. Exempelvis kan en person samla det material som 
behövs, en annan kan virka eller måla hemma, och 1-2 personer kan cykla till parken för att 
hänga/fästa upp budskapen en tidig morgon när det är folktomt ute. 
 
3. Tänk ut synliga platser 
Vill vi nå ut bör vi placera vårt budskap där människor befinner sig! Var finns det möjlighet 
att göra ert budskap synligt och tydligt på er ort? 
 
4. Formulera ert budskap 
Det viktigaste att förmedla är att Djalali är en dödsdömd svensk medborgare i Iran som vi vill 
ska friges. I sitt kortaste format kan man skriva en hashtag (#SaveAhmadreza) eller hemsida 
(amnesty.se/djalali) för då kan tittaren söka fram mer info själv. Att ha med ett porträtt på 
Djalali kan också ha en stark effekt. Läs gärna på om bakgrunden för Djalalis fall här.  
 

https://www.amnesty.se/agerahub/kedjebrev-djalali/


 

Ta gärna bilder! Om ni vill kan ni fortsätta sprida budskapet på sociala medier. Användbara 
taggar: @AmnestySverige och #EndDeathPenalty #SaveAhmadreza #AvskaffaDödsstraffet 
 
Tips för att få till en bra aktion!  

● Dela upp ansvaret för olika uppgifter och gör en tidsplan för när saker ska vara klara. 
● Gå igenom i förväg vad ni svarar förbipasserande som undrar vad ni gör och varför  
● Efteråt: prata igenom hur det gick, och glöm inte att fira!  

 
Maila astrid.noresson@amnesty.se  om er aktion - vi kan också vara med och hjälpa till att 
svara på frågor under ert planeringsarbete. 
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Tips för att planera kreativa aktioner! 
Det kan vara klurigt att komma på roliga och uppseendeväckande idéer nu när hela vår 
vardag är påverkad (och ibland helt omkullkastad) av covid-19. Vi gjorde en egen 
brainstorm, och nu har vi några tips till er! 
 

 

Tips för en bra brainstorm 
Att ses och prata är viktigt… även om det sker på avstånd! 
Organisera ett möte för att spåna idéer. Ni kan alltid höra av er till oss på sekretariatet om ni 
vill ha tips eller hjälp för att ordna digitala möten. 
 
Börja med en tydlig utgångspunkt 
Vill ni skapa opinion mot dödsstraffet i allmänhet? Eller vill ni påverka situationen för en viss 
dödsdömd individ? Enas först om vad ni vill uppnå så att ni kan utgå från det när ni spånar 
på idéer om hur ni ska uppnå det. 
 
Dags för brainstorm! 
I det här stadiet är det bra att välkomna alla idéer och inte säga nej till något oavsett hur 
tokigt eller orealistiskt det verkar. Vi vill låta kreativiteten flöda! Ni kan samla idéerna i 
exempelvis ett gemensamt Google-dokument eller på en Jam board. 
 
Snäva ner och fatta beslut 
Ni kom förstås på många idéer: Några kanske helt orimliga och en del som går att 
genomföra. Nu kan det vara läge att ställa frågan: Vilka kan vi lyckas genomföra? Vilka 
tycker vi vore roliga? Vilka kommer få den effekt vi vill uppnå? Fatta ett gemensamt beslut! 
 
Dags att planera 
Sen är det dags att planera hur ni ska genomföra er idé.  

- Dela upp ansvaret för olika uppgifter och gör en tidsplan för när saker ska vara klara. 

https://www.google.se/intl/sv/docs/about/
https://www.youtube.com/watch?v=RZA20BZ8XXg


 

- Ställ upp för varandra längs vägen - ni är ett team och lär er genom att testa saker 
tillsammans! 

- Behöver ni budget för er aktion, kom ihåg att ni kan söka aktivitetsbidrag 
 
Efter aktionen 

- Prata igenom hur det gick, och glöm inte att fira!  
- Berätta gärna för andra aktivister och för sekretariatet om er aktion, så att vi kan 

inspireras av varandra 
 
Vill ni ha fler tips? Hör gärna av er till ert regionala team! 


