
Kampanjen Skriv för Frihet fokuserar på individfall med mål att agera

kraftfullt under en kortare period. I år uppmärksammas fem individfall, vad

fallen har gemensamt är att alla berör rätten att fredligt protestera. Under de

senaste åren har protester pågått över hela världen. Människor samlas för

att protestera mot inskränkta rättigheter, för ett liv fritt från våld, för sin rätt att bli behandlade lika inför lagen, för

politisk frihet eller för sin överlevnad. I samband med dessa protester, där människor fredligt uttryckt sin önskan

om ett rättvist och bättre samhälle, har vi på Amnesty också bevittnat hur statsmakten slagit tillbaka hårt. Fredliga

demonstrationer slås ned med polisövervåld och militära ingripanden. Journalister och demonstranter fängslas,

och organisatörer och aktivister skräms till tystnad.

Årets tema för Skriv för frihet är rätten att fredligt protestera. Känns det bekant? I och med att denna fråga,

sorgligt nog, är fortsatt högaktuell så gör den en comeback. För hur en stat behandlar demonstranter och

personer med ”fel” åsikter säger mycket om tillståndet för de mänskliga rättigheterna i landet. Tänk bara på

utvecklingen vi precis har bevittnat i Ryssland och Iran. Tanken med Skriv för frihet är att vi riktar strålkastarna mot

enskilda fall – för att skapa förändring för många. Det är en metod som Amnesty framgångsrikt har använt under

många år. Skillnaden är att vi under denna kampanj höjer trycket rejält, genom att lyfta samma fall världen över.

Makthavare som har varit vana vid att komma undan inser plötsligt att de befinner sig i rampljuset. Då ger de ofta

vika.

Kontaktuppgifter

Fartun Andersson Ramnemo

Verksamhetsutvecklare

0709-144152

fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se

Maja Åberg

Policyrådgivare och sakkunnig internationella organisationer

maja.aberg@amnesty.se

Kampanjperioden börjar den 10 november och pågår till 28 februari - Vi uppmuntrar till att välja ut två eller tre fall

som ni finner särskilt intressanta! Viktigt att notera är att fallen har olika slutdatum som infaller utanför

kampanjperioden! Läs mer om fallen på Aktivistportalen HÄR

Materialet i årets kampanj består av Vykort, Infoblad och Utställningsaffisch för varje valt fall, samt Samlingsaffisch

om Yttrandefrihet och Samlingsaffisch om Skriv För Frihet. Allt material hittar ni HÄR
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HENNES BROTT

– ATT FÖRSÖKA SPRIDA SANNINGEN

Både yttrandefriheten och rätten till fredliga protester har länge varit

kraftigt begränsade i Ryssland. I våras blev situationen ännu värre.

Det blev tydligt för den ryska konstnären och musikern Aleksandra

Skochilenko.

I våras gjorde Aleksandra en aktion där hon i en matbutik bytte ut

prislapparna till små etiketter med information om Rysslands krigsföring. Knappt två veckor senare greps hon

av polis. Nu anklagas hon för spridande av falsk information och riskerar upp till tio års fängelse. Amnesty

kräver att Aleksandra omedelbart friges och att anklagelserna mot henne läggs ned.

VIKTIGT! Undvik att använda den ryska och/eller ukrainska flaggan (eller deras färger) i

kampanjarbetet.

KRIGETS MOTSTÅNDARE I RYSSLAND

BEHÖVER VÅRT STÖD

HAN FICK FEM ÅRS FÄNGELSE FÖR ATT HA TÄNKT DELTA I EN PROTEST

De medborgerliga och politiska rättigheterna i Kuba har länge varit

begränsade. Under de senaste åren har situationen försämrats ytterligare.

En som har drabbats är konstnären och aktivisten Luis Manuel Otero

Alcántara – som har fått internationellt erkännande för sitt försvar av

yttrandefriheten.

Under flera år har Luis blivit trakasserad och hotad av myndigheterna. När
han i samband med de stora protesterna 2021 publicerade en video om att han tänkte delta blev han fängslad. I

juni i år dömdes han till fem års fängelse. Amnesty kräver att Luis omedelbart friges.

HJÄLP OSS ATT FÖRSVARA

DEM SOM FÖRSVARAR YTTRANDEFRIHETEN

EN ENDA DEMONSTRATION KOSTADE HENNE FLERA ÅR AV SITT LIV

Kameruns president och hans parti har suttit vid makten i drygt 40 år. Under

denna tid har de skapat ett system som präglas av djup korruption, orättvisa

och förtryck. Därför var det tyvärr inte förvånande att säkerhetsstyrkorna slog

till mot en fredlig demonstration i september 2020.



En deltagare var familjeförsörjaren Dorgelesse N’guessan, som ville protestera mot landets ekonomiska

situation. Under demonstrationen, hennes livs första, greps hon och flera hundra andra. Hon dömdes sedan

till fem års fängelse. Amnesty kräver att domen upphävs och att Dorgelesse och alla meddemonstranter

friges.

DU BEHÖVS I KAMPEN FÖR RÄTTEN

ATT FREDLIGT PROTESTERA

ATT STÅ UPP FÖR MILJÖN ÄR INTE ETT BROTT

Bangladesh är ett av de länder i världen som har drabbats hårdast av

extremväder till följd av klimat- förändringarna. Vid protester mot ett

kolkraftverk i en fattig del av landet dödades flera personer av polisen.

I maj förra året publicerade ingenjören och klimat- aktivisten

Shahnewaz Chowdhury ett Facebook-inlägg – där han kritiserade

både kolkraftverket och polisens agerande. Senare samma månad greps han med hänvisning till en mycket

sträng cybersäkerhetslag.

Nu riskerar han upp till tio års fängelse. Amnesty kräver att Shahnewaz släpps omedelbart och att åtalet mot

honom läggs ner.

TILLSAMMANS KAN VI SKYDDA

KLIMATAKTIVISTER

Franska polisens våldsanvändning ledde till Zinebs död

Åttioåriga Zineb Redouane, algerisk-fransk sexbarnsmamma och

pensionär, befann sig i sin lägenhet den 1 december 2018 medan

demonstrationer pågick utanför mot dåliga levnadsförhållanden efter att

två byggnader kollapsat i området, vilket har dödat 8 människor. När hon

hörde tumultet utanför gick hon till fönstret för att stänga det.

En tårgasgranat avfyras och träffade Zineb rakt i ansiktet. Hon fördes till

sjukhuset med svåra skador och avled senare. Det har gått nästan fyra år

sedan Zinebs död och ännu har ingen åtalats eller stängts av för dödsfallet, hennes familj väntar fortfarande

på rättvisa.

Amnesty kräver fullt ansvar för alla inblandade i dödandet av Zineb, inklusive polisen som avfyrade granaten.

TILLSAMMANS KAN VI



UTKRÄVA ANSVAR FÖR ZINEBS DÖD!

HÄR kan ni läsa mer om hur man gör utåtriktade aktiviteter, riktlinjer för hur man ska gå tillväga under aktionen

samt information om säkerhet om hur ni kan jobba förebyggande med säkerhet inför era aktioner, och hur ni kan

gå tillväga om det mot förmodan skulle hända något

Agera hubb https://www.amnesty.se/agerahub/skriv-frihet-2021/

Skriv för Frihet använder sig av den betydande metoden opinionsbildande arbete. Det innebär främst att engagera

människor att samla in namnunderskrifter som sedan lämnas över till makthavare med krav på att upprätthålla

mänskliga rättigheter. Vi vill visa att vi är många som anser att detta är viktiga frågor, det viktigaste är att vi sprider

medvetenhet om fallen samt visar solidaritet.

Så här skickar du iväg materialet!

● Samla in alla vykort som skrivits under + räkna antalet underskrifter på petitionslistor och vykort för varje

enskilt fall och rapportera in detta.

● Sortera vykorten så fallen är separerade från varandra. Lägg petitionslistorna i ett kuvert och skriv namn

på fallet på utsidan.

Kom ihåg skillnaden mellan Påverkansbrev och Solidaritetsbrev.

Påverkansbrev: Innebär att vi strävar efter att påverka makthavare främst genom opinionsbildande arbete,

exempelvis skriva brev till makthavare, samla namn som sedan lämnas över till makthavare för att utkräva ansvar.

Vi kan påverka makthavare på sociala medier, exempelvis genom att tagga ansvariga myndigheter, ministrar eller

presidenter i inlägg där vi uppmärksammar människorättssituationen i landet eller skapar en twitterstorm.

Solidaritetsbrev: Solidaritetsbrev riktas direkt till personen. Hälsningar är så viktiga för dem vi arbetar för, de ger

dem hopp och styrka att vilja fortsätta sitt viktiga arbete för mänskliga rättigheter. Solidaritetsbrev kan vara

antingen till fallen eller till hens anhöriga. Det kan också ske digitalt direkt till personens sociala medier.

Vi uppmuntrar till att fotografera och filma under era aktioner, dock är det är viktigt att veta vad som gäller vid

bildhantering under en aktion samt att ha koll på GDPR-lagen. Läs mer om det i Lathunden HÄR

Skicka allt material till Amnestys huvudkontor, det är viktigt att avsändaren framgår tydligt!

Amnesty International, Svenska Sektionen

Box 4719

116 92 Stockholm
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