Att skapa lokal opinion - insändare & debattartiklar
Att skriva insändare och debattartiklar är ett utmärkt sätt att sprida information och väcka
engagemang. Det viktiga är att utgå från sig själv och sina egna ord. En insändare ska i
första hand komma från er - inte från den organisation ni är engagerade i.
Genom att skriva en insändare med era tankar när det gäller migrantarbetarnas utsatta
situation i Qatar och deras rättigheter inför, under och efter VM i Qatar 2022, möjliggör
ni för fler personer att ta del av samma kunskap som ni har, men också för andra att
skapa egna tankar om situationen och förhoppningsvis sprida detta vidare till ännu fler.
En insändare är ett personligt uttalande till en tidnings läsare. Samma insändare kan
skickas till flera tidningar så länge den har samma avsändare. Ett verktyg ni kan använda er
av är Insändarmaskinen som finns på https://insandarmaskinen.se/. Det är ett verktyg som
gör det möjligt att skicka din insändare till många tidningar samtidigt. Det krävs ingen
kontakt på förhand med den berörda tidningen/insändarredaktionen, och ni vet inte om er
insändare kommer publiceras eller inte. Det står även redaktören fritt att korta er text om
den skulle vara för lång.

Här är några huvudregler ni kan hålla i minnet när ni skriver insändare:
● Var personlig. En insändare bör komma från er och skrivas med just ert språk och
uttryck. Var därför inte rädd att uttrycka er på ett personligt sätt. Tänk dock på att
när ni skriver en insändare i Amnestys namn, så måste de åsikter ni ger uttryck för
ligga i linje med Amnestys åtagande. Är ni osäkra på hur Amnesty ställer sig i en
fråga, kontakta sekretariatet. När ni skriver om migrantarbetares rättigheter under
fotbolls-VM i Qatar, är det enklaste att utgå från den information ni hittar på
Aktivistportalen och på amnesty.se.
● Lägg era bästa/viktigaste formuleringar så tidigt som möjligt i texten. Ni vill
engagera den som läser redan från första meningen. Om er insändare behöver
kortas kommer dessutom texten i regel att skäras från slutet. Om texten avslutas
med en slutkläm, en rekommendation eller kampanjens krav kan ni skicka med ett
meddelande att ni absolut vill att denna del av texten ska vara kvar, och be
redaktionen höra av sig om de måste korta texten.
● Ange både namn och Amnestytillhörighet i avsändaren. En insändare kan för all del
skrivas anonymt eller under pseudonym, men inom Amnesty vill vi vara tydliga med
både vilka vi är och vad vi står för. Dessutom är det lättare att skriva med ett
personligt uttryck om man skriver med sig själv som avsändare. Avsändaren "Anna
Andersson, Amnestygrupp 11, Avesta" är därför betydligt bättre än bara
"Amnestygruppen i Avesta" eller "arg Amnestymedlem". (Dessutom måste man
skicka med ett namn tillsammans med texten även om man skriver anonymt,
tidningar publicerar sällan insändare om de inte vet vem skribenten är).
● Skicka gärna med en bild. Insändare med bilder blir lästa i långt högre utsträckning
än de som bara består av text. Tänk dock på att kolla upp om du har rättighet att
publicera bilden.
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En debattartikel har som syfte att lyfta en fråga till debatt eller diskussion. Den bör
innehålla en argumentation som leder fram till någon typ av ståndpunkt, helst i form av ett
krav eller en förväntan att någon/några bör vidta någon form av åtgärd för att komma
tillrätta med det problem ni belyser. I det här fallet är vårt gemensamma krav att FIFA
använder sitt inflytande för att uppmana Qatar att skydda alla de migrantarbetare som
gör VM möjligt och se till att Qatar vidtar åtgärder för att på riktigt åstadkomma en
förbättring, även efter VM är slut!
Den som vill skriva en debattartikel bör alltid kontakta tidningen för att höra om de är
intresserade av publicering. Debattredaktionen kommer alltid vilja se texten i
publicerbart skick innan de ger några löften om publicering, och i många fall kommer
de att tacka nej.
Om en fråga är aktuell och har nyhetsvärde, är sannolikheten större att debattredaktionen
blir intresserad. Hör av er till debattredaktionen i god tid innan för att fråga om de är
intresserade av att publicera en debattartikel angående kravet att FIFA står upp för
migrantarbetares rättigheter under fotbolls-VM i Qatar.

Fler tips
Glöm inte bort att det även finns andra kanaler att nå ut i än tidningar! Kanske kan ni få
göra ett gästinlägg på en blogg? Var kreativa! Fler tips på hur ni kan använda er av media
finns på aktivistportalen under “Infromation och Oponionsbildning - arbete gentemot
media”.

Ni kan också kontakta vår kampanjledare Karin eller vår
presskommunikatör Dusan med frågor!

Karin Ledin da Rosa
karin.darosa@amnesty.se
0709 - 87 04 65

Dusan Djuric
dusan.djuric@amnesty.se
0708 - 74 48 27
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