
Presentation: Introduktion till 
mänskliga rättigheter och Amnesty 
 
Målgrupp: Gymnasieelever 
Längd: ca 45-60 min  
 
Att tänka på: 
Det här är ett underlag för dig som ska ut i gymnasieskolor och hålla presentationer. Syftet 
med presentationen är att informera om Amnesty, men framförallt att inspirera eleverna till 
engagemang.  
 
Underlaget kan ses som en utgångspunkt för din presentation. Presentationen består av 
bilder, stolpar, kartor och filmer. Till varje slide finns, i detta dokument, en beskrivning med 
fakta. Utifrån detta kan du skriva ett manus eller göra egna stolpar. Tanken är alltså inte att 
du ska läsa innantill ur det här underlaget.  
 
Ibland kan du behöva anpassa presentation efter situation och målgrupp. Tänk då på att 
göra en egen kopia av presentationen så att du inte ändrar i originalet.  
 
Glöm inte heller att noga gå igenom presentationen och uppskatta tidsåtgången så att den 
stämmer överens med den tid du har till förfogande. Är presentationen för kort kan det vara 
bra att lägga till övningar eller diskussionsfrågor. Är den för lång gäller det att kapa bort allt 
som kan tänkas vara av mindre betydelse.  
 
Det överordnade syftet med att besöka klassrum är att skapa engagemang. Ha därför alltid 
med ett aktuellt vädjande och samla in namnunderskrifter i klassrummet. Då kan de som vill 
ta ställning och de får en bild av hur vi arbetar. En slide för detta finns i slutet av 
presentationen. Här kan du, i din egen version, lägga in information och bild om ett aktuellt 
fall/vädjande.  
 
Metoder: 

● föreläsning/instruktion 
● heta stolen 
● diskussion 
● filmvisning 

 
Presentationens disposition 

1. Inledning 
2. Heta stolen 
3. Två personer - två öden 
4. Moses Akatugba 
5. Phyoe Phyoe Aung 
6. Vad är mänskliga rättigheter? 
7. Vilka är vi i Amnesty? 



8. Vårt åtagande 
9. Aktivism 
10. Spelar det någon roll? Positiva exempel (återkoppling till inledande fall) 
11. Aktuell kampanj 
12. Engagera dig! 

 
 
1. Inledning 

 
 
Beskrivning 
Att presentera sig ordentligt är alltid viktigt. Första intrycket spelar stor roll. Var noga med att 
säga vem du är, vilken organisation du arbetar för och vilken din roll är. Ge gärna en kort 
överblick över din presentation (utan att avslöja för många detaljer).  
 
2. Heta stolen 

 
Beskrivning 
Heta stolen är en övning som passar bra för att lära känna nya grupper och “värma upp” lite. 
Övningen ger möjlighet att behandla känsliga ämnen/frågor utan att eleverna behöver föra 
en diskussion, vilket ibland kan vara bra.  



 
Deltagarna sitter på stolar i klassrummet. Utbildaren läser påståenden/frågor. De som håller 
ställer sig upp efter påståendet. De som inte håller med sitter kvar.  
 
Vill du variera övningen kan du låta eleverna som ställer sig upp byta plats med varandra. 
Övningen kan även utvecklas genom att eleverna får motivera sina svar mellan 
påståendena. Det tar dock mycket tid i anspråk. 
 
För att lätta upp övningen kan det också vara en idé att lägga in några lustiga frågor mellan 
de allvarliga, t ex om TV-serier, musik eller något annat.    
 
Exempel på påståenden: 

● Om många personer tycker en sak är det förmodligen rätt.  
● Grova brott som mord och våldtäkt borde straffas med döden. 
● Det är fel att inte ingripa om man ser att människor fara illa. 
● Fri abort är en mänsklig rättighet. 
● Jag kan påverka samhället som jag lever i. 
● Kvinnor och män har samma möjlighet att påverka sin egna framtid i Sverige. 
● Världen blir bättre och bättre. 
● Att använda hårda förhörsmetoder, som t ex att tvinga någon att stå upp hela tiden, 

kan vara nödvändigt för att få en misstänkt brottsling att erkänna. 
 

3. Karta 

 
 
Beskrivning:  
Presentationen börjar med två individer från olika delar av världen:  

● Moses Akatugba från Nigeria 
● Phyoe Phyoe Aung från Burma 

 
Förklara kortfattat att de nu ska få höra vad som hänt Moses Akatugba och Phyoe Phyoe 
Aung. Be dem fundera på vad dessa två personer har gemensamt.  
 



 
5 & 6. Moses Akatugba 

 
 
Beskrivning: 
År 2005 var Moses Akatugba 16 år. I Nigeria avslutas högstadiet med ett prov. Moses 
Akatugba hade nyligen gjort detta prov och var nu hemma och väntade på resultatet. Han 
drömde om att studera medicin i framtiden, så resultatet var viktigt.  
 
Den 27 november gick han hemifrån för att besöka sin faster. På vägen kom en grupp 
soldater fram. De anklagade honom för rån och stöld. Han skulle, enligt soldaterna, ha stulit 
mobiltelefoner till ett värde av 5 000 kr. Han nekade bestämt till anklagelsen. En soldat sköt 
då Moses Akatugba genom handen. Därefter fördes han till polisstationen. Första dygnet 
visste inte hans familj vart han befann sig.  
 
Moses Akatugba förhördes. Under förhören blev han slagen med machetes och batonger 
och blev upphängd i förhörsrummet i flera timmar. Polisen drog ut hans finger- och tånaglar 
med en tång och tvingade honom att skriva under två “bekännelser” som redan var 
färdigskrivna. 
 
Efter mer än åtta år i fängelse blev det rättegång. Moses Akatugba var då 24 år gammal. 
Bevisningen var bekännelserna som framtvingades under tortyr, men även ett vittnesmål 
från rånoffret. Moses Akatugba dömdes till döden. 
 
Fakta om Nigeria: Landet har stora brister när det gäller rättssäkerhet. Människor grips 
godtyckligt. Tortyr är vanligt förekommande och används av polis och militär för att tvinga 
fram bekännelser eller som bestraffning. I Nigeria används också dödsstraff. Avrättningarna 
verkställs genom hängning.  
 
Avsluta med att visa filmen om när Moses Akatugbas bror skriver ett brev till honom.  
 
 
 
 
 
 



7. Phyoe Phyoe Aung 

 
 
Beskrivning 
Phyoe Phyoe Aung från Burma studerade till civilingenjör och var engagerad som 
studentledare när hon fängslades av politiska skäl 2008. Hon satt fängslad i över tre års tid 
och förbjöds att fortsätta sina studier. Trots det valde hon att fortsätta som studentledare.  
 
Under vintern 2014 hade hon som generalsekreterare för en av Burmas största studentkårer 
en viktig roll när studenter över hela landet protesterade mot förändringar av landets 
utbildningssystem.  
 
I samband med protester i Letpadan i centrala Burma den 10 mars 2015 ingrep polis och 
många studenter misshandlades. Phyoe Phyoe Aung försökte med sina vänner söka skydd i 
ett kloster, men det omringades snabbt av polisen. Studenterna arresterades, 
misshandlades och hotades med sexuella övergrepp.  
 
Omkring 100 personer fängslades och anklagades för en rad politiska brott. Många av dem 
har suttit i isoleringscell sedan dess, och nekats rätten att få träffa sina advokater. Phyoe 
Phyoe Aung och flera andra riskerade att dömas till mer än nio års fängelse för sina fredliga 
protester. 
 
Fakta om Burma: Efter många år som avskärmad diktatur har Burma under de senaste 
åren försökt närma sig resten av världen. Man har genomfört politiska reformer och frigivit 
många av landets politiska fångar. De systematiska trakasserierna mot studentledare över 
hela landet går dock i en helt annan riktning. 
 
 
 
 
 
 
8. Moses och Phyoe Phyoe  



 
 
Beskrivning: 
Upprepa frågan från inledningen: Vad har Moses och Phyoe Phyoe gemensamt? Två 
personer från olika delar av världen, som varit med om helt olika saker.  Be dem diskutera 
frågan i par.  Diskutera sedan i helklass eller diskutera i helklass direkt.  
 
Fånga upp de svar som på något sätt kan relateras till mänskliga rättigheter. När flera svar 
kommit fram som rör mänskliga rättigheter kan ni börja närma er en gemensam förståelse av 
begreppet genom att diskutera:  

● Vad tänker ni på när ni hör mänskliga rättigheter?  
● Vad är mänskliga rättigheter enligt dig? 
● På vilket sätt har dessa personer fått sina rättigheter kränkta?  

 
9 &10. Vad är mänskliga rättigheter? 

 
 
 
 
Beskrivning 



Visa filmen. Förtydliga sedan budskapet: Mänskliga rättigheter handlar om människosyn och 
värderingar och bygger på idén att alla människor är födda fria och är lika i värde. Vi har 
därför alla samma rättigheter och skyldigheter.  
 
Mänskliga rättigheter är på många sätt en fråga om relationen mellan staten och individen. 
Det är individer som är “rättighetsbärare”. Stater har skyldighet att respektera individen och 
att säkerställa att alla människor som befinner sig på dess territorium kan åtnjuta sina 
rättigheter.  
 
En annan viktig princip är att mänskliga rättigheter är universella. Det betyder att de gäller 
för alla människor i hela världen. Det spelar alltså ingen roll i vilket land en människa lever i 
eller vilken kultur hen är en del av. Mänskliga rättigheter gäller alla, alltid.  
 
Internationellt finns flera överenskommelser mellan stater som ska skydda människors 
rättigheter. Ett viktigt dokument är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
Förklaringen består av 30 artiklar som slår fast att alla människor har rätt att leva sina liv i 
frihet, trygghet, värdighet och säkerhet, utan att utsättas för diskriminering.  
 
11. Amnesty International 

 
 
Beskrivning 
Amnesty är en global människorättsorganisation. Vi består av cirka 7 miljoner människor 
agerar för att mänskliga rättigheter gäller alla. Vår vision är en värld där alla kan åtnjuta 
rättigheterna i FN: allmänna förklaring.  
 



Vi är en organisation som vägrar att vända bort blicken för att något händer någon annan, 
någon annanstans och vi är övertygade om att det som skadar en annan människa berör 
och skadar oss alla.  
 
“By inspiring people to take injustice personally and by mobilizing the humanity in 
everyone, together we bring the world closer to human rights enjoyed by us all.” 
Ur Amnestys manifest 
 
Vi är politiskt och religiöst oberoende och tar inte ställning mellan olika ideologier eller 
religioner.  Amnesty är en ideell rörelse och är helt beroende av vanliga människors stöd och 
engagemang. Vi tar inte emot några bidrag från stater för vårt kampanj- och 
utredningsarbete.  
 
12. Vi arbetar för 

 

Beskrivning: 
Amnesty International gör ingen skillnad mellan olika rättigheter. Vi arbetar för alla de 
rättigheter som finns i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.  
 
Efter att du har gått igenom frågorna som Amnesty arbetar för kan det vara bra att 
återkoppla till Moses Akatugba och Phyoe Phyoe Aung.  
 
Moses Akatugba utsattes för tortyr och dömdes till döden. I detta fall har rätten till liv, att 
inte bli utsatt för tortyr och att vid brottsmisstanke få sin sak prövad i ett rättvis och 
oberoende  rättegång kränkts. Phyoe Phyoe Aung greps efter att ha organiserat och 
deltagit i demonstrationer. Det innebär att hennes rätt till yttrande- och föreningsfrihet 
kränkts.  



 
13. Hur gör vi?  

 
Beskrivning 
Vårt arbete består av flera olika delar. Bilderna representerar de olika delarna av vad vi gör: 
 
Bild högst upp: Amnestys utredare Donatella Rovera befinner sig på utredningsresa i Irak. 
Amnesty har utredare som som reser till olika länder för att dokumentera 
människorättskränkningar och samla in vittnesmål. Detta är en mycket viktig del av 
Amnestys arbete. Resultatet av dessa utredningar presenteras ofta i rapporter.  
 
Bild till vänster: Amnesty arbetar för att påverka makthavare så att de ska stoppa 
människorättskränkningar. Våra aktivister deltar i kampanjer, de sätter ljuset på 
människorättskränkningar, samlar in namnunderskrifter och skriver brev till makthavare och 
myndighetspersoner. På bilden ser vi en ungdomsgrupp i Skövde som deltar i ett 
Pride-parad.  
 
Bild till höger: Kunskap om mänskliga rättigheter är viktigt. Vi utbildar därför människor runt 
om i världen för att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna. Det handlar om att 
informera om vilka rättigheter alla har, men också om att ge människor verktyg för att de 
själva kunna påverka och förändra.  
 
 
 
 
 
14. Aktivism 



 
 
Beskrivning 
Vi tror att när många tillsammans känner lika starkt för samma sak uppstår en kraft som kan 
förändra världen. Därför är det viktigt att vi är många som engagerar sig i arbetet för 
mänskliga rättigheter. I Sverige har Amnesty över 100 000 medlemmar och givare.  En del 
stödjer oss med pengar, skriver under någon av våra namninsamlingar på nätet  och delar 
information. Andra är aktiva i någon av våra grupper. Svenska Amnesty består av ca 170 
grupper med aktivister.  Många grupper finns på skolor runt om i landet. 
 

15 & 16. Vad gör en grupp? 

 

Beskrivning 

Vad gör en Amnestygrupp? En grupp engagerar sig i Amnestys gemensamma kampanjer. 

Det kan vara kampanjer som handlar om att försvara flyktingars rättigheter, stödja 

människorättsförsvarare eller att kämpa mot abortförbud i länder som Nicaragua eller El 



Salvador. Grupperna får stöd i hur de kan arbeta med kampanjerna. Tillför gärna egna lokala 

exempel här på vad en grupp gör! Visa också filmen om att vara aktiv i Amnesty.  

 

17, 18 & 19. Spelar det någon roll (1) 

 
 
Beskrivning 
(17) Spelar det någon roll? Gör vårt arbete skillnad? I början presenterades fallet med 
Moses Akatugba,  16-åringen i Nigeria som utsattes för tortyr och tvingades erkänna brott. 
Efter åtta år i fängelse blev det rättegång i högsta domstolen i Effurum. Moses Aktugba 
dömdes till döden genom hängning, anklagad för att ha rånat en person och stulit tre 
mobiler. Moses hamnade åter i en fängelsecell i väntan på sitt straff.  
 
Amnesty International fick kännedom om fallet. Våra utredare samlade in information om vad 
som har hänt och aktivister runt om i världen började engagera sig. De skrev brev till Moses 
Akatugba och till Nigerias myndigheter där de krävde att dödsstraffet skulle dras tillbaka och 
Moses Akatugba friges. Sammanlagt skickades över 800 000 tusen brev och 
namnunderskrifter in till myndigheterna i Nigeria.  
 
(18) Till slut gav det resultat. Sent på kvällen den 28 maj 2015 meddelade guvernören för 
Delta State i Nigeria på Facebook att Moses Akatugba benådas och att domen upphävs. 
Efter tio års fängelse var Moses äntligen fri. I december 2016 besökte han Sverige och han 
sa då så här: "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”. 
 

(19) Avsluta denna del med att visa filmen där Moses Akatugba berättar om brevens 

betydelse.  

 

 

 

 

 

 



20 & 21. Spelar det någon roll 2? 

 
Beskriving 
(20) Phyoe Phyoe Aung greps efter omfattande demonstrationer och riskerade, tillsammans 
med andra studenter, långa fängelsestraff.  Amnesty International engagerade sig för att 
åtalet skulle läggas ner och att hon skulle friges. Runt om i världen samlade aktivister in 
namnunderskrifter till stöd för hennes frigivning. Sammanlagt samlades cirka 400 000 
namnunderskrifter in och överlämnades till Burmas myndigheter. 22 000 av dessa samlades 
in i Sverige. Många skrev också brev direkt till henne i fängelset där de uttryckte stöd för 
hennes kamp, så kallade solidaritetsbrev.  
 

(21) Den 9 april 2016 frigavs Phyoe Phyoe Aung och åtalet mot henne lades ned. Om stödet 

från alla runt om i världen sa hon så här: “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".  
 

Det kan också vara bra att förtydliga att Moses och Phyoe Phyoe är två exempel som slutat 
på ett bra sätt. Så är inte alltid fallet. Men det är oavsett vad alltid viktigt att vi inte ger upp 
utan fortsätter att kämpa för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Skriv under vädjande! 

 

Beskrivning 

Här finns det plats för att lägga in ett aktuellt vädjande. Lägg in bild och några korta punkter 

vad det handlar om. Förklara att det är viktigt att vi hela tiden kämpar mot 

människorättskränkningar och försök övertyga eleverna att skriva under efter 

utbildningspasset.  

 

23. Engagera dig! 

 

Beskrivning 

Syftet med presentationen är att skapa intresse för Amnesty och en vilja bland eleverna att 

engagera sig. Därför är det väldigt viktigt att avsluta med att argumentera för varför de ska 



gå med i Amnesty. Försök använda några bra argument (helst inte för många) och tänk på 

att det kan vara bra att anpassa dessa efter målgruppen. Några viktiga argument kan vara:  

● Amnesty är en global organisation, genom att gå med kan du göra skillnad och 

stoppa människorättskränkningar 

● Engagemang i Amnesty är lika med gemenskap. Du får träffa och umgås med andra 

människor som också brinner för mänskliga rättigheter.  

● Amnesty ger bra erfarenheter för framtiden och möjligheter att utvecklas inom t ex 

organisation, kampanj och ledarskap.  

 

Glöm inte heller att ha med en kontaktlista så att alla som vill engagera sig kan skriva upp 

sina kontaktuppgifter! 

 

Lycka till med din presentation!  

 

 


