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Máxima Acuña er en småbonde fra Peru som gjentatte ganger har blitt angrepet av politi-
styrker og private sikkerhetsvakter fra et gruveselskap. Årsaken er at gruveselskapet hevder 
å ha retten til landområdet hvor hun og familien hennes bor. Hun var en av menneskene 
Amnesty International løftet frem i fjorårets Skriv for liv. I mai 2017 ble alle anklagene mot 
Máxima Acuña droppet.

«SKRIV FOR LIV HAR GITT MEG 
FØLELSEN AV AT JEG ER 
BESKYTTET, OG AT BARNA MINE 
ER BESKYTTET. DET HAR BETYDD 
MYE Å VITE AT DET ER 
MENNESKER SOM HJELPER OSS 
MED Å OPPNÅ RETTFERDIGHET».  
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    Brevskrivning er en av Amnestys mest grunnleggende aktivismemetoder.  
    Hele organisasjonen startet faktisk med et enkelt brev skrevet av 
    organisasjonens grunnlegger Peter Benenson i 1961. Han skrev i protest til 
    portugisiske myndigheter. I brevet krevde han at to studenter som hadde blitt
    fengslet for å ha brukt sin ytringsfrihet ble løslatt. Han oppfordret alle andre
    til å gjøre det samme gjennom artikkelen «The Forgotten Prisoners» som ble
    publisert i The Observer. Svaret var så overveldende at Amnesty International,
	 	 	 	 en	organisasjon	som	i	dag	har	flere	millioner	medlemmer,	ble	opprettet.	

    Dette viser kraften som kan ligge i et enkelt brev.
    «Skriv for liv» er verdens største brevskrivingsmaraton. Vi håper du blir med!  
    Skriv et brev eller et leserinnlegg, send en melding på Twitter eller vis din   
    støtte på nettet. Send protestbrev til myndigheter som ikke respekterer 
    menneskerettighetene og fortell dem hva du mener. I denne aksjons-
	 	 	 	 veiledningen	finner	du	mer	informasjon	om	de	seks	utvalgte	sakene	til	årets	
    kampanje, og hvordan du kan være med.

OM SKRIV FOR LIV 
Hvert år skriver tusenvis av mennesker fra hele verden brev
til noen de aldri har møtt. De skriver meldinger på Twitter til 
menneskerettighetsforkjempere som står opp for sine og andres 
rettigheter. Og de skriver i protest til myndighetene. 
Et enkelt brev eller en enkel Twitter-melding kan kanskje ignoreres, 
men ikke tusenvis. 

Nøkkeltall:

amnesty.no/skrivforliv

• Les mer om sakene og hva du kan gjøre på:
 www.amnesty.no/skrivforliv  
• Last ned materiale til kampanjen på temasiden:
 www.amnesty.no/aksjon/skrivforliv-ressurser 

• Se oversikt over arrangementene våre på: 
 www.amnesty.no/aksjon/kalender 

• For mer informasjon om brevskrivingsarrangementer   
 i din region, ta kontakt med din regionleder. Kontakt -  
	 informasjon	finner	du	på	siste	side	i	aksjonsveiledningen.		

DETTE VAR DU MED PÅ I FJOR.
SKRIV FOR LIV, NORGE 2016. 

6 “Skriv for liv”-saker

45 aktive Amnesty-grupper

198.997 signaturer / appeller til myndigheter

42 skolebesøk (minst 68 klasser)

     Over hele landet! 

4.483 solidaritetsbrev og handlinger
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JA!
I over 50 år har Amnesty-aktivister skrevet millioner av brev til myndigheter 
verden over for å kreve at de respekterer menneskerettighetene. Tusenvis 
av samvittighetsfanger har blitt løslatt som følge av Amnestys kampanjer. 
Samtidig har aktivistene skrevet til folk som har vært utsatt for menneske-
rettighetsbrudd for å vise solidaritet og støtte. Slik kan vi gjøre mennesker 
sterkere i sin kamp mot overgriperne.

«Skriv	for	liv»	blir	større	for	hvert	år	som	går.	I	2016	deltok	flere	aktivister	og	
støttespillere enn noensinne. Over 4,6 millioner handlinger ble utført av 1,4 millioner 
mennesker verden over. Signaturer, solidaritetsbrev, Twitter-meldinger og aksjoner 
var blant handlingene som satte fokus på menneskene Amnesty arbeider for. 
Dette utgjorde en stor forskjell. 

Forskjellen kan måles på ulike måter. Myndigheter som dropper falske anklager, en 
lov som blir innført for å sikre menneskerettigheter, en person som får motet tilbake 
– alt er et skritt i riktig retning. 

Amnesty-aktivister har nok en gang vært med på å endre liv. Men vi gir oss ikke før alle 
kan nyte sine menneskerettigheter.

TRE POSITIVE ENDRINGER FRA FJORÅRETS “SKRIV FOR LIV”
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Forbedret fengselsopphold for Ilham Tohti 
Ilham Tothi sitter fengslet for å ha kritisert kinesiske myndigheter. I fengselet utviklet 
han en rekke helseproblemer, gikk ned 16 kg i vekt, og hadde lite kontakt med familie 
og advokater. Under «Skriv for Liv» ble det utført over 200.000 handlinger for ham, hvor 
blant	annet	401	solidaritetsbrev	ble	sendt	fra	Norge.	I	2017	fikk	Amnesty	informasjon	
om at soningsforholdene hans var blitt bedre. Ilham Tohtis kone får besøke ham oftere 
og familien får sende ham penger til ekstra mat. Amnesty jobber fortsatt for at kinesiske 
myndigheter skal løslate Ilham.

Anklagene mot Máxima Acuña droppes 
Over 300.000 handlinger ble gjennomført for Máxima Acuña og hennes kamp for 
retten til landområdet hvor hun bor. Kravet var at myndighetene i Peru skulle stanse 
angrepene på familien hennes, og at Máxima ikke skulle dømmes for ulovlig 
okkupasjon. I mai 2017 kom den gode nyheten om at Máxima ble frikjent. 
Amnesty fortsetter arbeidet for Máximas sak og familiens sikkerhet. 

Et historisk fremskritt for varsleres rettigheter
Over 700.000 Amnesty-støttespillere fra 110 land sto opp for varsleren Edward 
Snowden under «Skriv for liv». Kravet var at USAs daværende president Barack 
Obama skulle benåde ham. Obama tok ikke noen avgjørelse om Edward før han 
gikk av som president. I stedet bestemte han at varsleren Chelsea Manning skulle 
benådes. Dette er en stor seier for alle som kjemper for varsleres rettigheter. 

DET NYTTER 



Takk for at du engasjerer deg i «Skriv for liv».

    I år presenterer vi seks saker med seks ulike historier. Felles for disse 
    historiene er at de alle forteller om menneskerettighetsforkjempere. 
    Dette er mennesker som står opp for sine og andres rettigheter, ofte med 
    stor personlig risiko, for å sikre verdighet for alle.

    Det siste året har vist at menneskerettighetene er under sterkt press i store 
    deler av verden. Likevel arbeider modige mennesker hver dag med å belyse 
    menneskerettighetene der de bor, til tross for at de står i fare for 
    trakassering, tortur eller fengsling. De kjemper mot straffefrihet i politiet, 
    de står opp mot store private selskaper og de protesterer mot myndighetene.  
    Det er disse menneskene årets «Skriv for liv» skal løfte frem. 

    Amnesty vet hvor viktig det er med internasjonal solidaritet og offentlig
    mobilisering til støtte for folk som kjemper for menneskerettighetene. 
    Mange steder er det både livsnødvendig og livsfarlig å stå opp for sine
    rettigheter. 

Selv	har	jeg	flere	gode	venner	som	sitter	fengslet	i	Tyrkia	akkurat	nå.	En	av	dem	er	Idil	Eser.	Hun	er	fengslet	
for å gjøre akkurat det samme som jeg gjør hver eneste dag - jobbe med menneskerettigheter. Jeg har sendt 
henne et brev, og jeg vet at det vil bety mye for henne å vite at vi er mange som jobber for hennes frihet. 
Brevet kan du lese på siste side i denne aksjonsveiledningen. 

Uansett hva du ønsker å bidra med til årets «Skriv for liv», vil din innsats være viktig. 
Sammen utgjør vi en stor forskjell! 

Tusen takk for innsatsen!

Hilsen John Peder Egenæs

Les mer om årets saker på kampanjesiden: amnesty.no/skrivforliv

EN HILSEN FRA JOHN PEDER ÅRETS SAKER:
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KINA: 
 Fratatt sitt hjem for å ha
 stått opp mot tvangsutkastelser

EGYPT: TSJAD: 
Fengslet for å ha lett etter Fengslet og torturert for å
sin forsvunne mann ha kritisert regjeringen

HONDURAS: 
Truet på livet for sin kamp
for urfolks rettigheter

JAMAICA: 

TYRKIA:

Trakassert og truet for

Fengslet for sitt arbeid

sitt arbeid mot politivold

for menneskerettighetene

NI YULAN MILPAH-BEVEGELSEN

TADJADINE MAHAMAT BABOURIHANAN BADR EL-DIN
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TANER OG ISTANBUL 10

SHACKELIA JACKSON
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«JEG VIL ALLTID SI SANNHETEN, 
SELV OM DET KOSTER MEG LIVET.»

TSJAD

TADJADINE MAHAMAT BABOURI 
«MAHADINE»

Tadjadine Mahamat Babouri, også kjent som 
«Mahadine», ble arrestert og fengslet etter å 
ha	lagt	ut	flere	filmer	på	Facebook.	I	filmene	
snakker han kritisk om myndighetene i landet. 
For dette ble han utsatt for tortur og risikerer 
livstid i fengsel. Mahadine er en samvittighets-
fange fengslet utelukkende for å ha brukt sin 
ytringsfrihet.

Tsjad er et land i økonomisk krise. Det er også et land 
der det er farlig å kritisere myndighetene offentlig. 
I september 2016 publiserte nettaktivist og syvbarnsfar 
Mahadine	flere	videoer	på	Facebook	der	han	blant	annet	
kritiserer myndighetene for å bruke offentlige penger på 
en uforsvarlig måte. Like etterpå ble Mahadine arrestert 
og fengslet av sikkerhetsstyrkene.

Etter arrestasjonen ble han tatt med til et ukjent sted og 
holdt	i	isolasjon.	Han	fikk	ikke	lov	til	å	kontakte	familien	
eller en advokat. Mahadine har fortalt hvordan han ble 
banket opp og utsatt for elektriske støt i de første dagene 
etter arrestasjonen. Han ble også nektet mat og vann. 

Den 10. oktober 2016 ble Mahadine tiltalt for å ha 
«satt rikets sikkerhet i fare» og for å ha «drevet 
etterretning for en opprørsgruppe». Hvis han blir dømt 
for dette kan han få livstid i fengsel.

Mahadine har blitt syk av de dårlige fengselsforholdene 
og av torturen han har blitt utsatt for. Han har klaget på 
magesmerter og har pådratt seg tuberkulose i fengselet. 
Helsen	hans	blir	stadig	verre.	Han	ble	nylig	flyttet	til	et	
nytt fengsel der han kan få nødvendig medisinsk behan-
dling, men situasjonen hans er likevel svært vanskelig.

Du kan lese mer om Mahadines historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/mahadine

John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty i Norge

Forslag til solidaritetsmelding:

Det er viktig at Mahadine får vite at det er mennesker over 
hele verden som kjemper for at han skal bli løslatt. Vis din 
solidaritet med Mahadine ved å skrive et brev eller tegne en 
tegning.  

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV 
TIL MAHADINE!

Dear Mahadine, I admire the courage you had to speak up. 
It is not a crime to criticize the government. 
You	are	not	alone	in	this	fight.	We	stand	with	you	and	hope	
you will be released soon. In solidarity,

Cher Mahadine, J’admire le courage dont tu as fait preuve 
en osant t’exprimer ouvertement. Critiquer le gouvernement 
n’est pas un crime. Tu n’es pas seul dans ce combat. Nous 
sommes à tes côtés et espérons que tu sois libéré rapide-
ment. Solidairement,

Skriv et brev i protest!
Skriv et brev til presidenten i Tsjad:
Henvend deg til: President Idriss Déby Itno
Tiltaleform: Your Excellency

Amnesty International krever at:
•  Myndighetene i Tsjad løslater Tadjadine Mahamat Babouri 

umiddelbart og uten betingelser.

•  Myndighetene i Tsjad sikrer at Tadjadine Mahamat 
Babouri blir beskyttet mot tortur og annen mishandling og 
iverksetter en rask, uavhengig og effektiv etterforskning 
av torturen han skal ha blitt utsatt for. Myndighetene må 
sørge for at de ansvarlige stilles for retten.

Forslag	til	brevtekst	finner	du	i	aksjonen	på:	
www.amnesty.no/aksjon/mahadine

Send brevene til:
Amnesty International Norge, Att: Mahadine
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Krev at myndighetene løslater Mahadine på Twitter!
Presidenten i Tsjad bruker sosiale medier aktivt. Derfor er 
Twitter en effektiv måte å kreve løslatelse av Mahadine på. 

Forslag til Twitter-melding: Criticizing the government is NOT 
a crime. It is #FreedomOfExpression. @PR_IdrissDeby must 
#FreeMahadine.	#LiberezMahadine	#Chad	#W4R17

TADJADINE MAHAMAT 
BABOURI «MAHADINE»
Tsjad
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«AKKURAT NÅ HAR VI INGENTING.   
DE DRO OSS UT AV SENGENE VÅRE OG
KASTET OSS BARFØTTE UT PÅ GATEN.» 

KINA
NI YULAN

I snart 20 år har Ni Yulan blitt overvåket og 
trakassert av myndighetene fordi hun står opp 
for familier som blir tvangsutkastet fra hjem-
mene sine. Selv har hun blitt tvangsutkastet 
syv	ganger	de	siste	fire	årene.	Ni	Yulan	sitter	i	
rullestol	på	grunn	av	skader	hun	fikk	da	politiet	
knuste kneskålene og føttene hennes i arresten 
i 2002. Likevel kjemper hun tappert videre. 

Årlig blir mange familier i Beijing tvangsutkastet for å gi 
plass til nye byggeprosjekter. Dette skjedde i særlig stor 
grad før OL i Beijing i 2008. Mange familier blir kastet på 
gaten nærmest over natten. Ofte får de ingen eller bare 
utilstrekkelig	erstatning	eller	hjelp	til	å	finne	et	nytt	sted	
å bo. Ni Yulan kjemper en hard kamp mot denne uretten, 
en kamp hun tar på vegne av veldig mange. På grunn av 
dette blir hun trakassert på det groveste. 

I 2013 ble Ni Yulan løslatt fra fengsel etter å ha sonet to 
og et halvt år for sitt menneskerettighetsarbeid. 
I tillegg til gjentatte tvangsutkastelser har Ni Yulan og 
familien hennes blitt utsatt for vandalisme og hærverk. 
Myndighetene har også truet utleiere til å nekte familien 
å leie en bolig hos dem. 

I juni 2017 rev sivilkledde politimenn Ni Yulan ut av 
rullestolen, og de insisterte på at hun og mannen hennes 
måtte	forlate	gjestehuset	de	nettopp	hadde	flyttet	til.	 
Ni Yulan ble liggende på bakken uten å klare å bevege 
seg. Da hun ba om hjelp, var politiets eneste reaksjon at 
de tok mobiltelefonen hennes og knuste den.

Ni Yulan og mannen bor nå i et midlertidig hjem som 
konstant	overvåkes	av	politiet.	Datteren	har	blitt	flyttet	
til et trygt sted. 

Du kan lese mer om Ni Yulans historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/yulan 

NI YULAN
Kina

John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty i Norge

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV TIL 
NI YULAN
Ni Yulan har for tiden ingen adresse der hun kan motta post. 
Men hun har av og til tilgang til internett. Vis henne din 
støtte ved å ta bilde av deg selv eller av en tegning du har 
laget, og legg det ut på Twitter med hashtag #NiYulan. Så 
lenge du bruker denne hashtagen vil hun se din hilsen. 

Forslag til beskjeder:
You	are	so	brave	#NiYulan	–	We	stand	by	you!
Ni	Yulan	er	glad	i	fugler,	noe	som	kan	være	fint	å	bruke	når	
du skal lage en solidaritetshilsen til henne. Ikke bruk det 
kinesiske	flagget	eller	andre	nasjonale	symboler.

Skriv et brev i protest!
Skriv et brev til direktøren for offentlig sikkerhet i Beijing:
Henvend deg til: Direktøren for offentlig sikkerhet i Beijing, 
Wang	Xiaohong.
Tiltaleform: Dear Director 

Amnesty International krever at:
• Trakasseringen av Ni Yulan og familien hennes stanses, 

og at de får oppfylt sin rett til bolig.

• Kinesiske myndigheter sørger for at det blir iverksatt 
en rask, uavhengig og effektiv etterforskning av 
trakasseringen av Ni Yulan og familien hennes. Myndig-
hetene må sørge for at de ansvarlige stilles for retten. 

Forslag	til	brevtekst	finner	du	i	aksjonen	på:	
www.amnesty.no/aksjon/yulan

Send brevene til:
Amnesty International Norge, Att: Ni Yulan 
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo
Bilder kan også sendes per e-post til kampanje@amnesty.no

Skap oppmerksomhet om Ni Yulan på Twitter!
Forslag	til	Twitter-melding:	Homeless	&	confined	to	a	
wheelchair, #NiYulan paid a high price for standing up  
for	justice.	In	solidarity	with	her!	#W4R17
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«TIDEN I FENGSELET HAR GJORT   
MEG ENDA MER BESTEMT PÅ
Å STÅ OPP FOR VERDIENE MINE.»

TYRKIA
IDIL ESER «ISTANBUL 10»

Akkurat nå er 11 mennesker som har viet livene 
sine til å forsvare menneskerettighetene selv i 
fare. Blant dem er Amnesty Internationals Taner 
Kılıç	og	İdil	Eser.	De	er	alle	grunnløst	anklaget	
for  å være medlemmer i en terrororganisasjon. 
Dette er et absurd forsøk på å kvele menneske-
rettighetsaktivismen deres. Nå trenger de vår hjelp 
til å kjempe for deres frihet.
 

Taner	Kılıç	gjorde	bare	jobben	sin	ved	å	avdekke	
menneskerettighetsbrudd som styreleder for Amnesty i 
Tyrkia. Men den 9. juni ble han kastet i fengsel anklaget 
for å være medlem i en terrororganisasjon. En måned 
senere, på formiddagen onsdag 5. juli 2017 ble ti 
menneskerettighetsforkjempere arrestert på et hotell i 
Büyükada i Istanbul. De deltok alle på en workshop om 
menneskerettigheter da politiet stormet lokalene. Blant de 
arresterte var Amnesty Tyrkias generalsekretær, Idil Eser. 
Navnene	til	de	andre	som	ble	arrestert	er	Özlem	Dalkıran,	
Günal	Kurşun,	Veli	Acu,	Ali	Gharavi,	Peter	Steudtner,	Nalan	
Erkem,	İlknur	Üstün,	Nejat	Taştan	og	Şeyhmuz	Özbekli.	
De omtales ofte som «Istanbul 10». 

Etterfulgt av massivt internasjonalt press ble Istanbul 
10 løslatt mot kausjon. Men Taner er fortsatt i fengsel og 
Istanbul 10 er fortsatt i fare. 

Dessverre skjer slike angrep på menneskerettighets-
forkjempere stadig oftere i Tyrkia. Etter det mislykkede 
kupp-forsøket mot regjeringen 15. juli i fjor, erklærte 
president	Erdoğan	unntakstilstand	i	Tyrkia.	I	kjølvannet	av	
dette foregår det en heksejakt på personer myndighetene 
oppfatter som meningsmotstandere. Mange journalister og 
menneskerettighetsforkjempere har blitt arrestert. Mer enn 
50 000 personer har blitt fengslet, og over 100 000 offentlig 
ansatte har mistet jobben, inkludert lærere, politi, militære 
offiserer,	doktorer,	akademikere,	dommere	og	advokater.	

Mange stemples som «terrorister». Menneskerettighetene er 
under angrep, og ytring- og forsamlingsfriheten har blitt satt 
til side.

Du kan lese mer om «Taner og Istanbul 10» her: 
www.amnesty.no/aksjon/istanbul-10

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV TIL 
MENNESKER MED ALBINISME 
I MALAWITANER OG ISTANBUL 10
Tyrkia

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV  
TIL ISTANBUL 10
Du kan skrive et brev, tegne en tegning eller ta et bilde for 
å vise at du støtter «Taner og Istanbul 10». For å unngå 
at solidaritetshilsener skaper problemer for dem skal det 
ikke	refereres	til	den	tyrkiske	presidenten	Erdoğan,	brukes	
tyrkisk	flagg	eller	andre	nasjonale	symboler	i	brevene.

Ta et bilde i solidaritet!
Ta et bilde av deg selv der du viser din solidaritet med 
menneskerettighetsforkjemperne fra Tyrkia.   

Du kan f.eks. holde en plakat med teksten: «I stand with 
Human Rights Defenders in Turkey». Last bildet opp på 
https://freeistanbul10.tumblr.com og send det per mail  
til kampanje@amnesty.no. 

Skriv et brev i protest!
Skriv et brev til den tyrkiske justisministeren og krev 
at alle anklager mot menneskerettighetsforkjemperne 
droppes.
Henvend deg til: Minister of Justice Mr Abdulhamit Gül 
Tiltaleform: Dear Minister

Forslag	til	brevtekst	finner	du	i	aksjonen	på:	
www.amnesty.no/aksjon/istanbul-10

Send brevene til:
Amnesty International Norge, Att: Istanbul 10
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo
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«ALLE SOM VÅGER Å SI NOE
KRITISK, ER I FARE!»

EGYPT
HANAN BADR EL-DIN

Hanan Badr el-Din er fengslet ene og alene på 
grunn av sitt arbeid for menneskerettighetene. 
I juli 2013 ble ektemannen hennes Khalid Ezz 
el-Din utsatt for tvungen forsvinning. Hanan har 
aldri sluttet å lete etter mannen sin, og hun har 
blitt en ledende stemme i letingen etter de som 
har forsvunnet.

Siste gang Hanan så mannen sin var 27. juli 2013. 
Hanan så ham på TV etter at han hadde deltatt i en 
protest. Han var skadet og befant seg på en feltklinikk. 
Da Hanan gikk til feltklinikken, fant hun ham ikke. Siden 
har hun lett utrettelig etter mannen sin på politistasjon-
er, sykehus, fengsler og likhus.
 
Mannen	hennes	er	nå	blant	flere	hundre	andre	som	
blir utsatt for tvungen forsvinning av egyptiske sikker-
hetsstyrker.	Hver	dag	forsvinner	tre	eller	fire	personer.	
Dette er som oftest politiske aktivister, studenter, demon-
stranter og ungdom helt ned i 14-årsalderen. Likevel 
hevder egyptiske myndigheter at disse forsvinningene 
ikke skjer i Egypt. 

Under letingen har Hanan kommet i kontakt med andre 
som har opplevd det samme som henne. I 2014 var hun 
med på å grunnlegge The Coalition of Families of the 
Forcibly Disappeared. Denne organisasjonen jobber med 
å	finne	sannheten	bak	disse	forsvinningene.	

6. mai 2017 ble Hanan arrestert, og hun er fremdeles 
fengslet. Hun ble anklaget for å være medlem av Det 
muslimske brorskap, en gruppe som er forbudt i Egypt. 
Amnesty mener at det ikke er noe grunnlag for denne 
anklagen. Hvis hun blir funnet skyldig, risikerer hun over 
fem år i fengsel.

Du kan lese mer om Hanan Badr el-Dins historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/hanan

HANAN BADR EL-DIN
Egypt

John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty i Norge

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV TIL 
HANAN BADR EL-DIN
Vis din solidaritet ved å skrive et brev til Hanan. Brevet kan 
skrives på arabisk, engelsk eller ditt eget språk. Skriv gjerne 
navnet ditt og hvilket land du kommer fra, for å vise at hun 
får støtte fra folk over hele verden. Ikke bruk logoen til Det 
muslimske brorskap. Dette kan skape problemer for Hanan, 
hun er anklaget for å tilhøre denne gruppen.  

Uttrykk din solidaritet på Facebook og Twitter
Siden Hanan sitter fengslet, får hun kun solidaritetsbrev levert 
annenhver uke av advokaten sin. Brev, meldinger og korte 
videohilsener kan deles på Facebook og Twitter. Det er viktig å  
bruke hashtagene slik at Hanan får se dem. Bruk disse hashtaggene: 
#FREEHANAN	#LETHANANLOOKFORKHALED	#W4R17.  
Forslag til Twitter-melding: «We	are	all	Hanan	Badr	el-Din»

Skriv et brev i protest!
Skriv et brev til president Abdelfatah el-Sisi og krev at  
Hanan blir løslatt umiddelbart og betingelsesløst. 
Henvend deg til: President Abdelfatah el-Sisi 
Tiltaleform: Your Excellency 

Amnesty International krever at:
• Alle anklager mot Hanan Badr el-Din droppes og at hun 

blir umiddelbart og betingelsesløst løslatt.

• De egyptiske myndighetene informerer Hanan Badr el-Din 
øyeblikkelig om hva som har hendt med mannen hennes, 
Khaled	Ezz	el-Din,	og	hvor	han	befinner	seg.

• De egyptiske myndighetene stanser bruken av tvungne 
forsvinninger, iverksetter selvstendig etterforskning av 
praksisen og stiller de ansvarlige for retten.

Forslag	til	brevtekst	finner	du	i	aksjonen	på:	
www.amnesty.no/aksjon/hanan

Send brevene til:
Amnesty International Norge, Att: Hanan Badr el-Din
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo
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«DE HAR GJORT DET TIL NOE
KRIMINELT Å VÆRE DE VI ER.»

HONDURAS
MILPAH-BEVEGELSEN

MILPAH-bevegelsen kjemper for naturressurser 
i et land hvor det er livsfarlig å være miljø-
aktivist. I Honduras risikerer man nemlig å bli 
drept dersom man tar opp kampen for å verne 
naturen. 

For Lenca-folket i Honduras betyr jorda alt. Det er 
selve livsgrunnlaget deres. Men dette livsgrunnlaget 
blir nå truet av selskaper som også vil ha tilgang til 
landområdene deres. Flere av disse selskapene skyr få 
midler for å få det som de vil. 

MILPAH-bevegelsen står i bresjen for Lenca-folkets 
rettigheter, og krever at de skal få beholde områdene 
sine. Denne kampen koster bokstavelig talt blod, svette 
og tårer. De har blitt drapstruet, banket opp og utsatt 
for svertekampanjer i lokalmiljøet. 

I oktober 2015 var MILPAH-medlemmet Ana Miriam 
Romero 24 uker på vei da væpnede menn stormet inn 
i huset hennes. De var egentlig på leting etter mannen 
hennes, men da de ikke fant ham ble Ana Miriam 
banket opp. Få måneder senere ble hjemmet deres tent 
på. I juli 2016 ble kollegaen hennes Martin Gomez truet 
på livet. Samme år ble den kjente miljøaktivisten Bérta 
Caceres skutt og drept i sitt eget hjem. Hun var én av 
14 honduranske miljøforkjempere som måtte bøte med 
livet for sitt engasjement i 2016. 

Det å stå opp for miljøvern og urfolks rettigheter er noe 
av det mest risikofylte man kan jobbe med i Latin-
Amerika, og særlig i Honduras. Men MILPAH-bevegelsen 
nekter å gi opp kampen for naturen.

Du kan lese mer om MILPAH-bevegelsen her: 
www.amnesty.no/aksjon/milpah 

MILPAH-medlemmenes hverdag er usikker og brutal, og de set-
ter stor pris på støtte fra omverdenen. Meldinger eller tegninger 
er	en	fin	måte	å	gjøre	det	på,	eller	du	kan	skrive	et	brev.	Tar	
du opp beskjeden din, så kan disse sendes på lokalradioer og 
høres	over	hele	Honduras.	Send	lydfilen	(mp3)	til	oss,	så	sender	
vi den videre: kampanje@amnesty.no

Forslag til solidaritetsmelding:
Thank you MILPAH for working day after day for the rights of everyone, 
for not failing to protect the environment despite the injustices you’ve 
faced. In solidarity, [navn]

Gracias MILPAH por trabajar día a día por los derechos de todas y to-
dos, y por no desfallecer en la protección del medio ambiente, a pesar 
de las injusticias. En solidaridad, [navn]

Uttrykk din solidaritet på Twitter
Forslag til Twitter-melding: 
• MILPAH is attacked for defending the Lenca territory  

in	Honduras.	#IStandWithMILPAH	@SDHJGDHN	 
@JuanOrlandoH	#W4R17	#Skrivforliv

• MILPAH es atacado por defender el territorio Lenca  
en Honduras. #EstoyConMILPAH @SDHJGDHN  
@JuanOrlandoH	#W4R17	#Skrivforliv

Skriv et brev i protest!
Send et brev til president Juan Orlando Hernández:
Henvend deg til: Sr. Presidente Juan Orlando Hernández
Tiltaleform: Dear President/ Estimado Señor Presidente

Amnesty International krever at:
• Presidenten offentlig anerkjenner det viktige og legitime 

arbeidet til MILPAH-bevegelsen

• Myndighetene i Honduras iverksetter alle nødvendige 
tiltak for å beskytte MILPAH-medlemmene mot overgrep, 
slik at de kan fortsette sitt legitime arbeid for å verne om 
miljø og menneskerettighetene. 

• Myndigheter på både lokalt og nasjonalt nivå anerkjenner 
det legitime arbeidet til MILPAH og alle andre mennes-
kerettighetsforkjempere i Honduras som tar opp temaer 
knyttet til land, urfolk og miljøet.

Forslag	til	brevtekst	finner	du	i	aksjonen	på:	
www.amnesty.no/aksjon/milpah

Send brevene til:
Amnesty International Norge, Att: MILPAH
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

MILPAH-BEVEGELSEN
Honduras

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV 
TIL MILPAH-BEVEGELSEN
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«JEG SER FAREN MIN DØ LITT HVER DAG,   
PÅ GRUNN AV ALLE POLITIRAIDENE, ALL
TRAKASSERINGEN, FORDI INGEN GJØR NOE.»

JAMAICA
SHACKELIA JACKSON

Shackelia Jackson er en menneskerettighets-
forkjemper fra Jamaica. Etter at broren 
hennes ble skutt av politiet har hun kjempet en 
utrettelig kamp for å oppnå rettferdighet for 
ham. Til tross for trusler og trakassering fra 
politiet	kjemper	hun	mot	et	underfinansiert	og	
tregt rettssystem for at de skyldige skal holdes 
ansvarlig.

20. januar 2014 ble broren til Shackelia, Nakiea, skutt 
av politiet. De var på jakt etter en mann med dreadlocks 
etter et ran, og Nakiea passet den beskrivelsen. Politiet 
skjøt ham da de så ham på en restaurant. Nakiea døde 
av skadene. Det er svært vanlig med politidrap på 
unge, hovedsakelig fattige menn på Jamaica, med over 
2000 døde det siste tiåret. Shackelia var fast bestemt 
på å ikke la brorens historie ende der. Hun sørget for 
at åstedet ble sikret av uavhengige etterforskere og 
har siden den gang jobbet for at de ansvarlige skal 
stilles for retten. Hun har blitt en stemme som ikke bare 
fordømmer	den	utbredte	politivolden	som	finner	sted	på	
Jamaica, men også det mangelfulle rettssystemet som 
lar familier vente forgjeves på rettferdighet. 

I hennes kamp for rettferdighet mot politiet og 
rettssystemet	har	Shackelia	samlet	flere	titalls	andre	
familier som har mistet sine kjære på samme måte 
som henne. Sammen har de styrket sine rop om 
rettferdighet. Politiet har svart med å trakassere henne 
og resten av lokalsamfunnet. De har truet Shackelia og 
familien hennes, men hun nekter å gi opp kampen. 

Du kan lese mer om Shackelia Jacksons historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/shackelia

SHACKELIA JACKSON
Jamaica

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV 
TIL SHACKELIA JACKSON
Det er viktig at Shackelia får vite at det er mennesker over 
hele verden som kjenner til hennes situasjon og støtter 
henne. Vis din solidaritet ved å skrive et brev til Shackelia 
og fortell henne at du står sammen med henne og familien 
hennes i deres kamp for rettferdighet. 

Forslag til solidaritetsmelding:
Dear Shackelia. From Norway, I want to tell you that you are not alone. 
Your struggle for justice is an inspiration for many families facing 
a similar situation in Jamaica and elsewhere. I want to express my 
solidarity with your struggle and hope that justice will prevail for 
Nakiea’s killing and that many other families in Jamaica can soon 
obtain justice, truth and reparation. In solidarity, [navn]

Ta et bilde i solidaritet!
Ta et bilde hvor du holder opp en plakat med teksten 
Time4JusticeJA og last det opp på Time4Justice-nettsiden 
(www.time4justice.org) med hashtag #Time4JusticeJA.

Skriv et brev i protest!
Skriv et brev til statsministeren på Jamaica:
Henvend deg til: Prime Minister of Jamaica Andrew Holness
Tiltaleform: Honourable Andrew Holness

Amnesty International krever at:
• Myndighetene beskytter Shackelia og familien hennes mot 

trakassering fra politiet.

• Myndighetene sørger for at Shackelia og andre som har 
mistet sine kjære til politivold oppnår rettferdighet og 
etterforsker drapene.

Forslag	til	brevtekst	finner	du	i	aksjonen	på:	
www.amnesty.no/aksjon/shackelia

Send brevene til:
Amnesty International Norge, Att: Shackelia Jackson
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo
Bilder kan også sendes per e-post til kampanje@amnesty.no

Send Twitter-meldinger til statsministeren på Jamaica
Forslag til Twitter-melding:
• Women	like	Shackelia	Jackson	live	in	fear	in	#Jamaica	

threatened by police. Denied justice. It’s #Time4JusticeJA 
@AndrewHolnessJM

• In 10 yrs police killed +2000 ppl and thsds of families 
like Nakiea’s are waiting in vain for justice @AndrewHol-
nessJM it’s #Time4JusticeJA



FORSLAG TIL AKTIVITETER

Skriv et solidaritetsbrev eller et kort, og legg 
gjerne ved et bilde. Du kan også sende en 
melding på sosiale medier. Vi vet at solidaritets-
brevene som blir sendt gjennom «Skriv for liv» 
bidrar til at menneskene vi jobber med får økt 
styrke og motivasjon til å takle situasjonen sin. 
Husk å lese våre veiledninger om innhold i 
brevene, slik at vi ikke setter menneskene vi 
jobber for i større fare. 
I noen tilfeller er det for eksempel ikke så lurt 
å nevne Amnesty International.

«Holdningen til administrasjonen ved 
straffekolonien endret seg etter at de 
så alle solidaritetsbrevene. De ansatte 
begynte å behandle meg med større 
forsiktighet og jeg ble overført til 
lettere arbeid.»

På jobben: Inviter kollegaer til en trivelig 
samling for å skrive brev i kaffepausen eller 
under lunsjen. Det trenger ikke ta så lang tid, 
og hvert brev teller!

Hjemme: Inviter venner, familie og naboer 
hjem til en hyggelig skrivestund. Kanskje kan 
«Skriv for liv» kombineres med årets juleverk-
sted, gløgg og pepperkaker?

Inviter gjerne venner, familie eller kollegaer til et alternativt 
juleverksted, eller arranger en skrivecafé der du bor for å skrive 
brev. Du kan bestille skrivesett som inneholder brevark, penner 
og informasjon om årets saker. Henvend deg til kampanje@
amnesty.no for å be om materiale. Hvis du skal invitere til et 
arrangement	som	flere	kan	være	med	på,	kan	du	opprette	et	
Facebook-arrangement for å promotere arrangementet. Fortell 
hvem som arrangerer og hva som skal skje. 
Ta også kontakt med din regionleder for å fortelle om planene 
dine. Vi hjelper deg gjerne med å spre informasjon på våre 
nettsider	slik	at	flere	får	høre	om	det.	Er	det	andre	som	kan	
bidra til å spre informasjon om arrangementet ditt? Det kan 
være skolens nyhetsbrev, venner i sosiale medier eller kanskje 
lokalavisa.	Jo	flere	vi	er	som	skriver	brev,	jo	større	er	sannsyn-
ligheten for at vi klarer å skape en forskjell. 

På kafé: Arranger skrivekafé på ditt favoritt-
sted! Inviter venner, klassekamerater, 
kollegaer og kjente til en meningsfull formid-
dag eller kveld sammen. Ta med skrivesaker 
og informasjon om årets saker. Det kan være 
lurt å spørre kafeen på forhånd.

ARRANGER BREVSKRIVINGS VERKSTED

VIS SOLIDARITET 

HVOR KAN DU HOLDE BREV-
SKRIVINGSVERKSTEDET?

VISSTE DU AT...?
...du kan søke om penger til ditt 
arrangement? Hvis det er et større 
arrangement kan du ta kontakt med 
din regionleder og søke om økonomisk 

støtte til gjennomføringen. 
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Erkin Musaev, tidligere FN-ansatt, ble anklaget for spionasje 
på feilaktig grunnlag, torturert og deretter dømt til 20 års 
fengsel i 2007. Den 10. august 2017 ble han løslatt.

Skriv et brev i protest eller signer aksjonene for personen vi 
jobber med i «Skriv for liv». Myndigheter vil bli overlesset 
med brev, e-poster og beskjeder på sosiale medier. Vi vet at 
dette vil kunne bidra til å skape varige endringer i de 
utvalgte sakene. Forslag til tekst i de ulike sakene 
finner	du	i	aksjonssakene	på	nett	eller	på	kampanjesiden.



Amnesty har utviklet et eget undervisningsopplegg for 
«Skriv for liv». Dette er knyttet til menneskerettigheter og 
de	ulike	sakene	i	årets	kampanje.	Dette	finner	du	på:	
www.amnesty.no/skrivforliv.  Undervisningsopplegget tar 
for seg kompetansemål i lærerplanen. Det kan også være 
en meningsfull måte å levendegjøre undervisningen i fag 
som norsk, engelsk, spansk, fransk, samfunnsfag, kunst 
og håndverk, eller religion, livssyn og etikk.

Amnesty har kontaktet mange skoler i løpet av høsten 
2017 med tilbud om å komme på besøk og gjennomføre 
undervisningsopplegget, enten for klassen eller for hele 

skolen. Som aktivist kan du også lede dette selv, enten 
alene eller i samarbeid med læreren eller andre elever. 
På nettsiden ligger det informasjon om de ulike sakene 
på forskjellige språk. Der ligger det også tilgjengelig bak-
grunnsinformasjon om landene i tillegg til en strukturert 
veiledning som viser hvordan man kan gjennomføre 
opplegget. Det er beregnet til å ta omtrent to timer.

Kontakt din regionleder for å høre om vi har snakket med 
din skole, eller om regionlederen kan hjelpe deg med å 
planlegge et opplegg. Husk at Amnesty kan sende 
materiale til skriveverkstedet. Det er også mulig å bruke 
sosiale medier eller skrive et leserinnlegg i skole- eller 
lokalavisa.	Hvis	dere	finner	på	noe	kreativt	kan	det	bli	
fine	bilder	som	kanskje	avisen	vil	trykke,	eller	som	du	kan	
dele selv på sosiale medier. 

Ved å bruke undervisningsopplegget vil elevene lære om 
menneskerettighetene. De vil også lære om hvordan 
situasjonen er for de som får sine rettigheter brutt og hva 
man kan gjøre for å bekjempe menneskerettighetsbrudd. 
Elevene vil lære det de trenger for å legge press på 
 myndigheter som ikke respekterer menneskerettighetene.

GJENNOMFØR ET SKRIVE-
VERKSTED PÅ SKOLEN
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«SKRIV FOR LIV» er et glimrende utgangspunkt for 
både små og store aksjoner. Du kan samle venner 
og	bekjente	til	en	hyggelig	filmkveld	og	brevskriv-
ingsverksted. Brevene dere skriver kan bidra til å 
skape oppmerksomhet rundt menneskene vi jobber 
for. Hvis du vil gjøre enda mer kan du kanskje arran-
gere	en	konsert	eller	en	flash	mob?	Det	er	opp	til	deg	
hvor mye du vil engasjere deg i kampanjen, men en 
ting	er	sikkert	-	det	finnes	en	mulighet	for	alle!

INVITER VENNER PÅ FILMKVELD I STUA
Kort dokumentar laget av Jamaicans for Justice
 (ca 20 min): Se dokumentaren om Nakiea, broren til 
Shackelia Jackson, som ble drept av politiet. 
I dokumentaren forteller familien hans om deres 
kamp for rettferdighet.

SE DOKUMENTAREN PÅ YOUTUBE HER: 

    http://bit.ly/2w6Lag6 

Inviter	venner	og	familie	hjem,	sett	på	filmen	og	
arranger skriveverksted etterpå. Ta kontakt med din 
regionleder for å få tilsendt informasjon om sakene 
og skrivemateriale. Du kan også laste ned mer 
informasjon på vår temaside: 
www.amnesty.no/skrivforliv-ressurser

SOLIDARITETSVIDEO TIL HANAN BADR EL-DIN: 
Lag en kort videosnutt hvor du holder opp en plakat 
og gir en hilsen til Hanan, både skriftlig på en 
plakat og muntlig. Forslag til hilsen: «Free Hanan 
Badr el-Din» og/eller «Let Hanan look for Khaled». 
Legg videoen ut på Twitter og tagg myndighetene. 
Video er et veldig viktig verktøy for å spre informa-
sjon i Egypt. Det kan også bidra til å skape 
oppmerksomhet	i	media.	Husk	og	legg	til	W4R17	og	
#Skrivforliv. Husk også å sende videoen til oss, vi 
samler alle videoene fra hele verden.

STÅ PÅ STAND: Samle gruppa og stå på stand for å 
samle inn signaturer til sakene i årets kampanje! 
Standen kan være på torget der du bor, på bibliote-
ket, skolen eller universitetet.

ARRANGER «ACTION HOUR» PÅ NETT! 
Under «action hour»	er	det	om	å	gjøre	å	samle	flest	
mulige nettsignaturer på én time. Bestem dere for et 
tidspunkt (f.eks. 10. desember kl. 18-19). 
Gå sammen med venner og bekjente og del 
aksjonene i alle kanaler på sosiale medier! Skriv ned 
antall signaturer på nettaksjonene før dere starter 
og sett dere et mål om hvor mange signaturer dere 

vil få inn. Når  timen har passert, kan dere se hvor 
mange signaturer dere klarte å samle. Tips: Det kan 
lønne seg å opprette et Facebook-event for 
«action hour», slik at folk er forberedt på å dele 
aksjonen i løpet av dagen og timen dere bestemmer 
dere for.

«Action hour» kan også bli et underholdende stunt. 
Hva med å sette opp mål for antall signaturer, og 
gjennomføre noe morsomt for hvert mål som blir 
oppnådd? 

For eksempel:
Vi er en gjeng på fem stk. som vil samle inn 
signaturer for «Skriv for liv». Klarer vi å få 5000 
signaturer på én time skal vi: - bade i sjøen - farge 
håret Amnesty-gult - jogge én km per signatur - osv. 

NB. Her er det bare fantasien som setter grenser. 
Men husk at stuntene må være trygge!

ARRANGER EN FAGKVELD
En	temakveld	eller	et	seminar	kan	være	en	flott	måte	
å spre informasjon om sakene i årets kampanje. Folk 
kan både lære om menneskerettigheter og engasjere 
seg i kampanjen på en gang!

Velg et fengende tema. Det er lurt at det er spisset 
inn	på	noe	spesifikt,	for	å	få	et	spennende	og	godt	
strukturert opplegg. Inviter fagpersoner som er 
gode til å prate foran forsamlinger. Det er viktig at 
det er spennende å høre på. Fagpersoner kan være 
forskere, ansatte i organisasjoner, journalister, 
eksperter og lignende. Få med noen som 
representerer Amnesty, slik at vi alltid får frontet 
vårt synspunkt. Det kan være en fra sekretariatet, 
regionleder eller deg selv om du føler deg trygg på 
tematikken.

Her er forslag til temaer knyttet til årets saker dere 
kan ta opp på en fagkveld:

        • STRAFFEFRIHET OG POLITIVOLD 

        • TVANGSUTKASTELSE OG BOLIGUTBYGGERE

        • KORRUPSJON

        • URBEFOLKNING OG LANDRETTIGHETER

        • YTRINGSFRIHET

        • TVUNGEN FORSVINNING



FÅ OMTALE I LOKALAVISA

 
 1. Aktualitet: Hvis det er noe nytt eller
  litt annerledes ved arrangementet 
  så kan de være interessant for 
  media.

 2. Nærhet: Interessen vil sannsynligvis
  være størst i nærmiljøet ditt. 
  Kanskje du kjenner noen i 
  lokalavisen?

 3. Et kjent fjes: Kjente personer vil  
  kunne skape oppmerksomhet rundt 
  arrangementet. 

HVORDAN KOMME PÅ TRYKK I MEDIA?
For å gjøre media oppmerksom på arrangementet 
ditt, kan du kontakte din lokale avis, radiostasjon 
eller tv-kanal. Vær ute i god tid, og vær så detaljert 
som	mulig	når	du	kontakter	de.	Du	finner	lokalavis-
ens kontaktinformasjon på hjemmesiden deres. 

SEND E-POST
Når du sender e-post om arrangementet, er det viktig 
at du har med nok informasjon. Husk å få med:
- Hva som skal skje
- Tid, sted og dato
- Hvem kommer
- Hvorfor dere gjør dette
- Hvordan blir arrangementet
-	Navn	og	telefonnummer	til	en	eller	flere
 kontaktpersoner

Det	kan	også	være	lurt	å	finne	forslag	til	vinkling	for	
saken. Ha gjerne med en overskrift. Spør deg selv: 
Hvorfor skal journalisten ville skrive om akkurat dette 
arrangementet? 

TA EN TELEFON
Om du vil forsikre deg om at mailen har kommet frem 
til riktig mottaker, er det lurt å ta en telefon noen 
dager senere, og for eksempel høre om de har noen 
spørsmål rundt saken. Husk å ha forberedt to-tre 
presise	og	korte	formuleringer.	Ha	en	høflig	tone	når	
du presenterer deg selv og saken. 

SKRIV ET LESERINNLEGG
Du	kan	skrive	et	leserinnlegg	om	en	eller	flere	av	
sakene i årets «Skriv for liv». Fortell hvorfor denne/
disse sakene engasjerer deg, og hva andre kan gjøre 
for å bidra. Du kan også sende inn en beskrivelse 
av arrangementet i etterkant. Legg gjerne ved noen 
bilder. 

Arrangementet kan være privat eller offentlig. Om du velger å ha det åpent, kan din lokale 
Amnesty-leder	hjelpe	deg	med	å	spre	informasjon,	slik	at	det	når	ut	til	enda	flere.	

1: BESTEM DATO, TID OG STED FOR ARRANGEMENTET DITT

2: MELD FRA OM ARRANGEMENTET DITT TIL DIN REGIONLEDER

3: PLANLEGG ARRANGEMENTET DITT

4: PROMOTER ARRANGEMENTET DITT

FØR AKSJONEN
 Prøv å holde arrangementet i kampanjeperioden mellom 6. november og 17. desember. 
 Husk å få tillatelse dersom dere skal være på et offentlig sted.  

Bestem formatet på arrangementet. Det beste er å ha en klar oppgave til de fremmøtte. 
Dette kan for eksempel være: «Vi trenger deg til å skrive brev for disse utsatte menneskene». 
Du kan også invitere foredragsholdere, servere noe enkelt eller vise et inspirerende videoklipp for de 
oppmøtte. Materiale som plakater, penner og annet skriveutstyr kan bestilles fra kampanje@amnesty.
no eller lastes ned fra Amnestys hjemmesider.

 • Fortell venner og kjente om arrangementet. Be dem ta med seg folk de kjenner. 
  Del aksjonen på Facebook, Twitter og andre kanaler du har tilgang til.  
 • Last ned eller bestill materiale fra Amnesty. Heng opp plakater i ditt nærområde. 
 • Ta kontakt med din lokalavis og/eller din lokale radio- eller TV-stasjon.
 

Har du planer om å ta kontakt med media bør du tenke gjennom disse punktene:

Oppmerksomhet i pressen kan bidra til å promotere og skape bevissthet 
rundt arrangementet ditt og «Skriv for liv». Sjansen for nyhetsoppslag 
øker om arrangementet er relevant for lokalsamfunnet, underholdende 
og nøye gjennomtenkt. 

Husk at Amnesty snakker med én stemme – over hele verden. Snakk med 
din regionleder om du er litt usikker på hva Amnesty mener om et tema.

HVA KAN DU SITERES 
PÅ I MEDIA? 
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Ta med informasjon om årets «Skriv for liv»-saker og noen brevutkast, papir, kort 
og nok penner. 

Ikke glem å ta bilder! Del dem gjerne med oss ved å sende dem til din regionleder. 
Husk samtykke fra de du tar bilde av. 

1: TA MED MATERIELL TIL SKRIVEVERKSTED

2: DEL MED OSS!

UNDER 
AKSJONEN

SKRIV 
FOR 
LIV

Før du sender brevene til oss er det viktig at du sorterer brevene i ulike bunker etter hvem de er 
skrevet til. Skriv ned hvor mange brev dere har skrevet til sammen, og hvor mange dere har skrevet 
per sak. Legg ved denne informasjonen i pakken som sendes til oss.  Det gjør det lettere for oss å lage 
en nasjonal oversikt. 

Alle brevene kan sendes i en samlet pakke, men husk å gjøre det tydelig hvem brevene skal 
til. Alt kan gå i samme konvolutt, men skill gjerne de ulike brevbunkene med en binders, strikk 
eller post-it-lapper. Pass på at du har nok frimerker eller gyldig frankering.

Send dine brev til:
Amnesty International Norge
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Skriv en e-post eller Facebook-melding til de som møtte opp på aksjonen. Spør om de likte 
arrangementet og om hvordan de syntes brevskrivingen gikk.

Ta kontakt med din regionleder og fortell hvor mange brev dere sendte. Send oss også gjerne 
bilder fra arrangementet, sånn at vi kan se hva dere gjorde.

Synes du det var givende å være med på å utgjøre en forskjell? Ikke gi deg her! Det er mange 
måter du kan fortsette å være involvert i Amnestys arbeid for menneskerettigheter.

DU KAN: 
• Bli medlem i Amnesty.
• Bli med i en Amnesty-gruppe eller starte din egen (kontakt din regionleder).
• Bli SMS-aktivist – send kodeord «Amnesty (ditt navn)» til 2115.
• Følge oss på Facebook, Twitter (@amnesty_norge), Instagram (@amnesty_norge) 
   og Snapchat (amnestynorge).  
• Følg med på nyheter om menneskerettighetsbrudd og utviklingen i årets saker på våre
   hjemmesider: www.amnesty.no.  

1: TELL OPP BREVENE

2: SEND BREVENE

3: SEND EN TAKK TIL DE SOM MØTTE OPP PÅ AKSJONEN

4: FORTELL OSS OM DIN AKSJON

5: FORBLI AKTIV

ETTER 
AKSJONEN
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[Ditt gruppenavn] vil sammen med tusenvis av andre nordmenn og millioner av mennesker verden 
rundt, delta på Amnesty Internationals kampanje «Skriv for liv».

Vi vil stå opp for menneskerettighetene i november og desember, ved å gjennomføre et «Skriv for 
liv»-arrangement den [skriv inn dato] klokken [skriv inn tidspunkt]. Her håper vi du vil delta.

Sammen skal vi skrive brev til menneskerettighetsforkjempere og 
mennesker som blir utsatt for menneskerettighetsbrudd over hele 
verden. I år inkluderer dette blant annet mennesker som har blitt 
fengslet og torturert for å ha brukt sin ytringsfrihet, ofre for tvang-
sutkastelse og mennesker som kjemper for sine og andres 
rettigheter. Ved å ta frem pennen og skrive et brev, øker du ikke 
bare sjansen for rettferdighet for saken, men du lar dem også få 
vite at de ikke er glemt. Gi en verdifull julegave til noen du ikke 
kjenner. En liten innsats fra deg kan ha en mye større betydning 
enn det du kanskje tror!

[Avslutt invitasjonen med å gjenta tid og sted, og et ønske om at så mange som mulig møter opp].

SKAL DU INVITERE NABOER, KOLLEGAER ELLER VENNER TIL 
ET BREVSKRIVNINGSARRANGEMENT? HER ER ET FORSLAG 
TIL HVA DU KAN SKRIVE:

FORSLAG TIL 
INVITASJON 
TIL DITT SKRIVE-
VERKSTED
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KONTAKTINFORMASJON

www.amnesty.no/skrivforliv 

www.amnesty.no

www.facebook.com/AmnestyNorge

www.twitter.com/Amnesty_Norge

www.instagram.com/amnesty_norge

amnestynorge

Besøk nettsiden til årets “Skriv for liv”-kampanje:

Besøk Amnesty International i Norge sine nettsider:

Følg oss gjerne på Facebook:

Følg oss gjerne på Twitter:

Følg oss gjerne på Instagram:

Følg oss gjerne på Snapchat:

AMNESTY DER DU BOR
Region Nord – Ole Gunnar Solheim
Telefon: 412 19 837
ogs@amnesty.no

Region Midt – Tove Marie Paasche
Telefon: 995 07 125
tpaasche@amnesty.no

Region Vest – Tanja Clifford
Telefon: 992 26 488
tclifford@amnesty.no

Region Sør – Lene Heimlund Larsen
Telefon: 932 23 536
larsen@amnesty.no

Region Øst – Louise Hamran Myklebust
Telefon: 920 61 791
lmyklebust@amnesty.no 

Kikkut.no


