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Stå opp for rettighetene til mennesker på flukt  
Rettighetene til mennesker på flukt er under sterkt press. Amnesty må være en motkraft til dette og vi 
trenger dere aktivister med oss for å lykkes.  Her er en ny aksjonsveiledning – og her kan du lese hva 
som er aller viktigst at Amnestys aktivister bidrar med nå, og hvordan.  

 

 
Aksjonsveiledning sist oppdatert oktober 2016 

 
Bakgrunn 
Flere hundretusen menn, kvinner og barn har flyktet til Europa i håp om å finne trygghet. De flykter fra 
forfølgelse og konflikter, nye og gamle. I 2015 kom det en million mennesker til Europa for å søke om 
beskyttelse. Ett år senere har bildene av mennesker som reiser gjennom Europa stanset. Men den 
humanitære krisen vedvarer. 
 
Ved inngangen til 2016 var det 21,3 millioner flyktninger i verden – mennesker på flukt utenfor eget 
land (ifølge UNHCR). 86% av disse befinner seg i lav- og mellominntektsland. Deres grunnleggende 
menneskerettigheter som retten til liv, ytrings- og religionsfrihet, rent drikkevann og helsehjelp 
krenkes, likeså retten til frihet fra tortur og umenneskelig behandling. 
  
For mennesker som må flykte fra sitt eget land er det en menneskerett å kunne søke asyl i et annet 
land. Det er nedfelt i artikkel 14 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Vi ser at det har blitt 
svært vanskelig og farlig for mennesker på flukt å klare å komme seg til Europa på en trygg og lovlig 
måte for å søke om beskyttelse, fordi Norge og andre land gjør det de kan for å stenge grensene.  
 
Over én million flyktninger og migranter ankom Europas grenser i 2015. Over 75 prosent av de som 
kommer flykter fra konflikt og forfølgelse i Syria, Afghanistan eller Irak.  
 
I 2015 ba FN om 19,3 milliarder dollar til nødhjelp, mer enn 150 milliarder norske kroner, men bare litt 
over halvparten (56%) av de nødvendige midlene ble lagt på bordet. Rundt 70 milliarder norske kroner 
mangler. Aldri før har gapet vært større. 
 
Flere tusen risikerer livet i forsøket på å nå Europa ved å krysse Middelhavet, verdens dødeligste 
sjøvei ifølge FN. Mer enn 4.100 flyktninger og migranter har druknet i Middelhavet på vei til Europa, 
etter Aylan Kurdis altfor tidlige død, 2. september 2015. De overlevde krig, forfølgelse og ekstrem 
fattigdom i hjemlandet sitt, men ikke reisen til Europa. 
 
Rike land har vist et fullstendig fravær av lederskap, og latt 10 land tar imot over halvparten av 
verdens flyktninger. De ti landene er Uganda, Kenya, Etiopia, Den demokratiske republikken Kongo, 
Chad, Libanon, Iran, Pakistan og Tyrkia, slett ikke blant verdens rikeste. Til sammen har de ti landene 
kun 2,5 % av hele verdens BNP. 
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En unødvendig krise 
I år har så langt 281 740 flyktninger og migranter reist over Middelhavet til Europa. Ved utgangen av 
august hadde 115 000 ankommet Italia. Hellas og Italia har de siste årene gjentatte ganger bedt om at 
flere land må ta et større ansvar og ta imot flere av asylsøkerne som har kommet til deres land. 
 
I 2015 ble EU-landene enige om en midlertidig ordning for å få en jevnere fordeling av asylsøkere 
mellom land og avlaste presset på frontlinjestater som Hellas. Men så langt har europeiske stater 
utsatt implementering av disse tiltakene.  
 
En bærekraftig løsning på denne krisen er bare mulig hvis andre europeiske regjeringer blir med på å 
dele ansvaret. Mekanismene er på plass for å gjøre det, men de må iverksettes. 
  
Det er på høy tid at europeiske myndigheter lever opp til sine juridiske og moralske forpliktelser og blir 
med på en ansvarsfordelingsprosess for å sikre asylsøkeres rett til å søke asyl og avlaste de land som 
sitter med et enormt ansvar for et stort antall asylsøkere! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HVOR FLYKTNINGER LEVER I VERDEN 
Selv om konflikten i Syria i stor grad har bidratt til økningen i antall flyktninger i verden, er 
flyktningkrisen et globalt fenomen med store flyktninggrupper i de fleste regioner i verden. 
Syriakonflikten bidro til å skape internasjonal oppmerksomhet rundt et tema som ikke har 
mottatt i nærheten av den oppmerksomheten den trenger for å kunne løses. 
 
Noen av de største flyktninggruppene globalt er:  
• Over 5 millioner palestinske flyktninger i Midtøsten 
• Over 4,8 millioner flyktninger fra Syria - 95% bor i fem naboland 
• Over 2,5 millioner afghanske flyktninger, de fleste bor i Pakistan og Iran 
• Mer enn én million somaliske flyktninger, inkludert 413 000 i nabolandet Kenya 
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Aksjonsveiledning 
 
Forslag til aktiviteter 

 Stå på stand og samle inn signaturer til aksjonen  

 Skriv leserinnlegg 

 Arranger film- og fagkvelder 

 Bruk sosiale medier 

 Menneskerettighetsundervisning og visualiseringslek 

 16 dager mot vold mot kvinner 

 Lokal-lobby 

 Skriv solidaritetsbrev 
 

 

Aksjon i fokus: Relokalisering av asylsøkere fra Hellas og Italia 
Tusenvis av asylsøkere sitter fast i Hellas og Italia, uten reell mulighet til å få asylsøknaden sin 
behandlet. Norge har forpliktet seg til å dele ansvaret for disse menneskene med resten av Europa, 
men svært lite skjer. Krev at Norge lar 2000 få komme hit for å søke asyl! Les mer her. 
Relokalisering betyr i denne sammenhengen at et gitt antall asylsøkere som befinner seg i Hellas og 
Italia skal flyttes til andre europeiske land for å at deres asylsøknad skal behandles der. 
 

Stå på stand 
Samle gruppa og stå på stand! Standen kan være 
på torget der du bor, på biblioteket, skolen eller 
universitetet. Signaturer er et av Amnestys 
viktigste virkemidler i møte med nasjonale og 
internasjonale aktører.  
 

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. 1. november kl. 18-19). Gå 
sammen med venner og bekjente og del aksjonen 
alle kanaler på sosiale medier! Skriv ned antall 
signaturer på nettaksjonen før dere starter og sett dere et mål om hvor mange signaturer dere vil få 
inn. Når en time har gått 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. 
 
 

Skriv leserinnlegg  
Er du glad i å skrive? Ved å skrive et leserinnlegg kan du bidra til at flere blir seg bevisste på dagens 
flyktningsituasjon og det ansvaret Norge har for å hjelpe dem. Skriv et leserinnlegg til lokalavisa om 
hvorfor DU mener Norge bør gå i spissen for å få på plass en global ansvarsfordeling, samt hvorfor 
Norge må gjøre mer for å hjelpe andre europeiske land som har tatt imot veldig mange asylsøkere. 
 
Oppmerksomhet i lokalmediene styrker Amnestys arbeid for menneskerettighetene. Husk at 
lokalmediene er interessert i deg/dere som er aktive i Amnesty og de vil gjerne få beskjed når dere 
gjør noe lokalt for menneskerettighetene. Under finner du noen tips til skrivingen din: 

- Hva er viktigst i saken? Start med det. Og husk at lokalmediene vanligvis er aller mest opptatt 
av deg og ditt engasjement. Så ikke vær beskjeden og nevn deg/gruppa di til slutt: Start med 
det lokale engasjementet! 

- Når du skriver journalistisk disponerer du omvendt av en akademisk tekst: Du skal starte med 
konklusjonen og gi begrunnelsen etterpå. Det første du skal svare på er hvem, hva, hvor og 
når. Siden kan du – hvis du har plass - forklare hvorfor og hvordan. 

 

https://www.amnesty.no/aksjon/strandet-i-uverdige-forhold
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Ta gjerne kontakt med din regionleder for hjelp med å skrive leserinnlegg, så kan de hjelpe deg på vei. 
 

Arranger filmkveld 
Invitere til filmkveld. Filmer setter ofte i gang mange følelser, og kan gjøre mennesker bevisste på 
urettferdigheter som eksisterer, det kan utdanne og endre holdninger. Hvis du skal invitere til store 
visninger er det viktig at du sjekker opphavskravet til filmen, og om du har lov til å arrangere visning for 
mange mennesker. Forslag til filmer: 
 

 The White Helmets, 2016 
 Middelhavet, 2015 
 Havet Brenner, 2016 

 
 

Sosiale medier 
Bruk sosiale medier til å spre informasjon om Amnestys krav. Under er forslag til tekst: 
 
Verdens ledere har et forklaringsproblem. 10 av klodens 193 land tar imot over halvparten av alle 
flyktninger https://www.amnesty.no/aktuelt/10-land-tar-imot-halvparten  
 
Det er på tide at Norge følger opp ansvaret sitt for mennesker på flukt! 
https://www.amnesty.no/aksjon/strandet-i-uverdige-forhold 
 
Kjære @erna_solberg Jeg støtter kravet om mer midler til flyktningarbeidet, både nasjonalt og 
internasjonalt. https://www.amnesty.no/aktuelt/felles-flyktning-krav-til-solberg 
 

Menneskerettighetsundervising 
Den 16. november starter Amnestys nettkurs om flyktningers rettigheter. Nettkurset gir også en 
innføring i årsakene til at mennesker flykter og de ekstreme forholdene de utsettes for. Du kan følge 
kurset enten på engelsk, fransk eller spansk. Påmelding er gratis og åpen for alle. Les mer og meld 
deg på her.  
 

Visualiseringslek 
Hensikten med aktiviteten er for å øke forståelsen for at flertallet av verdens flyktninger befinner seg i 
land med begrensede ressurser. Gjennom aktivitetene legges det opp til å reflektere over hvordan 
dagens situasjon er uholdbar, urettferdig og fører til brudd på menneskerettighetene. I tillegg får man 
en innføring i hva begrepet ansvarsfordeling innebærer og målene til Amnesty. Se vedlegg. 
 

16 dager mot vold mot kvinner 
Fra 25. november til 10. desember arrangerer Amnesty kampanjen 16 dager mot vold mot kvinner. I år 
fokuserer kampanjen på tilfeller av kjønnsbasert vold i land hvor det befinner seg mange flyktninger: 
Libanon, Nauru, Italia / Libya og Hellas. Målet er å skape oppmerksomhet rundt kravene våre om 
gjenbosetting av flyktninger og relokalisering av asylsøkere fra Hellas og Italia. Mer informasjon 
kommer. 
 

Lokal-lobby 
11. september 2017 er det Stortingsvalg i Norge. I forkant av valget bestemmer partiene hvilken 
politikk de skal drive frem. Landsmøtene er en viktige arenaer for partiene, det er her beslutningene 
innad i partiene tas. I forkant av landsmøtene møtes partimedlemmene i fylkesårsmøter og 
lokallagsmøter. På disse møtene har vi en unik sjanse til å påvirke partienes politikk. 
 
I januar inviterer Amnesty til lobbyopplæring i Oslo. Her vil vi utstyre deg med verktøyene du trenger 
for å ta kontakt med din lokalpolitiker og løfte Amnestys krav. Det vil bli en spennende, utfordrende og 
ikke minst lærerik dag. I forkant av opplæringen jobber vi med å kartlegge de ulike partienes 
samlinger. Bruk gjerne tiden nå før årsskiftet til å orientere deg om når partiene skal møtes i ditt fylke 
eller by. Det er flere av partienes lokallag som møtes allerede nå i slutten av 2016. Dersom du ser at 

https://www.amnesty.no/aktuelt/10-land-tar-imot-halvparten
https://www.amnesty.no/aksjon/strandet-i-uverdige-forhold
https://www.amnesty.no/aktuelt/felles-flyktning-krav-til-solberg
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/09/register-now-for-amnestys-free-online-course-on-refugee-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/09/register-now-for-amnestys-free-online-course-on-refugee-rights/
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lokallagene skal møtes i din by eller kommune før jul kan du gjerne ta kontakt med oss, så finner vi ut 
sammen hvordan vi best kan tilnærme oss dem.  
 
Mer informasjon om påmelding kommer. Merk deg at det er kun de som forplikter seg til å jobbe med 
lokallobby i forkant av valget som kan delta på opplæringen.   
 

Skriv solidaritetsbrev 
Amnesty vil sende solidaritetshilsener til Hellas for å la menneskene som bor der vite at vi er med dem 
og at vi ønsker mennesker på flukt velkommen. Send solidaritetsbrev til enkeltpersoner, eller generelle 
hilsener til alle menneskene som befinner seg i leirene i Hellas. 
 
Send brevet ditt til:  
Amnesty International 
att/ kampanjeavdelingen 
P.O Box 702 Sentrum 
N-0106 Oslo 
 
Eller send en epost via denne nettsiden. 
 
Individuelle historier 
Nesten 60 000 mennesker er strandet i Hellas, de fleste av dem lever under elendige forhold. 
Resultatet er enorme og unødvendige lidelser. 
 
«Vi levde på håpet vårt, men nå er håpet vårt knust», Kurtey (Irak) 
   

Da Amnesty International besøkte Hellas i juli 2016 
møtte vi Alan og Gyan, Basel og en gruppe Yezidi 
kvinner ved navn Kurtey, Ghazal, Karmey, Beshey og 
Noorey.  
  
Alan og Gyans historie 
«Jeg vil si takk til de europeiske menneskene som 
ønsker å ta imot flyktninger» 
  
30 år gamle Alan og hans søster Gyan (28) er kurdere 
fra Syria. De har begge en muskelsykdom som gjør dem 
avhengig av rullestol. 

  
De reiste på hesteryggen over fjellet til Tyrkia, og ankom Hellas i 2016 med sin mor og to andre 
søsken i håp om å komme seg til Tyskland. Der har deres far og en yngre søster vært siden 2015. 
Men på det tidspunktet hadde den nordlige grensen til Makedonia blitt effektivt stengt for flyktninger. 
  
 «Ingen funksjonshemmede, ingen gravide ... ingen kunne krysse. Alle drømmene mine ble brutt i det 
øyeblikket», fortalte Alan. 
  
Etter å ha tilbrakt rundt seks måneder i helt uegnede forhold Ritsona-leiren har Alan og Gyan endelig 
kunnet flytte til et hotell i Hellas med hjelp fra UNHCR. De har startet en forespørsel om 
familiegjenforening, og håper å bli gjenforent med resten familien sin i Tyskland snart.  
 
«Samtidig som jeg er veldig glad for min og min families skyld, er jeg veldig lei meg ved tanken på alle 
vennene mine og flyktningene som fortsatt er i Ritsona-leiren. Det er mange barn der og de befinner 
seg i en veldig vanskelig situasjon. Vinter er på vei og når det kraftige regnet kommer lekker teltene og  
noen av teltene faller til og med ned». 
 
 
 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/09/greece-refugees-broken-hopes/
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Basels historie 
Basel Tabarnen, en barberer fra Syria, bor på Nea Kavala-leiren i Nord-Hellas. 

  
Han er 45 år gammel og har to sønner og fire døtre. Den 
yngste, avbildet her, var bare 11 dager gammel og ble født 
i leiren. Han ønsker å bli flyttet til Sverige hvor datteren 
hans bor. 
  
«Det er et veldig dårlig liv. Vi er mennesker, vi kan ikke 
leve som dyr. Jeg er et menneske, jeg har følelser». 
 
 
 
 

 
Yezidisøstrene 
Kurtey, Ghazal, Karmey, Beshey og Noorey ble tvunget til å forlate Irak i august 2014 da IS feide over 
den nordlige delen av landet i en systematisk kampanje for etnisk rensing. 

  
De følte seg usikre i Nea Kavala-leiren og dannet en 
beskyttelseskrets for å passe på hverandre. «Vi bruker ikke 
dusjene, vi har bygget et bad (Hammam] ved siden av teltene 
våre». 
  
De har nå flyttet til en annen leir, men deres beskjed til europeiske 
myndigheter er klar: 
  
«Vi ønsker at våre stemmer skal bli hørt ... Få oss ut av Hellas». 
  
 
 

«EU-lederne fortsetter å si at de ønsker å handle humant, men de gjør prosessen [med relokalisering] 
svært treg, og de bryr seg ikke hvordan vi lever her», Soushi, en Yezidi kvinne fra Irak. 
 
 

 
Har du spørsmål? Ta kontakt med din regionleder eller prosjektleder for kampanjen: 
kasplin@amnesty.no  
 
Lykke til med aktivitetene – og tusen takk for at dere blir med!  
 
 

Viktige lenker: 
Aksjon: https://www.amnesty.no/aksjon/strandet-i-uverdige-forhold  
 
Global flyktningrapport: https://www.amnesty.no/aktuelt/10-land-tar-imot-halvparten  
 
Felles flyktningkrav til statsminister Erna Solberg: https://www.amnesty.no/aktuelt/felles-flyktning-krav-
til-solberg  
 
Nettbasert kurs om flyktninger: https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/09/register-now-for-
amnestys-free-online-course-on-refugee-rights/  
 
Ofte stilte spørsmål og svar: https://www.amnesty.no/aktuelt/ofte-stilte-sp%C3%B8rsm%C3%A5l  
 
Kontakt din regionleder: https://www.amnesty.no/kontakt  

https://www.amnesty.no/kontakt?field_department_value=2
mailto:kasplin@amnesty.no
https://www.amnesty.no/aksjon/strandet-i-uverdige-forhold
https://www.amnesty.no/aktuelt/10-land-tar-imot-halvparten
https://www.amnesty.no/aktuelt/felles-flyktning-krav-til-solberg
https://www.amnesty.no/aktuelt/felles-flyktning-krav-til-solberg
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/09/register-now-for-amnestys-free-online-course-on-refugee-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/09/register-now-for-amnestys-free-online-course-on-refugee-rights/
https://www.amnesty.no/aktuelt/ofte-stilte-sp%C3%B8rsm%C3%A5l
https://www.amnesty.no/kontakt


 
 

 

 
WHERE ARE THE WORLD’S REFUGEES: A HUMAN RIGHTS EDUCATION ACTIVITY 

 
Objectives for participants:  

 To understand that the majority of the world’s refugees are in countries with limited resources.  
 To reflect on how this situation is unsustainable, unjust and leads to human rights violations. 
 To gain a general understanding of the concept of responsibility-sharing and what Amnesty 

International aims to achieve with the I WELCOME campaign. 
 
This activity is in two parts: 

1. The current situation: This part raises awareness of the current unequal distribution of 
refugees across the world as a way of understanding the need for greater responsibility-
sharing. (30-45 min) 

2. Possible solutions: This part helps people to explore possible solutions regarding 
responsibility-sharing and links to Amnesty International’s proposal (the Global Compact) and 
campaign. (15-30 min). 

 
Depending on the time available, you can do both parts, or only the first. 
 
Material: 

 Balloons divided into five different bags as below: (you can vary the number of balloons 
depending on how small or large your group is. It is important that it be challenging and not an 
easy task to finish since the refugee situation is challenging and not easy. There are 3 options 
provided with the following ratio first option each balloon equals 50,000 refugees, second 
option each balloon represents 75,000 refugees and third option each balloon represents 
100,000 refugees 
.             Option 1  Option 2   Option 3 

o Group 1 Americas:        15 balloons  10   7   
o Group 2 Africa:         88    59   44 
o Group 3 MENA including Turkey:   104   70   52 
o Group 4 Europe excluding Turkey:   38    25   19 
o Group 5: Asia Pacific:      77    51   38 
 

 A slide or flipchart with the location of refugees around the world clearly outlined (see below 
for figures) 

 Five sheets of A4 paper, each clearly numbered for each group (1-5) 
 You will also need sufficient space, depending of the number of participants.  

 
 

Facilitation Tips: 
 It is important that you do not tell the participants what the balloons represent at the 

beginning of the activity, nor what region they are in. You will share after this information with 
them after the first part of the exercise. 
 

 It is ESSENTIAL that the number of participants per group should correlate very roughly to the 
possible amount of resources that a particular region has to deal with this situation. Regions 
that have more resources should have more participants in their group and regions that have 
fewer resources should have fewer participants. This is essential to help people understand 
that the majority of refugees and displaced people are living in regions with relatively little 
resources while regions with plentiful resources, like Europe, are actually home to very few 
refugees.   
For example: 100 participants Group 1 Americas: 38; Group 2 Africa: 8; Group 3 MENA: 6; 
Group 4 Europe: 38; Group 5 Asia Pacific: 10 
 
 



 
 

 

 
 
 

 At the end of this activity briefing there is a short explanation of the global situation of 
refugees, the objectives of the I WELCOME global campaign and a list of additional resources 
you can use to prepare yourself. 
 

 

PART 1:  THE CURRENT SITUATION 
 
1. Balloon Activity (10 min) 
 
If you have an open space you can divide the space into regions of the world (as a map), placing the 
numbered A4 sheet paper on the ground in its respective ‘region’ (Group 1 Americas, Group 2 Africa, 
Group 3 MENA, Group 4 Europe, Group 5 Asia Pacific). 
 
Divide the participants into five different groups and number them. The groups will represent these 
five different regions of the world. The number of participants in each group should reflect the 
approximate proportion of the world’s resources the region has. Europe and North America should have 
the majority of people since they have a larger proportion of resources than other regions in the world. 
IMPORTANT:  For an example on how to divide the groups see Facilitation Tips. 

  
Depending on the number of participants you have, you can also assign a couple of ‘observers’ to walk 
around the groups during the activity and observe what is happening.  You can also ask the observers 
to make sure no-one leaves their group. 

 
Each group moves to where the A4 sheet with their number is. They can either stand or sit in a circle. 

 
Distribute the bags of balloons amongst the groups as per their assigned group number.  
 
Explain that each group needs to blow up all the balloons they have in the bag and at the same time 
take care of these balloons in their group. 
  
You tell them they have 5 minutes to blow all the balloons in their group. When they have finished the 
task they can stay where they are and wait until the time is over.  

 
 
2. Debrief and reflection (20 min) 
 
After the activity ask participants to stay sitting where they are and to reflect within their groups on the 
following questions (5 min): 

 What did you observe was happening?   
 How did you feel doing this exercise?  

 
In plenary ask for four or five people to share their personal reflections. Try to pick people from 
different groups as well as the observers. 
 
Ask the groups to reflect on the following question (2 min): 
 

 What do you think this has to do with the refugee situation in the world?  
 
In plenary ask participants to share their ideas. 
 
Write their ideas down on a flip chart.  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
3. Conclusions:  
 
Explain that there are approximately 21.3 million are refugees. At this moment you can inform the 
participants how many refugees each balloon represents depending on the scale you choose to use. 
See Facilitation Tips. 
 
You can share the actual figures on regional distribution of refugees: 

 MENA (group3)    5,239,500 
 Africa (group 2)   4,413,500 
 Asia-Pacific (group 5)  3,830,200 
 Europe* (group 4)   1,891,400 
 Americas (group1)   746,800 

 
 
More reflection points: 

 There is huge inequality in the distribution across the world. 86% of refugees under 
UNHCR’s mandate are living in developing regions.   

 It is important to note for this exercise and for Amnesty International’s data for this 
campaign Turkey is not considered part of Europe. The data is much more EU 
focused. Due to the fact that Turkey alone hosts 2.5 million  refugees if we included 
this number within Europe figures it would give a false representation of what 
European countries are doing to host refugees this would not give a appropriate picture 
of the  

 The countries with fewer resources have the greater number of refugees. 
 Even within each region the distribution of refugees is not equal. 
 This is a situation that has been going for decades but recently escalated as a result of 

ever-increasing human rights violations.  
 You can use the document on UNHCR Global Trends 2015 for more specific 

information on which countries host the most refugees etc. See link in the Resource 
Section of this document. 

 
Adaptation (if you don’t have time to do Part 2) 

 You can just quickly brainstorm what participants think could be possible solutions to this 
problem. 

 Present Amnesty’s five-point proposal and the need for responsibility sharing. 
 Explain the main points of the campaign.  
 Invite them to be part of the campaign and take action. (See list of possible online and offline 

actions in the Action Circular). Ask them to sign the pledge or do one of the digital actions 
that are planned for the Global Week of Action. 
 

 

PART 2:  WHAT WOULD YOU DO?  
 
1. Balloon Activity (10 min) 
 
Tell the groups they have to continue to blow up the remaining balloons.  The participants now know 
the balloons are refugees and they must continue to take care of the balloons that are blown up. They 
have 10 minutes and they can decide how they want to do it?  Let them decide among themselves how 
to do it.  The observers will continue to observe. 
 
  



 
 

 

 
2. Debrief and reflections (20 min) 
 
After the activity ask participants to stay sitting where they are and to reflect within their groups on the 
following questions (5 min): 

 What happened?  What did you do? 
 How did you feel? 
 Did you manage to blow up all the balloons? 

 
 
Write down the different solutions that the groups came up with on the flipchart. 
 
Conclude with making the link between the solutions that the group came up with and the solutions 
that Amnesty is proposing with the I WELCOME campaign.  
 
Use the information and resources provided at the end of the activity to help you prepare and have 
basic information to develop this activity.  
 
 
3. Take Action 
 
Invite them to be part of the campaign and take action. (See list of possible online and offline actions 
in the Action Circular). Ask them to sign the pledge or do one or more of the digital actions that are 
planned for the Global Week of Action. 
 
 
 
  


