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Om lærerveiledningen  

 

Lærerveiledningen er et supplement til «Skriv for liv» aksjonsveiledning. Det 
følger med en powerpoint som kan brukes som innledning eller som 
supplement til aktivitetene man skal gjøre 

Hvert år skriver tusenvis av mennesker fra hele verden brev til noen de aldri 
selv har møtt. De skriver i solidaritet til personer som har vært utsatt for 
menneskerettighetsbrudd, og de skriver i protest til myndigheter i ulike land. 
Ett brev kan kanskje ignoreres, men tusenvis av brev er vanskelig å overse. 

Brevskriving er hovedfokuset i «Skriv for liv», men budskap kan sendes ut på 
flere måter, både per post og elektronisk. Man kan velge å sende et brev, 
legge ut tweets, lage videoer, o.l. 

Lærerveiledningen er delt inn i tre ulike undervisningsopplegg. Man står fritt til 
å velge mellom de tre, eller kombinere de ulike delene av 
undervisningsoppleggene. Varigheten på én del i et undervisningsopplegg er 
en skoletime. 

Husk å avslutte oppleggene ved å ha en diskusjon. Spør, hva lærte de? Hva 
tenker de om kampanjen? Oppfordre dem til å stille spørsmål. 

Alle brev som lages må sorteres inn i appellbrev og solidaritetsbrevbunker, 
samt telles, for så å sendes til Amnesty. Det bør presiseres at man ikke kan 
pålegge noen å skrive protestbrev til myndigheter. 
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Personene som står i sentrum av Amnestys Skriv for liv-
kampanje i 2017 er: 

 

• Ni Yulan, en advokat som kjemper mot tvangsutkastelse i Kina. Hun 
sitter I rullestol etter tortur i fengsel der hun fikk knust kneskåler og 
føtter.  

• Shackelia Jackson, Etter broren ble drept av politiet I 2014 har hun 
vært en pådriver for et mer rettferdig politi og rettssystem på Jamaica. 

• Tadjanine Mahamat Babouri («Mahadine»), ble arrestert og fengslet 
fordi han la ut kritiske filmer om myndighetene på Facebook. 

• Istanbul 10, Ti menneskerettighetsforkjempere som kjemper for 
menneskerettigheter i Tyrka. De har blitt fengslet og anklaget for å støtte 
en terrororganisasjon. 

• Hanan Badr El-Din, fengslet for sitt arbeid for menneskerettigheter. Hun 
leter ennå etter sin mann som ble utsatt for tvungen forsvinning i 2013 

• Milpah-Bevegelsen, Bevegelsen kjemper for naturressurser i et land 
det er livsfarlig å være miljøaktivist.  

 

I lærerveiledningen har vi laget ett opplegg som kan brukes på alle seks 
sakene. I tillegg har vi laget to opplegg relatert spesielt til Shackelia 
Jackson og Ni Yulan.  

Fag: I kampanjen kan man jobbe tverrfaglig. Undervisningsoppleggene kan 
brukes i norsk, engelsk, samfunnsfag, geografi, kunst og håndverk og IT. I 
tillegg kan man bruke spansk og fransk om henholdsvis MILPAH-
bevegelsen og om Mahadine. 
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Undervisningsopplegg 1: Skriv for liv 

Innhold og målsetning: 

I første time blir elevene kjent med personene som står i sentrum for kampanjen 
«Skriv for liv». Ved hjelp av FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene 
identifiserer elevene hvilke menneskerettigheter sakene dreier seg om. I andre 
time blir elevene selv til menneskerettighetsaktivister og skriver solidaritetsbrev 
eller appellbrev.  
 

Forberedelse og materiell: 

Bestem på forhånd om elevene skal arbeide med alle seks saker eller bare med 
noen av dem. Det kan f.eks. hende at du vil droppe en sak av hensyn til elevenes 
modenhet, språk i timen eller fordi du har en elev fra landet det gjelder. 

Forbered informasjonsarkene og eventuelt landbakgrunn (hvis ønsket) til de 
enkelte sakene, med mindre alle elever har adgang til presentasjonen av sakene 
på internett. 

Hvis ønsket, skriv ut eksemplarer av kortversjonen til Verdenserklæringen om 
menneskerettighetene. Se vedlegg 1 eller internett med  
Link til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter  

Tadjanine Mahamat Babouri «Mahadine» har et informasjonsark på fransk 

MILPAH-bevegelsen et informasjonsark på spansk 

 

Del 1 

1. Samtale med klassen: Hva er menneskerettigheter? 

Diskuter med klassen begrepet «menneskerettigheter». Hva er 
menneskerettigheter? Hvor står de nedtegnet? Hvem har ansvar for å sørge for at 
de blir respektert? 
 

Elevene skal få en felles forståelse om at:  

• Menneskerettighetene definerer det alle mennesker (uten unntak) har krav på for å 
kunne leve et trygt og verdig liv. 

• De er nedfelt i FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene som er anerkjent 
av alle verdens land, og i mer konkrete internasjonale og nasjonale lover. 

• Det er først og fremst hver enkelt stat som har ansvar for å respektere og realisere 
menneskerettighetene innenfor sine grenser, men at alle stater og alle mennesker 
har et felles ansvar for å bidra til at mennesker over hele verden kan nyte godt av 
alle sine rettigheter og er beskyttet mot overgrep. 

Be elevene reflektere over hvordan man kan bidra til at menneskerettigheter blir 
respektert. Tanker som kan komme opp er f.eks. at vi kan vise solidaritet og på 
den måten styrke de som blir utsatt for menneskerettighetsbrudd, at vi kan 
engasjere oss i organisasjoner som hjelper personer som er i en sårbar 
livssituasjon og organisasjoner som bekjemper menneskerettighetsbrudd. Ved 
menneskerettighetsbrudd i andre land, kan man reflektere rundt relasjoner mellom 
stater som påvirker dialogen mellom ulike stater, at myndigheter er opptatt av sitt 
internasjonale omdømme, at vi kan påvirke vår egen regjering til å ta opp 
menneskerettigheter med myndigheter i andre land o.l. 

http://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
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2. Innledningsoppgave: Lær å skrive brev 

• Alle elevene skal nevne en fiktiv karakter som er deres helt. Helten kan komme fra 
spill, film, eventyr, tegneserie etc. Skriv på en tavle eller bare gjør det muntlig. Be 
alle om å velge en karakter. Det gjør ingenting om flere velger samme.  

• Elevene skal skrive to- tre linjer til helten hvor de gir uttrykk for hva det er de liker 
ved karakteren. Videre skal elevene skrive en støttende beskjed til helten; en 
beskjed om å fortsette det gode arbeidet. Del elevene inn i grupper, og be dem 
lese opp brevene for hverandre.   

 

3. Presentasjon av sakene 

Forklar at elevene skal bli kjent med menneskerettighetsforkjempere.   

Del inn klassen i små grupper. Hver gruppe får bakgrunnsinformasjon om en av 
sakene. Gruppene får ca.15 minutter til å gjøre følgende: 

• Lage en liste over hva de mener er galt med måten denne personen har blitt 
behandlet på. 

• Identifisere hvilke menneskerettigheter denne saken dreier seg om. Forbered en 
kort (3 til 5 minutter) presentasjon av saken for resten av klassen. Hvis ønsket, kan 
elevene bruke FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene som 
hjelpemiddel. Se kopioriginal for en kortversjon av Verdenserklæringen i slutten av 
heftet. Se vedlegg 1 eller  Link til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter  

Etter ca.15 minutter samles hele klassen igjen. Hver gruppe presenterer nå 

personen de har jobbet med og hvilke menneskerettighetsbrudd vedkommende 

har vært utsatt for. 

  

Del 2 

4. Gruppearbeid: Skriv for liv 

Elevene organiseres i grupper, avhengig av hvilken sak de skal jobbe med. Det 
kan være de samme gruppene som i første time, men de som har mer lyst til å 
jobbe med en annen sak bør få mulighet til å bytte gruppe. 
 

På grunnlag av bakgrunnsinformasjonen som ble delt ut i første time skal 
gruppene: 

• Lage solidaritetsbudskap 

• Skrive appellbrev til de ansvarlige myndigheter 

Hvis det er tid igjen på slutten av timen, kan elevene presentere sine 
solidaritetsbudskap for resten av klassen. 

 
Solidaritetsbudskap kan være: 

• Brev til samtlige (Ta bilder av brev til Ni Yulan) 

• Lydklipp for MILPAH-bevegelsen 

• Film for «Mahadine» 

• Tweet for samtlige (spesielt Egypt) 

• Bilder 
 
 

http://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
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Undervisningsopplegg 2: Tweet for Ni Yulan 

Innhold og målsetning: 

Elevene setter seg inn i begrepet ytringsfrihet. Ni Yulan er en 
menneskerettighetsforkjemper som i tjue år har kjempet for retten til bosted. Hun 
har kjempet mot tvangsutkastelse og har selv endt opp med å ikke ha et 
permanent sted å bo. Etter å ha blitt fengslet og torturert for sitt arbeid, sitter hun 
idag i rullestol.  

I første time skal elevene bli kjent med et dikt av Martin Niemoller, og reflektere 
rundt dette diktet.  

I andre time skal elevene lage et symbol som symboliserer saken. De kan ta 
bilde av symbolet som en støtte til Ni Yulan.  
Fag: Kunst og håndverk, IT/data. 

  

Forberedelse og materiell: 
S.13 i Skriv for liv aksjonsveiledning  
 
Print ut diktet hvis du vil dele det ut. 
Forslag til utstyr; Lydopptaker, kamera, mobiltelefoner, og datamaskiner,  

 

Del 1 

1. Diktlesning: Les diktet av Pastor Martin Niemoller 

 Les opp diktet fra vedlegg 2. Still elevene spørsmål relatert til diktet 

• Når tror du diktet ble skrevet? 

• Hva tenker du at diktet handler om? 

Del elevene inn i grupper og la dem diskutere: 

• Kan du huske at du eller andre, har stått opp for andre personer? 

Hvorfor sier vi ikke ifra når andre blir undertrykt, eller når deres 
menneskerettigheter blir brutt? Hva er det som stopper oss? 

 

Kan du tenke på noen eksempler der noen blitt 
undertrykket? Kanskje fra ditt eget liv? 

Gi studentene kort informasjon om menneskerettsforkjempere. Forklar at det noen ganger 
er vanskelig å stå opp for andres rettigheter, og at de som gjør dette trenger ekstra 
beskyttelse for å påse at de ikke blir trakassert selv. FN har en egen resolusjon vedrørende 
beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere nettopp av denne grunn.  

Resolusjonen oppfordrer alle FNs medlemsland til å beskytte 
menneskerettighetsforkjempere gjennom lover, politikk og programmer. Den oppfordrer 
også alle land til å etterforske trusler og angrep mot dem som engasjerer seg i 
menneskerettigheter. Resolusjonen tar også for seg næringslivet, og gir veiledning til 
hvordan de kan bidra til å ivareta menneskerettighetene, for eksempel overfor 
minoritetsgrupper: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/resolusjon-MRforkjempere/id2480994/ 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx  

https://oneamnesty.sharepoint.com/sites/nor-intranet/Skriv_for_liv/Documents/Aktivisme,%20ressurser%20og%20materiell/2017/Lærerveiledning%202017/Laererveiledning%202017.docx
https://oneamnesty.sharepoint.com/sites/nor-intranet/Skriv_for_liv/Documents/Aktivisme,%20ressurser%20og%20materiell/2017/Lærerveiledning%202017/Laererveiledning%202017.docx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
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2. Informasjon om Ni Yulan 
 

Gi studentene informasjon om "Skriv for liv" kampanjen og introduser Ni 
Yulan som en av menneskerettighetsaktivistene Amnesty har valgt til sin 
kampanje i år. Fortell dem at Amnesty forsøker å få folk rundt om i verden 
til å "stå opp for" Ni Yulan, på samme måte som hun har stått opp for 
andre. 

Påpek at i powerpointen var det flere suksesshistorier fra tidligere Skriv for 
liv kampanjer. Solidaritets- og appellbrev kan ha vært en medvirkende 
årsak til at folk har holdt ut under soning, for at de har blitt løslatt fra fengsel 
eller har funnet styrke til å jobbe for menneskerettigheter til tross for 
trakassering.    

Menneskerettigheter som er blitt brutt i saken er: 

Art. 3: Alle har rett til liv, frihet og sikkerhet 
Art. 19: Alle har rett til menings- og ytringsfrihet. 

 

Del 2 

3. Lage solidaritetsbudskap eller appellbrev 

Nedenfor kommer forslag på hvordan man kan skrive et 
solidaritetsbudskap eller appellbrev. Det man lager kan sendes både til 
myndigheter og til Ni Yulan. 

Da Ni Yulan ikke har noe fast bosted bør man sende solidaritetsbudskap 
gjennom nett. Elevene kan utrykke sin solidaritet gjennom en eller flere av 
disse alternativene, for så å ta bilder og sende Twittermeldinger til henne.  

• Skriv brev og ta bilder av brevet. Send som tweet eller epost til 
Amnesty. 

• Bygge et symbolsk hus av tilgjengelig materiale som eksempelvis 
fyrstikker, papp, pepperkakedeig, o.l. 

• Da Ni Yulan er glad i fugler, kan elevene tegne, male eller brette en 
fugl. 

• Elevene kan ta et bilde av noe de synes er viktig med et hjem. De 
kan ta bilde av huset sitt, rommet sitt, gjenstander o.l.  

Sørg for at alle elever har tilgang til en smarttelefon, et kamera eller noe 
annet de kan ta bilder med. Gi dem god tid til å være kreative. Elevene skal 
helst kunne velge selv om de vil jobbe alene, i par eller i grupper. Bildene 
kan gjerne vises i plenum på slutten. 

Budskapene kan sendes til Ni Yulan via Twitter med emneknagg

#NiYulan. Bilder kan også sendes per epost via 
Amnestykampanje@amnesty.no   

Hvis man lager appellbrev til myndighetene, ta gjerne bilder av det elevene 
har laget satt sammen med oppfordring til myndighetene. Appellbrevene 
sendes til Amnesty. Husk å merke brevene appellbrev og antall brev. 

mailto:kampanje@amnesty.no
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Undervisningsopplegg 3: Brev til Shackelia 
Innhold og målsetning: 

Elevene skal bli kjent med Shackelia Jackson som opplevde at politiet 
drepte broren hennes, Nakiea, på jakt etter en ransmistenkt. 
Shackelia blir trakassert av politiet på grunn av sin kamp for at de skyldige 
skal bli stilt for retten. Temaene som blir tatt opp er retten til en rettferdig 
rettsak, og retten til å være en menneskerettighetsforkjemper.  

I første time skal elevene reflektere over hvordan de ser på politiet, og på 
politiets rolle i historien om Nakiea. De skal reflektere over hva som har gått 
galt. Deretter skal elevene reflektere over forventningene de har til politi, og 
hvilken rolle de mener at politiet skal ha.  
 

I andre time skal elevene lage solidaritetsbrev eller appellbrev.  

 

Forberedelse og materiell: 
s.21 Skriv for liv 

Øv gjerne inn historien om Nakiea for å gjøre innlevelsen og interessen 
større.  
PC, mobil 

 

Del 1 

1. Amnesty 

Ikke vis powerpointen før i del 3 av dette opplegget.            
Fortell hvem dere er 

Spør elevene om hva de vet om menneskerettigheter, og forklar hva 
menneskerettigheter er.   

2. Hva skjedde? 

Fortell historien om Nakiea  

Solen er midt på himmelen. Det er varmt i det lille kjøkkenet, svette perler 
seg i pannen og tørkes fort vekk. De eneste lydene som høres er frityrgryta 
som putrer stille mens kyllingbitene blir gjort klar til dagens lunsj. Med ett 
blir stillheten avbrutt av hard banking. Gryter og øser blir lagt bort, raske 
steg går bort mot døren, og det låses opp. To menn trenger seg inn i 
kjøkkenet, og med ett høres to høye smell. Lukten av krutt og blod blander 
seg med lukten av frityrolje. En tung kropp blir hevet inn i et baksete, før fire 
gummidekk sint spinner avgårde på asfalten.  

Del elevene inn i grupper, og be dem om å diskutere historien. 

▪ Hva skjedde og hvorfor? 

▪ Hva kan politiet gjøre for at personene får sin rettferdige straff? 

Fortell elevene at det som faktisk skjedde var at politibetjenter gikk 
inn i restauranten Nakiea jobbet, skjøt og drepte han. Les om 
historien til Shackelia Jackson. Se s. 21 i «Skriv for liv» 
aksjonsveiledningen. 
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Diskuter med gruppene 

• Hva kan du si om oppførselen/handlingene til politibetjentene? 

• Hva skulle politiet ha gjort/hva skulle de ikke gjort? (lag gjerne en 
liste). 

• Hva kan du si om Shackelia kamp for rettferdighet? Hvilke adjektiver 
ville du brukt om hennes engasjement? 

 

3. Menneskerettigheter 
Fortell om menneskerettigheter og påpek hvilke som har blitt brutt i 
denne saken. 

• Retten til liv 
o Nakiea ble drept 

• Rett til en rettferdig rettsak 
o Et vitne turte ikke å stå frem 

• Rett til sikkerhet 
o Nakiea ble drept. Familien blir trakassert 

• Rett til ytringsfrihet 
o Familien blir truet når de uttaler seg 

• Rett til å være uskyldig til det motsatte er bevist 

o Nakiea ble aldri siktet, men bare skutt 

• Rett til et privatliv 
o Familien opplever utfordringer i privatlivet på grunn av politiets handlinger 

• Rett til frihet fra diskriminering 
o Shackelia hevder Nikea ble drept på bakgrunn av den sosiøkonomiske 

bakgrunnen og utseende sitt, med sine dreadlocks. I tillegg blir kvinnene i 
slike saker trakassert når et familiemedlem blir drept 

Vis gjerne powerpointen her. 

Snakk litt mer om bakgrunnen for kampanjen «Skriv for liv» og de to 
elementene i kampanjen, nemlig solidaritetsbrev og appeller til 
myndighetene. Diskuter kort med klassen hvorfor slike brev og appeller kan 
utgjøre en forskjell. 

 

Del 2 

4. Skriveverksted 

Elevene skal nå lage sine egne solidaritetsbrev til Shackelia, enten 
alene, to og to eller i grupper. Det kan være: 

• Brev for å fortelle Shackelia at hun ikke er alene, og at vi støtter 
henne i den krevende kampen   

• Sende appellbrev til statsministeren/ eller tweete 

 

Emnetagger til Twitter #Jamaica #Time4JusticeJA 
Statsminister: @AndrewHolnessJM 
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Vedlegg 1.  
Verdenserklæringen om menneskerettighetene – kortversjon 

 

Artikkel 1: Alle mennesker er født 
frie og bør behandles likt. 

Art. 2: Ingen må bli diskriminert. 

Art. 3: Alle har rett til liv, frihet og 
sikkerhet. 

Art. 4: Slaveri og tvangsarbeid er 
forbudt. 

Art. 5: Ingen må utsettes for tortur. 

Art. 6: Alle har rett til å bli behandlet 
som en selvstendig person av loven. 

Art. 7: Alle er like for loven og har 
rett til samme beskyttelse av loven. 

Art. 8: Alle skal ha tilgang til 
domstoler som beskytter dem mot 
lovbrudd. 

Art. 9: Ingen må utsettes for vilkårlig 
fengsling eller landsforvisning. 

Art. 10: Hvis noen er anklaget for en 
forbrytelse må saken behandles 
offentlig av en uavhengig og 
upartisk domstol. 

Art. 11: Alle har rett til å bli ansett 
som uskyldige inntil det motsatte er 
bevist. Ingen skal dømmes for en 
handling som ikke var straffbar da 
den ble begått. 

Art. 12: Alle har rett til privatliv. Alle 
har krav på beskyttelse mot 
vilkårlige inngrep i deres hjem, 
familie og korrespondanse, eller 
angrep mot deres ære og anseelse. 

Art. 13: Alle har rett til å bevege seg 
fritt innenfor sitt land og til å forlate 
landet hvis de ønsker det. 

Art. 14: Alle har rett til å søke asyl 
mot forfølgelse i et annet land. 

Art. 15: Alle har rett til et 
statsborgerskap. 

Art. 16: Alle voksne har rett til å gifte 
seg og stifte familie. Ingen må 
tvinges til å inngå et ekteskap. 
Ektefellene skal ha like rettigheter. 

Art. 17: Alle har rett til å eie 
eiendom. Ingen må vilkårlig fratas 
sin eiendom. 

Art. 18: Alle har rett til tanke- 

samvittighets- og religionsfrihet. 

Art. 19: Alle har rett til menings- og 
ytringsfrihet. 

Art. 20: Alle har rett til å delta i 
fredelige møter og organisasjoner. 
Ingen må bli tvunget til å tilhøre en 
organisasjon. 

Art. 21: Alle har rett til å delta i 
styringen av sitt eget land, enten 
direkte eller gjennom fritt valgte 
representanter. Alle skal ha lik 
adgang til offentlige tjenester. 
Folkets vilje skal være grunnlaget 
for styringen av et land. 

Art. 22: Alle har rett til sosial 
trygghet. Alle skal ha adgang til de 
økonomiske, sosiale og kulturelle 
goder som er nødvendige for et 
verdig liv. 

Art. 23: Alle har rett til arbeid for 
rettferdig lønn og under gode 
arbeidsforhold og til beskyttelse mot 
arbeidsledighet. Alle har rett på en 
inntekt som sikrer dem og familien 
deres et verdig liv. 

Art. 24: Alle har rett til hvile og fritid. 

Art. 25: Alle har rett til mat, klær, 
bolig og andre livsnødvendige ting. 
Alle må ha tilgang til helseomsorg. 

Art. 26: Alle har rett til utdanning og 
yrkesopplæring. Alle har rett til å 
lære om menneskerettighetene og 
hvordan de kan ivaretas. 

Art. 27: Alle har rett til å delta i 
kulturlivet. Alle har rett til at deres 
opphavsrett blir beskyttet. 

Art. 28: Alle land må bidra til å gjøre 
verden til et sted der alle disse 
rettighetene kan bli ivaretatt. 

Art. 29: Alle må bidra til å bygge et 
samfunn der menneskerettighetene 
er respektert. Menneskerettighetene 
kan bare begrenses i den grad det 
er helt nødvendig for å beskytte 
andres rettigheter og sikkerhet. 

Art. 30: Ingen stat og ingen 
enkeltperson har rett til å ødelegge 
noen av de rettigheter og friheter 
som er nevnt i denne erklæringen. 
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Vedlegg 2. 

Dikt av Martin Niemöller  
(Gjendiktet og oversatt til norsk av Aktive Fredsreiser) 

 

Først kom de for å ta kommunistene.  

Jeg protesterte ikke 

- for jeg var ikke kommunist. 

Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene.  

Jeg protesterte ikke.  

- for jeg var ikke fagforeningsmedlem. 

Så kom de for å ta jødene og sigøynerne.  

Jeg protesterte ikke,  

- for jeg var ikke jøde eller sigøyner. 

Så kom de for å ta de homofile.  

Jeg protesterte ikke,  

- for jeg var ikke homofil. 

Da de kom for å ta meg,  

var det ingen som kunne protestere. 

 
 

 


