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Phyoe Phyoe Aung ble fengslet i mars 2015 for å ha ledet fredelige studentprotester i 
Myanmar. Hun var et av menneskene Amnesty International løftet fram i fjorårets «Skriv for 
liv»-kampanje. Våren 2016 ble hun og over 70 andre fredelige demonstranter løslatt.

«JEG ER SÅ TAKKNEMLIG 
OVERFOR AMNESTY 
INTERNATIONAL OG ALLE 
DE SOM DELTOK I KAMPANJEN 
FOR AT JEG SKULLE LØSLATES. 
INTERNASJONALE BEVEGELSER 
SOM DERE LEGGER PRESS PÅ 
MYNDIGHETER, SÅ DE MÅ GI 
OSS VÅR FRIHET. I TILLEGG ER 
BARE DET Å VITE OM 
DERES SOLIDARITET EN 
MENTAL STØTTE.
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-

Yecenia Armenta Graciano ble arrestert i 2012. Under avhøret ble hun torturert og voldtatt av politiet 
og tvunget til å skrive under en fabrikkert «tilståelse». Hun satt fire år i varetekt, til hun endelig ble 
frikjent i retten og løslatt i juni i år.

«JEG VIL GI EN SPESIELL TAKK 
TIL ALLE SOM HAR STÅTT VED 
MIN SIDE. UTEN DERES STØTTE 
VILLE DETTE VÆRT UMULIG. 
JEG VIL TAKKE DERE FOR AT 
DERE FORTSATT KJEMPER, FOR 
AT DERE IKKE SLUTTER Å 
KJEMPE FOR ANDRE. DET ER 
ET FLOTT ARBEID. SELV OM DET 
NOEN GANGER TAR LANG TID, 
OPPNÅR MAN RETTFERDIGHET.»
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Det nytter! Dette er det 13. året Amnesty har arrangert «Skriv for liv». Dette er verdens største brev-
skrivingsmaraton, og i år håper vi du vil bli med! Skriv et brev eller leserinnlegg, send en Twitter-melding 
eller vis din støtte på nettet. På de neste sidene kan du lese mer om de seks utvalgte sakene i årets 
«Skriv for liv»-kampanje, og hvordan du kan være med på å støtte kampanjen. 
Mer informasjon kan du finne på våre nettsider: 

HVERT ÅR SKRIVER TUSENVIS AV 
MENNESKER FRA HELE VERDEN BREV 
TIL NOEN DE ALDRI HAR MØTT. 

De skriver solidaritetsbrev eller Twitter-meldinger til personer 
som har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd, og de skriver 
i protest til myndighetene. Ett enkelt brev eller en enkel 
Twitter-melding kan kanskje ignoreres, men ikke tusenvis. 

www.amnesty.no/skrivforliv

• For mer informasjon om brevskrivingsarrangementer i 
 din region, ta kontakt med din regionleder. Se siste side 
 av aksjonsveiledningen.  

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

• Les mer om sakene og hva du kan gjøre på: 
 www.amnesty.no/skrivforliv 
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NYTTER DET 
EGENTLIG?

JA!
I over 50 år har Amnesty-aktivister skrevet millioner av brev til myndigheter 
verden over for å kreve at de slutter å bryte menneskerettighetene. 
Tusenvis av samvittighetsfanger har blitt løslatt som følge av Amnestys 
kampanjer. Samtidig har aktivistene skrevet til folk som har vært utsatt for 
menneskerettighetsbrudd for å vise solidaritet og støtte. Slik kan vi gjøre 
mennesker sterkere i sin kamp mot overgriperne.
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«Skriv for liv» blir større for hvert år som går! I fjor deltok det flere aktivister enn 
noensinne. 3,7 millioner handlinger som signaturer, solidaritetsbrev, Twitter-
meldinger og aksjoner verden over satte fokus på sakene vi arbeidet for. Amnesty-
aktivisters innsats i fjor har ført til en rekke positive endringer. Vi la press på
myndighetene i Myanmar, og krevde løslatelse av Phyoe Phyoe Aung og de andre 
studentene som var blitt fengslet etter fredelige protester. Det ga resultater: 
Våren 2016 ble over 70 studenter løslatt, inkludert Phyoe Phyoe! Vi sendte appeller til 
Mexico om rettferdighet for Yecenia Armenta Graciano, som ble torturert og fengslet 
for et drap hun ikke begikk. I Burkina Faso har myndighetene lovet at tvangsekteskap 
skal bli forbudt gjennom landets straffelov, og at aldersgrensen for ekteskap skal 
være 18 år også for jenter.

«Vårt inntrykk av internasjonale organisasjoner 
som Amnesty International, er at de aldri 
glemmer personene det gjelder i sin kamp for 
menneskerettighetene. Amnesty Internationals 
store solidaritetskampanje støtter vår kamp for 
menneskerettighetene: Dere er mennesker 
fra alle deler av verden som både elsker 
menneskerettighetene og kjemper for dem. 
Vi må være sterke, og vi må huske hvor viktig 
det er å stå sammen i vår kamp.»

Phyoe Phyoe Aung 

 SKRIV FOR LIV 7 



FA
KT

A

-

Edward Snowden

«SELV OM JEG ER TAKK-
NEMLIG FOR ALL STØTTEN 
SOM HAR BLITT GITT MIN 
SAK, SÅ HANDLER DETTE 
EGENTLIG IKKE OM MEG. 
DET HANDLER OM OSS. OM 
VÅR RETT TIL DISSENS (…). 
OM DEN TYPE VERDEN VI 
ØNSKER Å BYGGE.»

«Skriv for liv», eller «Write for Rights» som kampanjen heter på engelsk, 
er verdens største brevskrivingsmaraton. I år arrangeres det for trettende 
gang. Hver enkelt deltaker er med på å legge press på myndigheter og man 
viser solidaritet med ofre for menneskerettighetsbrudd over hele verden. 
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I årets «Skriv for liv» presenterer vi seks forskjellige 
historier. De handler om ulike menneskerettighets-
brudd i Latin-Amerika, USA, Afrika, Europa og Asia, 
og om menneskene som har opplevd dem. Finn ut 
mer om hver enkelt sak på de neste sidene. 

Du kan også sjekke www.amnesty.no/skrivforliv.  
Her finner du også informasjon om sakene. Ved å vise 
solidaritet med personene i årets saker og ved å 
legge press på myndighetene i deres land, kan du 
bidra til å utgjøre en stor forskjell - både for dem og 
mange andre.   

- «SELV OM JEG IKKE HAR MOTTATT BREVENE 
[...], HAR JEG BLITT INFORMERT OM 
BESKJEDENE DERES. DET ER SOLIDARITETS-
BESKJEDER OG EN GODHET SOM VISER MEG 
AT JEG IKKE ER ALENE, OG AT DET ER 
MENNESKER RUNDT OM I VERDEN SOM 
STÅR SAMMEN MED MEG, MINE VENNER OG 
MEDFANGER. DET GIR MEG HÅP OG STYRKE 
TIL Å LEVE LIVET MITT OG FORTSETTE Å 
KJEMPE TIL TROSS FOR OMSTENDIGHETENE. 
DET VIKTIGE ER IKKE HVOR JEG ER OG HVOR 
DU ER. DET VIKTIGE ER Å VÆRE SAMMEN OG 
IKKE FØLE SEG ALENE.»

Saman Naseem sitter fortsatt i fengsel i Iran. Opprinnelig ble han dømt 
til døden da han var bare 17 år, men etter internasjonalt press har saken 
blitt tatt opp til en ny vurdering. Saman venter fortsatt på en ny rettssak.ÅR

ET
S 

SA
KE

R
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MÁXIMA ACUÑA

“JEG SKAL ALDRI GI 
OPP. DET KOMMER 
IKKE PÅ TALE!”
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Máxima er en jordbruker fra Peru. Hun og 
familien har havnet i en juridisk konflikt med 
et mineselskap ved navn Yanacocha, over 
eiendommen de bor på. Máxima og familien har 
gjentatte ganger blitt truet og trakassert både 
av politiet og av mineselskapets sikkerhets-
personell. Det er fortsatt en stor risiko for at 
familien blir tvangsutkastet. 

Den 8. august 2011 kom politiet på døren til Máxima. 
Hun var hjemme sammen med barna sine. 
Politiet ba familien forlate huset. Dagen etterpå kom 
de tilbake, gjorde skade på huset og banket opp både 
Máxima og barna. De kastet familien ut fra hjemmet sitt 
uten å vise frem noen form for rettslig ordre. 

Den 30. januar 2013 kom politiet tilbake. Igjen gjorde de 
skade på huset, slo familien og prøvde å kaste dem ut. 
Det samme har gjentatt seg flere ganger siden. Private 
sikkerhetsvakter har også deltatt i trakasseringen av 
familien. Dette har skjedd til tross for at Den inter-
amerikanske menneskerettighetskommisjonen har bedt 
Peru beskytte Máxima og 45 andre menneskerettighets-
forsvarere i området. 

Máxima ble i 2012 dømt til betinget fengsel for ulovlig 
okkupasjon av eiendommen hun bor på, men dommen 
ble senere forkastet av en ankedomstol. Mineselskapet 
Yanacocha har også klaget til en sivil domstol, og denne 
saken er fortsatt ikke avgjort.

Erfaringen med den uretten hun selv har opplevd har 
gjort Máxima til en engasjert forsvarer av retten til mat, 
helse og at gruvedriften i området ikke skal ødelegge
miljøet. Tidligere i år vant Máxima «the Goldman 
Environmental Price», en av de mest anerkjente prisene 
miljøvernforkjempere kan vinne.

Du kan lese mer om Máxima Acuñas historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/máxima

MÁXIMA ACUÑA
Peru

John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty i Norge

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV TIL 
MÁXIMA OG HENNES FAMILIE
Amnestys kontor i Peru vil samle inn brev fra hele verden og 
levere disse til Máxima og hennes familie. Vis din solidaritet 
ved å skrive et brev, tegne en tegning eller sende et bilde av 
deg selv og familien eller vennene dine.

Forslag til beskjeder:
“Señora Máxima,
Usted no está sola. Desde Noruega apoyo su lucha para 
proteger a su familia y defender los derechos humanos.”

(Kjære Máxima,
Du er ikke alene. Fra Norge støtter jeg din kamp for å forsvare 
din familie og menneskerettighetene.) 

Skriv et brev til innenriksminister 
Carlos Basombrío 

Krev at:
• Myndighetene sørger for effektiv beskyttelse av Máxima 

Acuña og hennes familie i tråd med deres ønsker, og 
garanterer at de ikke blir tvangsutkastet, samtidig som  
deres rett til fri bevegelse og tilgang til eiendommen de  
bor på sikres. 

Henvend deg til: Innenriksminister Carlos Basombrío

Tiltaleform: Dear minister/ Sr. Ministro

Send brevene til:
Amnesty International i Norge
Att: Máxima Acuña
Postboks 702 Sentrum
0106 Oslo

Kontakt innenriksminister Carlos Basombrío på Twitter:
We demand that @MininterPeru protect #MáximaAcuña from 
threats, harassment and intimidation! #W4R16



MAHMOUD ABU ZEID «SHAWKAN»
EGYPT

“FENGSELET TORA ER 
SOM EN KIRKEGÅRD 
... VERDIGHETEN VÅR 
BLE LAGT IGJEN VED 
FENGSELSPORTENE.”
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Etter å ha vært vitne til at egyptiske sikkerhets-
styrker slo voldelig ned på en massedemon-
strasjon i Kairo ble fotojournalist Shawkan 
banket opp og arrestert. Nå har han sittet 
fengslet i over to år, uten rettssak. Han har blitt 
torturert i fengselet, og han risikerer dødsstraff.

Den 14. august 2013 var Shawkan på jobb som foto-
journalist på en massedemonstrasjon arrangert av 
tilhengere av den avsatte presidenten Mohamed Morsi. 
Etter kort tid begynte egyptiske sikkerhetsstyrker å bryte 
opp demonstrasjonen. Overdreven bruk av vold med tåre-
gass, hagler og skarp ammunisjon førte til at hundrevis 
av demonstranter og åtte medlemmer av sikkerhetsstyrk-
ene ble drept.

Den 16. august ble Shawkan avhørt av statsadvokaten, 
uten selv å ha advokat til stede, slik han har rett til. 
Statsadvokaten beordret at Shawkan skulle anholdes, 
uten siktelse, mens etterforskningen pågikk. Tre år 
senere sitter Shawkan fortsatt fengslet. Advokatene 
hans har krevd at han løslates, siden han nå har 
sittet i varetekt i over to år. Ifølge egyptisk lov er dette 
maksgrensen for hvor lenge noen kan holdes i varetekt. 
Shawkan er den eneste journalisten i Egypt som har blitt 
holdt fengslet lenger enn toårsgrensen. Han har også 
blitt torturert i fengselet. 

Shawkan skal stilles for retten sammen med 738 andre 
tiltalte. 26. mars 2016 i et rettsmøte i Kairo la den 
offentlige påtalemyndigheten fram ni oppkonstruerte 
anklager mot Shawkan, som «medlemskap i en kriminell 
gjeng», «drap» og «drapsforsøk». Flere av tiltalepunk-
tene mot Shawkan medfører fare for dødsstraff.

Shawkan skulle aldri ha vært arrestert, siden han kun 
utførte sitt arbeid som fotojournalist, beskyttet av retten 
til ytringsfrihet. Shawkan er derfor en samvittighets-
fange, og Amnesty krever at han løslates umiddelbart og 
betingelsesløst.

Du kan lese mer om Shawkans historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/shawkan

MAHMOUD ABU ZEID 
«SHAWKAN»
Egypt

John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty i Norge

Vis solidaritet på Twitter

Send gjerne solidaritetsbrev til Shawkan, men unngå å nevne 
Amnesty International i brevet du skriver for å unngå å skape 
problemer for ham. Fokuser på at han er en samvittighets-
fange, og skriv hva ytringsfrihet betyr for deg.

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV 
TIL SHAWKAN!

Forslag til Twitter-melding:
Dear @ShawkanZeid we support you and your right to 
freedom of expression. You are not alone! #FreeShawkan 
#W4R16

Skriv et brev i protest!
Skriv til statsadvokaten i Egypt, Nabil Sadek, og krev at 
Shawkan blir løslatt betingelsesløst og umiddelbart.

Henvend deg til: Public Prosecutor Nabil Sadek
Tiltaleform: Dear Counsellor

Amnesty International krever at:
• Egyptiske myndigheter dropper alle anklager mot 

Mahmoud Abu Zeid og løslater ham umiddelbart og 
betingelsesløst.

• Egyptiske myndigheter gir Mahmoud Abu Zeid tilgang til 
medisinsk behandling.

• Egyptiske myndigheter sikrer at Mahmoud Abu Zeid er 
beskyttet mot ytterligere tortur og annen mishandling, 
iverksetter en rask, uavhengig, upartisk og effektiv 
etterforskning av hans påstander om tortur og annen 
mishandling, og stiller de ansvarlige for retten.

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

Bruk Twitter til å kreve at myndighetene løslater Shawkan!
Forslag til Twitter-melding:
There is “unprecedented freedom of expression in #Egypt” 
said @AlsisiOfficial. So why are journalists behind bars? 
#FreeShawkan 
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ILHAM TOHTI
KINA

 «HELE TIDEN HAR JEG VALGT EN 
HEDERLIG, FREDELIG VEI. JEG HAR 
BEDT OM UIGURENES RETTIGHETER 
PÅ EN DIPLOMATISK MÅTE, JEG HAR 
KUN BRUKT PENN OG PAPIR.»
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Ilham Tohti er økonomiprofessor ved Minzu 
University i Beijing. Han har også grunnlagt 
nettsiden «Uighur Online» og er kjent for å 
kritisere kinesiske myndigheter for deres 
diskriminering av etniske og religiøse 
minoritetsgrupper. I 2014 ble han dømt til livstid 
i fengsel for «separatisme», en anklage 
kinesiske myndigheter ofte tar i bruk mot 
uigurer som uttaler seg om menneske-
rettighetsbrudd.  

Uigurene er en etnisk minoritet som for det meste holder 
til nordvest i Kina. Flesteparten av uigurene er muslimer.
Siden 1980-tallet har de blitt ofre for systematiske og 
omfattende menneskerettighetsbrudd. Mange har blitt 
vilkårlig fengslet og utsatt for tortur eller annen mishan-
dling. Den uiguriske kulturen er under sterkt og systema-
tisk press, blant annet gjennom omfattende begrens-
ninger for uigurenes mulighet til å bruke sitt eget språk 
eller utøve religionen sin. 

For mange år siden startet Ilham nettsiden «Uighur 
Online» hvor han skrev om menneskerettighetsbrudd mot 
uigurene og andre mennesker i Kina. Selv om nettsiden 
var en legitim bruk av ytringsfriheten, ble den stengt 
flere ganger. 

I januar 2014 ble Ilham arrestert. I fem måneder ble han 
holdt i isolasjon, og advokatene hans hevder at han ikke 
fikk mat på hele ti dager. Det gikk seks måneder før han 
fikk treffe advokatene. Da hadde han gått ned 16 kilo. 
I september 2014 ble Ilham dømt til livstid i fengsel. 

Amnesty International anser Ilham Tohti for å være en 
samvittighetsfange, fengslet for å ha utøvet sin ytrings-
frihet på fredelig vis. Kona og de to sønnene hans er 
også under overvåkning. 

Du kan lese mer om Ilhams historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/ilham 

ILHAM TOHTI
Kina

John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty i Norge

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV 
TIL ILHAM TOHTI

Skriv et brev til statsminister Li Keqiang

Når en samvittighetsfange sitter fengslet er det opp til 
myndighetene og fengselspersonalet om personen mottar 
brev. I noen tilfeller gjør de det, i andre gjør de ikke. Likevel 
kan solidaritetsbrev legge press på myndighetene, fordi det 
viser dem at verden følger med på hva som skjer. I mange 
tilfeller fører dette til bedre behandling og bedre forhold 
i fengselet, uansett om personen vi skriver til mottar alle 
brevene eller ikke. Vis din solidaritet ved å skrive et brev, 
tegne en tegning eller sende et bilde av deg selv og familien 
eller vennene dine. Skriv brevet på det språket du ønsker.

Skriv et brev til Kinas statsminister Li Keqiang for å vise at 
du vet om saken, og for å kreve at Ilham Tohti løslates.

Krev at:
• Myndighetene løslater Ilham Tohti umiddelbart og uten 

betingelser.

• Lokale fengselsmyndigheter sørger for at Ilham Tohti ikke 
utsettes for tortur eller annen mishandling i fengsel, samt 
sørger for at Ilham Tohti har regelmessig adgang til  
advokater, at han får se familien sin og at han får den 
medisinske behandlingen han trenger.

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

Henvend deg til: Premier Li Keqiang
Tiltaleform: Your Excellency

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

Skap oppmerksomhet om Ilham Tohti på Twitter
Forslag til Twitter-melding:
Jailed for life for calling out discrimination #FreeIlhamTohti 
#W4R16



EREN KESKIN
TYRKIA

VI FORSVARER ERENS RETT 
TIL Å FORSVARE ANDRE!
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Den tyrkiske advokaten og tidligere avis-
redaktøren Eren Keskin har i mange år 
kjempet for menneskerettighetene og kritisert 
den tyrkiske staten. Nå står hun i fare for å 
ende opp i fengsel og miste retten til å jobbe 
som advokat. Dette er kun fordi hun har brukt 
ytringsfriheten sin. 

For 11 år siden holdt Eren en tale som provoserte 
myndighetene i Tyrkia. I talen kritiserte hun staten for 
å “slakte et 12 år gammelt barn”. Hun refererte til den 
kurdiske gutten Uğur Kaymaz som sammen med faren 
sin hadde blitt drept av sikkerhetsstyrker.

Myndighetene reagerte på kritikken med å tiltale henne 
for «fornærmelse av den tyrkiske nasjon» etter straf-
felovens artikkel 301. Etter flere runder i retten ble 
Eren Keskin dømt til ti måneder i fengsel. Retten ville 
ikke redusere dommen til en bot, fordi de mente at det 
ikke fantes “tilstrekkelig tro på at hun ikke ville gjøre 
lignende forbrytelser igjen, basert på personligheten 
hennes, og tidligere siktelser”. I desember 2014 anket 
hun dommen til Høyesterett, hvor saken ennå ikke er 
ferdigbehandlet.

Eren Keskin har gjentatte ganger blitt forfulgt eller 
trakassert for sine kritiske meningsytringer. I sammen-
heng med artikler publisert i en kurdisk avis hun har 
vært redaktør for, har hun flere ganger blitt anklaget 
for å ha fornærmet den tyrkiske staten og presidenten. 
Hun har blant annet måttet sone en seks måneders 
fengselsstraff fordi hun brukte ordet ‘Kurdistan’ i en 
artikkel hun skrev. En annen gang ble hun straffet for å 
ha rapportert om overgrep mot kurdiske kvinner. 

Du kan lese mer om Eren Keskins historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/eren

Eren er per i dag ikke fengslet og kan motta solidaritetsbrev. 
Det er spesielt fint om du skriver en hilsen på tyrkisk! For å 
unngå at solidaritetshilsener skaper ytterligere problemer for 
henne, skal det ikke brukes kurdiske symboler i brevene.

Forslag til beskjeder:
Sevgili Eren Keskin,
İfade özgürlüğünüzün defalarca adil olmayan yargılamalarla 
ihlal edilmesini kınıyor, size olan desteğimi belirtmek 
istiyorum. Şiddet içermeyen düşüncelerin ifadesi suç değildir.
Sonsuz desteğimle

(Dear Eren Keskin,
I/we wish to express our solidarity with you in defence of your 
right to freedom of expression, which has been violated in 
numerous and repeated prosecutions. Expressing nonviolent 
opinions is not a crime. 
Yours in solidarity,)

EREN KESKIN
Tyrkia

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV TIL 
EREN!

Uttrykk din solidaritet på Twitter
Forslag til Twitter-melding: 
We support you @KeskinEren1 and your right to freedom 
of speech. You are not alone! #W4R16

Skriv et brev til justisministeren i Tyrkia
Si din mening til myndighetene i Tyrkia! Av strategiske 
hensyn bør du unngå bruk av kurdiske symboler 
i brevene.

Henvend deg til: Minister of Justice, Bekir Bozdağ

Tiltaleform: Dear Minister

Amnesty krever at:
• Tyrkiske myndigheter opphever lover som kveler folks  

ytringsfrihet. Eren Keskin må ikke bli fengslet for å  
snakke ut om rettferdighet.

• Eren Keskin får lov til å utøve sin ytringsfrihet og til å 
utføre sitt menneskerettighetsarbeid uten represalier og 
rettslig trakassering.

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

Send Twitter-meldinger til justisministeren i Tyrkia
Forslag til Twitter-meldinger:
Human Rights Defender @KeskinEren1 facing imprisonment 
in Turkey for exercising her right to freedom of expression 
@bybekirbozdag #W4R16



EDWARD SNOWDEN
USA

«FORSVARET MITT I RETTEN VAR BARE ET 
SHOW. ADVOKATENE MINE HADDE IKKE 
MULIGHET TIL Å FORSVARE MEG, OG JEG 
FIKK IKKE DEN MINSTE ANLEDNING TIL Å 
FORSVARE MEG SELV.»
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Edward Snowden varslet hele verden om brudd 
på menneskerettighetene, og startet en global 
debatt om masseovervåkning. Nå står han i fare 
for å bli dømt til flere tiår i fengsel.

I 2013 forlot Edward Snowden sitt hjem på Hawaii med 
en rekke hemmelighetsstemplede dokumenter. Han reiste 
til Hong Kong der han ga dokumentene til journalister, 
og avslørte dermed omfattende overvåkning. 
Han avslørte blant annet at amerikanske og britiske 
myndigheter spionerer på det meste av verdens digitale 
kommunikasjon og bryter retten til privatliv i et enormt 
omfang. Avsløringene har ført til lovendringer i USA som 
bedre beskytter retten til privatliv.

Snowdens eneste motiv var “å informere offentligheten 
om det som er gjort i deres navn og det som er gjort 
mot dem”. Den amerikanske regjeringen har deretter 
stemplet ham som en «forræder» og anklaget ham for 
å ha skadet amerikanske nasjonale sikkerhetsinteresser 
betydelig.

14. juni 2013 ble Snowden siktet for spionasje og for å 
ha stjålet offentlig eiendom, noe som kan straffes med 
opptil 30 års fengsel. Da USA krevde Snowden utlevert 
fra Hong Kong, flyktet han til Russland. Ifølge inter-
nasjonal rett skal ingen straffes for å varsle om brudd 
på menneskerettighetene. 

Skulle Edward Snowden bli stilt for retten i USA, vil han 
bli nektet muligheten til å forsvare seg med at han 
har handlet i offentlig interesse eller at han avslørte 
lovbrudd. Dette har amerikanske myndigheter sørget for 
ved å sikte ham på grunnlag av loven mot spion-
asje («The Espionage Act»). Dermed er han i realiteten 
allerede fratatt enhver sjanse til en rettferdig rettergang 
i hjemlandet sitt.  

Du kan lese mer om Edward Snowdens historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/snowden

EDWARD SNOWDEN
USA

John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty i Norge

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV 
TIL EDWARD
Edward Snowden er ofte assosiert med den digitale verden. 
Men han vil nok sette pris på hilsener både på nett og i 
posten. Ta gjerne bildet av brevet du sender til Snowden, og 
del det på Twitter sammen med solidaritetsmeldingen under. 

Uttrykk din solidaritet på Twitter
Forslag til Twitter-melding: 
Dear @Snowden, you’re a hero, not a traitor! Thank you for 
standing up for our rights! #PardonSnowden

Skriv et brev til president Obama 
Skriv til president Barack Obama og krev at han benåder 
Edward Snowden. Det må skje før Obamas siste dag i Det 
hvite hus 20. januar. Obama kan også kontaktes på Twitter  
@POTUS. 

Tiltaleform: Dear President Obama

Amnesty International krever at:
• President Obama benåder Edward Snowden som en 
 aner kjennelse av hans arbeid for allmennhetens 
 interesse og for å beskytte og forsvare menneske-
 rettighetene. 

Send brevene til:
Amnesty International Norge
Att: Edward Snowden
Postboks 702 Sentrum
0106 Oslo

Krev at President Obama benåder Snowden på Twitter.
Forslag til Twitter-meldinger:
Please @POTUS #PardonSnowden and recognize that his 
actions were taken in the public interest to protect and 
defend human rights actions were taken in the public 
interest to protect and defend human rights

Ta gjerne bilder hvor dere holder plakater med #Pardon-
Snowden og send direkte til Obama (@POTUS) på Twitter



ANNIE ALFRED OG ANDRE
MENNESKER MED ALBINISME
MALAWI

STOPP JAKTEN PÅ 
MENNESKER MED ALBINISME!
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Annie Alfred er bare 10 år gammel. Hun er fra 
Malawi og hun har albinisme. Det gjør at livet 
hennes er i konstant fare. I Malawi blir nem-
lig mennesker med albinisme ofte bortført og 
drept, fordi folk tror kroppsdelene deres bringer 
lykke. 
 
Det antas at 7 000–10 000 mennesker lever med 
albinisme i Malawi. Albinisme er en medfødt mangel på 
pigment i øyne, hud og hår. Albinisme medfører gjerne en 
rekke helseutfordringer som for eksempel lysømfintlighet, 
svaksynthet og økt risiko for hudkreft. 

Overtro setter livet i fare for mennesker med albinisme 
i Malawi. Mange ofres i rituelle drap fordi man tror bein 
og kroppsdeler kan bringe lykke og rikdom. Bare i første 
halvdel av 2016 ble det rapportert om seks slike drap. 
Overtroen er utbredt. Retten til liv og sikkerhet brytes 
kontinuerlig for mennesker med albinisme i Malawi.

Presidenten i Malawi har fordømt disse drapene og har 
uttalt at han vil støtte kampen for å forbedre livene til 
de som lever med albinisme. Dessverre har ikke dette 
blitt fulgt opp med effektive tiltak. Svært få blir arrestert 
for slike drap, og de få som har blitt det, har enten blitt 
frifunnet eller fått milde straffer.

Det er et akutt behov for at malawiske myndigheter tar 
dette på alvor. De må på banen ikke bare med ord, men 
også med handling. Dette er et spørsmål om liv eller død.

Du kan lese mer om Annie Alfreds historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/annie

ANNIE ALFRED OG 
ANDRE  MENNESKER  
MED ALBINISME
Malawi

Vis din solidaritet ved å skrive et brev til Annie Alfred og de 
andre menneskene som har albinisme i Malawi. 
Organisasjonen APAM (Association of People with Albinism in 
Malawi) vil motta solidaritetsbrevene på vegne av dem. Send 
gjerne tegninger. Annie blir sikkert glad for bilder av deg og 
dine venner eller familie fra Norge.

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV 
TIL MENNESKER MED ALBINISME 
I MALAWI

SKRIV ET BREV I PROTEST
Skriv et brev til presidenten av Malawi der du sier klart ifra 
at mennesker med albinisme må få beskyttelse.

Krev at:
• Myndighetene i Malawi gjør alt de kan for å forhindre alle 

former for diskriminering og vold mot mennesker med 
albinisme. De må iverksette tiltak som gir beskyttelse mot 
angrep, bortføringer og drap, inkludert synlige politipa-
truljer for å hindre slike angrep.

• Myndighetene i Malawi etterforsker alle angrep, bort-
føringer og drap av mennesker med albinisme, og at de 
ansvarlige stilles for retten.

Henvend deg til: 
His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika

Tiltaleform:
Dear Mr President

Send brevene til:
Amnesty International Norge
Att: Annie Alfred
Postboks 702 Sentrum
0106 Oslo 

Kontakt Malawis president på Twitter
Forslag til Twitter-melding: 
Take action! Stop ritual murders & discrimination against 
people with albinism @APMutharika #StopTheKilling #W4R16



SKRIV ET BREV

Du kan skrive et brev, et kort, legge 

ved et bilde eller lage en tegning til 

de seks personene vi jobber med i 

«Skriv for liv». Bruk gjerne et postkort 

fra der du bor, eller lag dit eget. Men 

husk å lese våre veiledninger om innhold, slik at vi 

ikke setter menneskene vi jobber for i fare.

I noen tilfeller er det for eksempel ikke så lurt å 

nevne Amnesty International. Du kan også skrive 

brev i protest til myndighetene. Forslag til brevtekst i 

de ulike sakene finner du i aksjonssakene på nett.

www.amnesty.no/skrivforliv
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www.amnesty.no/skrivforliv

Inviter gjerne venner eller kollegaer til et alternativt 
juleverksted, eller arranger skrivekafé der du bor. 
Dersom du skal invitere til et arrangement som flere 
kan bli med på, kan du opprette et Facebook-event 
for å promotere arrangementet. Sørg for å legge ved 
informasjon om når og hvor arrangementet finner sted. 
Fortell hvem som arrangerer og hva som vil skje.
Vi kan også sende deg et skrivesett som inneholder 
brevark, penner og informasjon om de ulike sakene. 
Henvend deg til kampanje@amnesty.no for å be om 
materiale.

Ta også kontakt med din regionleder for å fortelle om 
arrangementet ditt. Vi kan gjerne hjelpe deg med å 
publisere informasjon om arrangementet ditt på vår 
hjemmeside, slik at flere får vite om begivenheten. 
Er det andre som kan bidra til å spre informasjon om 
arrangementet? Det kan være skolens nyhetsbrev, 
venner i sine sosiale medier eller kanskje lokalavisen. 
Jo flere vi er som skriver for liv i perioden 7. november 
– 18. desember, jo større er sannsynligheten for at vi 
klarer å skape en forskjell.

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

Hjemme: Inviter gjerne venner, familie og naboer hjem til 
deg selv til en hyggelig skrivestund. Kanskje kan «Skriv 
for liv» kombineres med årets juleverksted, gløgg og 
pepperkaker?

På de neste sidene vil du finne en rekke tips til 
hvor og hvordan du kan organisere et «Skriv for 
liv»-arrangement. Men husk at disse tipsene bare 
er forslag. Vær gjerne kreativ og lag en ramme rundt 
arrangementet som du føler passer for deg og dine 
inviterte. 

På kafé: Arranger skrivekafé på din favorittkafé! 
Inviter venner, klassekamerater, kollegaer og kjente, ta 
med skrivesaker og informasjon om de ulike enkeltsak-
ene og ha en hyggelig og meningsfull formiddag eller 
kveld sammen. Det kan være lurt å spørre på forhånd.

INVITER TIL SKRIVEKAFÉ ELLER 
JULEVERKSTED

TIPS TIL ORGANISERING

HVOR KAN DU HOLDE 
BREVSKRIVINGSMARATONET?
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Amnesty har laget et eget undervisningsopplegg for «Skriv 
for liv», knyttet til menneskerettigheter og de ulike sakene 
i årets kampanje. Dette finner du på www.amnesty.no/
skrivforliv. Undervisningsopplegget tar for seg kompetanse
mål i læreplanen og kan være en meningsfull måte å 
levendegjøre undervisningen i fag som norsk, engelsk, 
spansk, samfunnsfag, kunst og håndverk, eller religion, 
livssyn og etikk. 

Amnesty har kontaktet mange skoler i løpet av høsten 2016 
og tilbudt dem å komme på besøk og lede en seanse med 
“Skriv for liv”, enten for klassen eller hele skolen. Som 
aktivist kan du også lede dette selv, enten alene eller i sa-
marbeid med læreren eller andre elever. På nettsiden ligger 
det informasjon om de ulike sakene på forskjellige språk, 
tilgjengelig bakgrunnsinformasjon om landene i tillegg 
til en veiledning som viser hvordan man kan gjennomføre 
opplegget steg for steg. 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 avisen. En kreativ handling i solidaritet kan 
det bli gode bilder av, som kanskje avisen vil trykke, eller 
som du kan  dele selv på sosiale medier. 

Ved å bruke undervisningsopplegget vil elevene lære om 
menneskerettigheter, om hvordan situasjonen er for de som 
får sine rettigheter brutt, og om hva man kan gjøre for å 
bekjempe menneskerettighetsbrudd. Elevene vil kort sagt 
lære det de trenger for å kunne 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 arrangementer. Du kan samle 
venner og bekjente til en hyggelig filmkveld og 
brevskrivningsverksted som kan bidra til oppmerk-
somhet rundt menneskene vi jobber for. Hvis du er 
mer ambisiøs, kan du kanskje arrangere en konsert 
eller en flott fotoutstilling? Det er opp til deg hvor 
mye du vil engasjere deg i kampanjen, men det som 
er sikkert, er at det finnes en mulighet for alle!

INVITER VENNER PÅ FILMKVELD I STUA
Citizenfour: På et hotellrom i Hong Kong overleverer 
Edward Snowden graderte dokumenter til journalisten 
Glenn Greenwald. Dokumentene avslører USAs overvåkning 
av privatpersoner. Dokumentaren følger Snowden idet 
lekkasjene når ut gjennom media verden over. Snowden 
er vel vitende om at han mest sannsynlig aldri kan vende 
hjem igjen. Filmskaper Laura Poitras dokumenterte 
hendelsene. Det resulterte i denne prisbelønte thrilleren 
fra virkeligheten. Filmen er tilgjengelig på NRKs hjemme-
sider frem til 9. desember. 

Ilham Tohti documentary: Se dokumentaren om professor 
Ilham Tohti som er dømt til livstid i fengsel. Dokumentaren 
inneholder intervjuer med Ilham Tohti selv, datteren hans 
og andre anerkjente aktivister.

Se dokumentaren her: https://chinachange.
org/2015/10/26/ilham-tohti-documentary/ 

Inviter venner og familie hjem, sett på en av filmene og 
arranger brevskrivningsverksted. Din regionleder vil kunne 
sørge for at du har informasjon om sakene og skrivemate-
riell. Du kan også laste ned informasjon på vår temaside: 
www.amnesty.no/skrivforliv-ressurser 

Om du vil organisere en visning av en av filmene på et 
offentlig sted må du først spørre distributøren om lov. 
Ta kontakt med din regionleder hvis dette blir aktuelt.

FLERE MULIGHETER 
FOR AKTIVISME
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Få akademikere du kjenner til å signere professor-
oppropet for Ilham Tohti
Mer enn 400 akademikere fra forskjellige deler av 
verden har signert et opprop for å kreve at Ilham Tohti 
løslates. Amnesty ønsker å få med enda flere til å 
signere. Kjenner du en professor, en førsteamanuensis,
en dekan eller en postdoktor? Få dem til å signere 
oppropet! Du finner det på vår temaside: 
www.amnesty.no/skrivforliv-ressurser

Send inn signerte opprop til din regionleder. 

Lag en utstilling med bildene til Shawkan
Mahmoud Abu Zeid, bedre kjent som Shawkan, ble 
fengslet mens han utførte sitt arbeid som fotojournalist. 
Han er en veldig dyktig fotograf, og Amnesty har fått 
tilgang til noen av hans flotte fotografier.  

Ta kontakt med din regionleder dersom du ønsker å 
arrangere en fotoutstilling. Det kan være lurt å være ute 
i god tid slik at regionlederen din kan veilede deg på 
best mulig måte.



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: FINN 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
 Det beste er å holde arrangementet mellom 7. november og 18. 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.
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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
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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. Denne informasjonen sendes til oss, og gjør det lettere for oss å lage en nasjonal oversikt.

Alle brevene kan sendes i en samlet pakke, men gjør 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 og spør dem om hvordan de syntes det gikk og hvordan 
de likte arrangementet.

Ta kontakt med din regionleder og fortell hvor mange brev dere fikk sendt. Send oss også gjerne 
bilder fra din begivenhet, slik 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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Aktualitet: Hvis det er noe nytt eller litt annerledes ved arrangementet så kan det være 
interessant for media. 

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

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

For å gjøre media oppmerksom på arrangementet ditt kan du ringe eller sende en e-post 
til avisen, radiostasjonen- eller TV-kanalen. Vær gjerne ute i god tid. Det er viktig at du 
er så presis og detaljert som mulig. Et minimum vil være å ha med info om hva som skal 
skje, når og hvor det skjer, hvem som kommer, og hvorfor dere gjør dere dette. Da gir du 
journalisten god informasjon, som de kan bruke om de velger å lage en sak på dette.  
Husk å legge ved kontaktinfo. Om du vil forsikre deg om at mailen din har kommet fram 
til riktig mottaker er det lurt å ta en telefon noen dager senere, og for eksempel høre om 
de har noen spørsmål rundt saken.

Du kan også 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. Da må du gjerne 
legge ved noen bilder.

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

ETTER 
AKSJONEN MEDIA

1

2

3

Har du planer om å ta kontakt med media bør du tenke gjennom disse punktene:
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[Ditt gruppenavn] vil sammen med tusenvis av andre nordmenn og millioner av mennesker verden 
rundt, delta på Amnesty Internationals «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 samvittighetsfanger og mennesker som blir utsatt for menneske-
rettighetsbrudd over hele verden. I år inkluderer dette mennesker som har blitt fengslet og torturert 
for å ha brukt sin ytringsfrihet, studentledere, ofre for diskriminering og mennesker som står i fare 
for å bli kastet ut fra hjemmet sitt.  

Ved å ta frem pennen og skrive et brev,øker du ikke bare sjansen for rettferdighet for saken deres, 
men du lar dem også få vite at de ikke er glemt. Gi en julegave til noen du ikke kjenner. En liten inn-
sats 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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Du, min venn, lyden langt borte frå
ber barnets ansikt
og ditt smilande kvinneansikt
gjer ein mann sterk i sin strid for rettferd
Min venn, han treng den lyden
som støtte for hans trå: rettferd
Eg kjenner det
Endå eg ikkje har møtt deg
har du vekt deg sjølv inne i meg og blitt ein vulkan
Du har kveikt kraft i meg til å kjempa
Rytmen din har fanga meg i mitt indre hus
Du har endra mitt tilvære
Det som undertrykkarane ville laga til ei grav
Du, min venn langt borte frå, har endra det
til å bli eit karneval av liv.

Brevet ditt har komme fram
frå deg som eg aldri har møtt
Eg ser deg i dag, eit fritt menneske der ute
Eg ser deg i meg, vaken og klar
Du kjem med gode nyheiter
nett slik ein brønn flør
Du, men venn, lyden frå deg kjem nær
Bodskapen har kome
Eg femner dei herlege orda dine
Du er min fridom
og eg ser undertrykkinga kverva
Du, min venn, er den heilage lyden
den menneskelege rørsla i dødens ansikt
Velkommen, du som kjempar for menneskerettane
Lyden av eit barn, teiknet frå ei kvinne
Den sterke mannen ber livets flagg
i ansiktet framfor dei vonde menneska

BREVET KOMFORSLAG TIL 
INVITASJON 
TIL DITT SKRIVE-
VERKSTED

Av Mansur Rajih

Mansur Rajih er en tidligere Amnesty-samvittighetsfange fra Jemen, nå bosatt i Stavanger som Fribyforfatter. 
Under hans tid i fengsel mottok han over 100 000 brev fra hele verden. Det første brevet han fikk kom fra Norge. 
Dette diktet er hans takk, hentet fra boken Horoskop: “fengsel? Horoskop: kjærleik”.
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KONTAKTINFORMASJON

www.amnesty.no/skrivforliv 

www.amnesty.no

www.facebook.com/AmnestyNorge

www.instagram.com/amnesty_norge

www.twitter.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 Instagram:

Følg oss gjerne på Twitter:

Følg oss gjerne på Snapchat:

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

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

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

Region Sør – Camilla Andersson
Telefon: 920 24 307
Mail: candersson@amnesty.no

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

Kikkut.no


