
 

Lærerveiledning: Skriv for liv 2016 
Dette undervisningsmateriellet er knyttet til Amnesty Internationals årlige 
solidaritetskampanje «Skriv for liv». I tiden frem til jul vil hundretusenvis av engasjerte 
mennesker over hele verden sende solidaritetsbudskap til personer som har vært utsatt for 
menneskerettighetsbrudd og protestbrev til de ansvarlige myndighetene. 

Personene som står i sentrum av Amnestys Skriv for liv-kampanje i 2016 er 

 Eren Keskin som risikerer fengsel for sitt engasjement mot statlige overgrep i Tyrkia 

 Ilham Tohti, en universitetsprofessor som er dømt til livstid i fengsel i Kina for å ha 
snakket ut mot forfølgelse og diskriminering av uigurere 

 Máxima Acuña, en fattig jordbruker i Peru som kjemper mot å bli tvunget bort fra sitt 
land av et gruveselskap  

 Mahmoud Abu Zeid («Shawkan»), en egyptisk fotojournalist som ble torturert og 
risikerer dødsstraff for «terrorisme» fordi han tok bilder av en demonstrasjon 

 Annie Alfred, en ti år gammel jente med albinisme i Malawi som er i livsfare på grunn 
av overtro som sier at kroppsdelene hennes har magisk kraft 

 Edward Snowden som risikerer en urettferdig rettssak og mange år i fengsel i USA 
fordi han har avslørt ulovlig masseovervåkning. 

 

 

Undervisningsopplegg 1: Skriv for liv 

Innhold og målsetning: 

Elevene blir 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 time to blir elevene selv til 
menneskerettighetsaktivister og skriver appellbrev og/eller solidaritetsbudskap. 

(Merknad: Se også egne undervisningsopplegg om Shawkan og Máxima Acuña under.) 

 

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 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 under).  

 

Time 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 først og fremst er hver enkel 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 alle mennesker over hele verden kan nyte godt av 
alle sine rettigheter og er beskyttet mot overgrep. 

Spør elevene om de kan tenke seg hvordan man kan bidra til at menneskerettighetene i 
andre land blir bedre respektert. (Tanker som kan komme opp er f.eks. at det er mange 
relasjoner mellom statene som gjør at myndighetene er opptatt av sitt internasjonale 
omdømme, at vi kan påvirke vår egen regjering til at de tar opp menneskerettigheter med 
myndigheter i andre land, at vi kan engasjere oss i organisasjoner som jobber med bistand, 
hjelper flyktninger eller bekjemper menneskerettighetsbrudd, at vi kan vise solidaritet og på 
den måten styrke de som er undertrykket, osv.) 

 

2. Presentasjon av sakene 

Forklar at elevene skal bli kjent med reelle personer som akkurat nå er i fare for å oppleve 
menneskerettighetsbrudd i forskjellige land. 

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

 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 

 forberede 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 denne 
øvelsen.) 

Etter 15 minutter samles hele klassen igjen. Hver gruppe presenterer nå personen de har 
jobbet med og hvilke menneskerettighetsbrudd vedkommende har vært utsatt for. 

 

Time 2 

3. Gruppearbeid: Skriv for liv 

Elevene organiseres i grupper, avhengig av hvilken sak de skal jobbe med. Det kan være de 
samme gruppene som i time én, men de som har mer lyst til å jobbe med en annen sak skal 
helst få mulighet til å bytte gruppe. På grunnlag av bakgrunnsinformasjonen som ble delt ut i 
time én skal gruppene 

 lage solidaritetsbudskap 

 lage appell til de ansvarlige myndigheter 

NB! Selvfølgelig skal ingen tvinges til å skrive under et appellbrev. Elever som ikke ønsker å 
sende sin appell, kan utarbeide et brev som øvelse, uten å sende det. 

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

  



 

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.



 

Undervisningsopplegg 2: Bilder for Shawkan 

 

Innhold og målsetning: 

Elevene setter seg inn i begrepet ytringsfrihet, bygget på saken til en forfulgt fotojournalist i 
Egypt. I andre delen av øvelsen arbeider elevene selv med fotografi og bruker sin egen 
kreativitet til å uttrykke sin solidaritet og støtte til den fengslete fotografen. 

 

Forberedelse og materiell: 

Kopier av arket med sitater fra Shawkan (se under). Alle elever burde ha tilgang til en 
smarttelefon, et kamera eller noe annet de kan ta bilder med. 

Det er en fordel hvis klassen har tilgang til internett.  

 

Time 1 

1. Samtale med klassen: Hvorfor trenger vi ytringsfrihet? 

Før en kort samtale med elevene om begrepet «ytringsfrihet». Du kan f.eks. bruke følgende 
spørsmål:  

 Hva forbinder elevene med begrepet «ytringsfrihet»?  

 Burde det være noen begrensninger på hva det er lov å si? 

 Hva betyr «ytring»? På hvilke måter kan vi uttrykke tanker eller følelser? 

 Hva betyr ytringsfrihet når det gjelder journalister? Hvilken rolle skal journalister og 
media spille overfor regjeringen og andre som har makt i staten? 

 Hvorfor er det viktig at vi kan si ifra når vi er misfornøyd med myndighetene? 

 

2. Gruppearbeid: En stemme fra Egypt 

Del inn klassen i grupper. Hver gruppe får et ark med sitater fra den egyptiske 
fotojournalisten Shawkan. (Se kopioriginal under.) Fortell at alle sitatene er fra samme 
person, men si ikke noe mer om Shawkans historie. 

Gruppene bør få omtrent 20 minutter for å lese sitatene og diskutere følgende: 

Hva forteller disse sitatene om personen de kommer fra? Hvem er han? Hva kan ha skjedd 
med ham? Hva er det han føler? 

Hva får vi vite om måten han blir behandlet på? 

Etter omtrent 20 minutter samles elevene igjen i plenum. Hver gruppe forteller kort hva de 
har diskutert. 

Hvis elevene ikke nevner det selv, spør dem hva de tenker om de to sitatene som står 
nederst til høyre. Hvem refererer han til når han snakker til «dere» og «alle støttespillere som 
står ved min side»? 

 

3. Informasjon om Shawkan 

Gi elevene litt mer informasjon om Shawkan. Forklar at han er en av personene som står i 
sentrum for Amnestys kampanje «Skriv for liv». Forklar kort hva kampanjen dreier seg om. 

 



 

Time 2  

4. Idemyldring: Budskap til Shawkan 

Nå skal elevene lage budskap til Shawkan for å fortelle ham at det er mennesker der ute 
som bryr seg om ham og engasjerer seg i hans sak. 

Siden Shawkan selv er en fotojournalist, skal solidaritetsbudskapene lages i form av bilder. 
Disse kan videreformidles til ham via Twitter eller Facebook. (Se under) 

Gjennomfør en kort idemyldring med klassen om hva slags budskap som kan gi Shawkan 
mot. Hva vil få ham til å føle seg sterk? Hvordan kan vi vise ham at vi støtter det han har 
gjort? Hvordan kan vi uttrykke gjennom et bilde at vi tror på ytringsfrihet? 

Hvis det er tid kan du vise elevene noen av Shawkans bilder på internett. Lenke: 
https://www.dropbox.com/sh/rwsekw0jhgr6k2t/AADElydCPxa-yzeNZxvQNuBYa?dl=0 

En kort film om Shawkan finner du på https://twitter.com/ajplus/status/767111224064512000 

 

5. Lage solidaritetsbudskap 

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. 

Hvis det er tilgang til en datamaskin og fremvisningsmulighet i klassen er det fint hvis 
elevene laster opp bildene de har laget, slik at alle kan se dem. 

Budskapene kan sendes til Shawkan  

via Twitter til @ShawkanZeid (med emneknagg #FreeShawkan) 

via Facebook-siden «Freedom for Shawkan», www.facebook.com/freedomforshawkan   

 

 

 

 

  

  



 

 «Jeg er en fotojournalist, ingen forbryter!» 

 

Drømmene dine kan gi deg en grunn til å 
leve. Drømmene dine fortjener alltid at du 
gir dem en sjanse, uansett hvor tøft det 
måtte være å oppnå noe. 

Politiet binder hendene dine bak ryggen 
med plastbånd som man bruker i krig. Jeg 
ble banket opp av to menn. De brukte 
knyttnevene, og til og med mitt eget belte. 
De stjal kameraet mitt, mobilen min, 
klokken min, alle tingene mine. 

Det å ta bilder er ikke 
bare en hobby for meg, 
det er livsstilen min. 
Det dreier seg ikke 
bare om hvordan du 
holder et kamera og tar 
et bilde. Det er måten 
du ser livet på og alt 
som er rundt deg. 
Fotografering er min 
store lidenskap, men 
prisen for denne 
lidenskapen er livet 
mitt. Uten å ta bilder mangler jeg en del av 
meg selv. 

Politimennene diskuterte seg imellom 
hvordan de skulle slå og torturere meg for 
å påføre meg mer smerte og skade. Jeg 
var redd, og jeg trodde jeg ville dø. Hver 
time kom de og slo meg med alle slags 
ting. Dette var uten tvil de verste dagene i 
mitt liv. Det gjør vondt bare å tenke tilbake 
på det. 

Jeg er en fotojournalist, ikke en forbryter. 
Det å sitte i fengsel uten å vite når jeg 
kommer ut er nesten uutholdelig. Ikke en 
gang et dyr ville overlevd under disse 
forholdene.

Jeg ble arrestert for 600 dager siden, og 
siden har de bare fornyet varetekten om og 
om igjen. Jeg har blitt fengslet, men uten 
noen etterforskning av de oppkonstruerte 
anklagene mot meg. 

De satte meg i en ørliten fengselscelle, 
sammen med 39 andre fanger. Inne i cellen 
var det med 40 personer og fryktelig varmt. 
Jeg hadde ikke noe sted å sitte, og det var 
nesten umulig å puste. Det var ingen 
ventilasjon. I de tre dagene jeg ble holdt 
der fikk jeg verken mat eller drikke. 

Jeg blir ofte 
overveldet av 
følelsene, 
frustrasjonen, 
skuffelsen og 
håpløsheten. Jeg 
prøver å drømme, 
men min virkelighet 
består av fire 
forbannede, stygge 
vegger. Det kjennes 
som at drømmene 

mine er bortkastet, de blir kvalt av denne 
virkeligheten. 

Det gjør meg vondt å fortelle deg at «jeg 
har blitt en person fylt med håpløshet». 
Dette er min nye identitet. Men jeg 
fortsetter å motsette meg denne nye 
identiteten på grunn av dere, og bare på 
grunn av alle dere, alle de menneskene og 
alle støttespillere som står ved min side. 

Dere får meg til å kjenne at jeg ikke er 
alene. Dere har blitt min styrke og energi. 
Uten dere ville jeg ikke vært i stand til å 
komme meg gjennom alt dette. 



 

Undervisningsopplegg 3:  
Et brev og en sang (Máxima Acuña) 

 

Innhold og målsetning: 

Elevene blir kjent med Máxima som egentlig var en vanlig, fattig jordbruker før 
omstendighetene gjorde henne til en menneskerettighetsforkjemper. Temaer som blir tatt 
opp i denne saken er bl.a. kampen om land og miljøvern i Latin-Amerika og retten til bolig og 
trygghet. 

Hovedpersonen bruker sang for å sette ord på det hun kjemper for. Likeså skal elevene 
bruke sin egen kreativitet for å uttrykke solidaritet med henne. 

 

Forberedelse og materiell: 

Kopier av arket med teksten av Máximas sang (se under).  

Det er en fordel med adgang til internett for å vise filmen der Máxima synger sangen sin.  

 

Time 1 

1. En sang fra Peru 

Del ut teksten til Máximas sang (se under). Fortell at sangen ble skrevet av noen på grunnlag 
av hennes egne opplevelser. 

Elevene skal bruke ca. 10 minutter til å lese teksten og tenke over innholdet. De skal 
reflektere over og skrive ned stikkord om: 

Hva tror de har skjedd? Hva handler sangen om? 

Hva slags følelser utløser denne sangen? Er sangen oppmuntrende eller deprimerende? 

Hva er det viktigste budskapet sangeren prøver å fortelle oss? 

Bruk ca. 20 minutter på å diskutere elevenes svar i hele klassen.  

Hvis det er teknisk mulig, vis videoen der Máxima synger sangen før diskusjonen. (Lenke: 
https://www.youtube.com/watch?v=orxv3jPsOgM). Forklar at hun fikk en viktig internasjonal 
pris for miljøaktivister, og at hun sang denne sangen isteden for en takketale. 

Diskuter hva sangen forteller oss om hva Máxima har vært utsatt for, og hvordan hun 
reagerer på det. 

 

2. Skriv for liv 

Forklar at Máxima er en av personene Amnesty International mobiliserer for i kampanjen 
Skriv for liv. Fortell mer om Máximas sak (se bakgrunnsinformasjon). 

Spør elevene hvilke menneskerettigheter denne saken dreier seg om. (Hvis det er tid, kan 
elevene jobbe med det i grupper, basert på Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Se 
undervisningsopplegg nummer 1.) 

Pass på at elevene får med seg hele bredden av menneskerettighetene som er involvert, 
både retten til ikke å bli utsatt for tortur og annen mishandling, rettferdig rettergang, eiendom, 
men ikke minst retten til bolig, mat, helse, et sunt miljø og så videre.) 



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

 

Time 2 

3. Skriveverksted/sangverksted 

Elevene skal nå lage sine egne solidaritetsbudskap til Máxima, engen alene, to og to eller i 
grupper. Det kan være: 

 Brev for å fortelle Máxima at hun ikke er alene, at det er mennesker i Norge som 
tenker på henne og støtter henne. (Norge er også et fjelland med mange sauer. 
Kanskje elevene har lyst til å inkludere tegninger eller bilder av Norges høyland og 
dyr.) 

 En sang for å uttrykke solidaritet med Máxima. Elevene kan til og med ta opp sangen, 
f.eks. på smarttelefoner eller datamaskin og maile den til Amnesty eller legge den ut 
på sosiale medier og varsle Amnesty om det, slik at Máxima kan få se og høre den. 

I tillegg til solidaritetsbudskapet kan elevene også skrive appellbrev til peruanske 
myndigheter. 

 



 

Máximas sang: La jalaquenita 
 

Jeg er en kvinne fra høylandet, jeg lever i fjellene, 

passer på sauene i tåke og styrtregn. 

Hunden min bjeffet da politiet kom. 

De brente ned hytta mi, de tok mine ting. 

Jeg hadde ikke mat 

Bare vann å drikke. 

Jeg hadde ingen seng 

Så jeg sov i høyet. 

Jeg forsvarer innsjøene mine 

Derfor vil de drepe meg. 

Ingeniørene og politiet røvet mine sauer. 

Så laget de suppe av sauenes hoder 

I gruveanlegget ved Conga. 

 

Og med dette sier jeg: Ha det bra. 

Ha det bra kjære venner, jeg skal stå på. 

Jeg forsvarer landet og vannet, fordi det er liv. 

Jeg frykter ikke det mektige selskapet. 

Jeg skal fortsette å kjempe. 

Jeg dediserer prisen til de som har dødd i Celendin og Bambamarca 

Og til de i Cajamarca som fortsetter å kjempe. 

 

 


