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Förord

Bästa	lärare,

Detta	är	Amnestys	nya	lärarguide	för	dagsverkskampanjen	för	läsåret	2018–19.	Guiden	är	tänkt	som	vägledning	
till	och	inspiration	för	lektioner	och	temadagar	i	högstadier,	gymnasier	och	folkhögskolor	i	samband	med	dags-
verkskampanjen.

De	övningar	som	ingår	i	guiden	kan	användas	som	element	i	människorättsfostran	när	som	helst,	men	bäst	passar	
de	som	en	del	av	dagsverkskampanjen	som	ordnas	2018–2019.

Den	viktigaste	människorättshandlingen	under	dagsverkskampanjen	är	att	donera	en	dagslön	till	Amnestys	arbe-
te	mot	könsdiskriminering	och	sexuellt	relaterad	diskriminering.	Under	dagsverkslektionerna	får	eleverna	även	
lära	sig	andra	sätt	att	påverka.	De	kan,	om	de	så	vill,	visa	sitt	stöd	för	människorättsförsvararna	som	uppträder	
i	kampanjen	genom	att	skriva	solidaritetshälsningar	till	dem	och	genom	att	med	ett	postkort	vädja	till	Finlands	
statsminister	Juha	Sipilä	för	att	få	translagen	ändrad.

Amnesty	har	anhållit	om	anvisningar	från	Utbildningsstyrelsen	angående	skrivandet	av	vädjandebrev	i	skolorna.	
Enligt	Utbildningsstyrelsens	anvisningar	ska	vårdnadshavarna	informeras	om	att	eleverna	skriver	kampanjkort.1 Läs	
anvisningarna	här:	https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/amnesty-fi/2016/05/OPH-lausunto-ruotsiksi.pdf	

Liksom	alltid	kommer	eleverna	att	uppleva	det	som	behandlas	på	lektionen	på	många	olika	sätt.	I	dagsverkskam-
panjen	skriver	vi	det	här	året	för	första	gången	för	att	få	slut	på	sådana	brott	mot	de	mänskliga	rättigheterna	som	
förekommer	i	Finland	och	som	riktar	sig	mot	transpersoner.	Förutom	att	det	handlar	om	kränkningar	i	det	omgi-
vande	samhället	kan	de	på	ett	mycket	personligt	plan	beröra	elever	som	upplever	att	deras	könsidentitet	avviker	
från	den	de	antas	ha.	

Guidens	uppgifter	och	teman	ska	därför	behandlas	sensitivt	med	hänsyn	till	att	det	med	största	sannolikhet	finns	
elever	i	klassen	för	vilka	temat	är	personligt.	Om	du	behöver	stöd	för	hur	du	ska	behandla	och	beakta	könsmång-
fald	på	lektionerna,	vill	jag	rekommendera	Setas	förträffliga	finskspråkiga	guide	om	gemensamt	lärande	på	detta	
tema Opitaan yhdessä! Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus.2

Tack	för	att	du	är	med!

Emma	Åman,	

sakkunnig i människorättsfostran

 1			Utbildningsstyrelsens	anvisning	gäller	Amnestys	brevskrivarmaratonkampanj	men	den	kan	enligt	Utbildningsstyrelsens	jurist	 

	 också	tillämpas	på	den	här	kampanjen,	eftersom	innehållet	och	metoderna	är	likartade.

 2		http://seta.fi/wp-content/uploads/2016/11/Opas_kouluille_2016_NETTI.pdf	(på	finska)
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Människorättsfostran är all sådan utbildning, fostran och information som syftar till 
världsomfattande respekt för de mänskliga och grundläggande rättigheterna och som 
således förebygger kränkning av mänskliga rättigheter.   

FN:s	deklaration	om	människorättsfostran	(2011)		

Människorättsfostran och läroplanerna 
Människorättsfostran i Amnesty  

Människorättsfostran	är	fostran		

l		i mänskliga rättigheter: kunskap	och	förståelse	om	värderingar,	normer,	funktionsprinciper	och	 
	 mekanismer	som	rör	de	mänskliga	rättigheterna,

l		genom mänskliga rättigheter: undervisningen	och	inlärningen	respekterar	fostrarens	och	elevernas	 
	 rättigheter.	Undervisningen	och	inlärningen	involverar	alla	och	undervisningsmetoderna	är	demokratiska,

l		till mänskliga rättigheter:	undervisningen	syftar	till	att	ge	individen	styrka	att	själv	utöva	och	åtnjuta	 
	 sina	egna	rättigheter	och	att	respektera	och	försvara	andras	rättigheter.

Lektionens mål och koppling till läroplanerna

Guidens	innehåll	är	planerat	så	att	det	motsvarar	målen	för	lärandet	i	de	nya	läroplansgrunderna	för	den	grund-
läggande	utbildningen	och	gymnasiet.	Dagsverkskampanjen	är	en	lektion	i	eller	en	temadag	om	människorätts-
fostran.	Den	ökar	elevernas	kunskap	om	mänskliga	rättigheter	med	hjälp	av	en	involverande	metod	som	överskrider	
gränserna	mellan	läroämnena.	Den	sporrar	också	eleverna	att	delta	i	byggandet	av	en	gemensam	hållbar	framtid.

Under	lektionen	får	eleverna

l	Kunskap om de mänskliga rättigheterna
Lektionens	uppbyggnad	och	de	aktiva	övningarna	i	guiden	fungerar	som	en	aktuell	inledning	till	de	mänsk-
liga	rättigheterna.	De	mänskliga	rättigheterna	presenteras	inte	endast	som	abstrakta	juridiska	paragrafer,	
utan	som	verkliga	författningar	som	påverkar	människors	liv.	Under	lektionen	går	eleverna	igenom	exem-
pel	på	kränkningar	av	de	mänskliga	rättigheterna,	bekantar	sig	med	berättelser	om	människor	som	utsatts	
för	kränkningar	och	får	till	slut	en	möjlighet	att	själva	påverka	tillgodoseendet	av	de	mänskliga	rättighe-
terna	genom	att	helt	konkret	skriva	ett	kort.	

l	Kulturell och kommunikativ kompetens (K2)
Eleverna	får	öva	sig	att	framföra	sina	åsikter	på	ett	konstruktivt	sätt	och	att	handla	etiskt.	De	handleds	att	
se	den	kulturella	mångfalden	och	att	systematiskt	främja	de	mänskliga	rättigheterna.

l	Multilitteracitet (K4)
Under	dagsverkslektionen	får	eleverna	tolka	berättelser	och	bilder	och	producera	både	påverkande	och	
formella	texter.

l	Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7)
Dagsverkskampanjen	erbjuder	en	möjlighet	att	bekanta	sig	med	det	civila	samhället	och	med	kollektivt	
globalt	arbete	för	de	mänskliga	rättigheterna.	I	kampanjen	blir	eleverna	bekanta	med	hur	livet	ter	sig	för	
människor	som	har	utsatts	för	kränkningar	av	sina	mänskliga	rättigheter	och	får	kännedom	om	rättighets-
främjande	sätt	att	handla.
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Vad är Amnesty?

Amnesty	International	är	världens	största	människorättsorganisation,	grundad	1961.

l	Amnesty	grundades	1961	av	den	brittiska	advokaten	Peter	Benenson.	Han	skrev	en	artikel	om	 
	 människor	som	har	hamnat	i	fängelse	eller	blivit	förföljda	på	grund	av	att	de	på	fredlig	väg	uttryckt	 
	 sina	åsikter.	Han	uppmanade	läsarna	att	skriva	brev	för	samvetsfångar.	Över	tusen	människor	från	 
	 olika	länder	ville	hjälpa	och	skriva	vädjandebrev.

Amnesty	har	verksamhet	i	150	länder	och	7	miljoner	understödjare	(43	000	i	Finland).

Amnesty	arbetar	för	mänskliga	rättigheter	för	alla	runtom	i	världen.

Amnesty	bygger	sin	verksamhet	på	undersökningar	om	kränkningar	av	de	mänskliga	rättigheterna,	på	att	informera	
om	kränkningar	och	påverka	dem.

l	Amnesty	arbetar	för	människor	och	grupper	som	har	utsatts	för	människorättskränkningar	och	 
	 arbetar	tillsammans	med	dessa	människor.	Organisationen	försvarar	samvetsfångar,	torterade	och	 
	 förföljda	och	kräver	att	diskriminerade	gruppers	rättigheter	ska	respekteras.	

l	Amnesty	stöder	människorättsförsvarare	för	att	de	ska	kunna	fortsätta	sitt	viktiga	arbete.	 
	 Målet	är	att	alla	människor	ska	få	leva	lika	fria.

l	Amnesty	arbetar	med	människorättsfostran	genom	att	utbilda	aktivister,	understödjare,	lärare	och	 
	 samarbetspartner.	Organisationen	försöker	dessutom	bidra	till	att	förankra	människorättsfostran	 
	 i	allt	fostrande	arbete	i	Finland.		

Amnesty	är	religiöst	och	politiskt	obunden

l	Amnesty	är	en	oberoende	organisation:	den	får	inget	stöd	från	någon	politisk	organisation	eller	 
	 från	staten,	utan	alla	medel	samlas	huvudsakligen	in	från	privatpersoner.

5
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Vad är mänskliga rättigheter?
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med  
förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

FN:s	allmänna	förklaring	om	de	mänskliga	rättigheterna,	artikel	1.	

Med	mänskliga	rättigheter	avses	rättigheter	som	är	gemensamma	och	lika	för	alla	människor.	De	ska	garantera	
var	och	en	ett	människovärdigt	liv,	trygga	en	basinkomst	och	säkerställa	möjligheter	till	samhällelig	delaktighet.	
Rättigheterna	gäller	alla,	alltid	och	överallt	oavsett	bakgrund,	nationalitet,	övertygelse	eller	samhällelig	ställning.	
Var	och	en	har	förutom	rättigheter	också	en	skyldighet	att	respektera	andras	rättigheter.	Ingen	får	till	exempel	
diskrimineras,	för	det	kränker	förbudet	mot	diskriminering	i	människorättskonventionerna.	De	mänskliga	rättighe-
terna	tryggas	i	FN:s	allmänna	förklaring	om	de	mänskliga	rättigheterna	och	i	många	internationella	konventioner.

De	mänskliga	rättigheterna	är	

l	Universella
De	gäller	för	alla,	alltid	och	överallt

l	Omistliga
En	människa	kan	inte	mista	sina	rättigheter,	liksom	inte	upphöra	att	vara	människa.	Man	kan	inte	avstå	
från	sina	rättigheter	ens	av	egen	fri	vilja.

l	Odelbara  
Rättigheterna	är	beroende	av	varandra	så	att	främjandet	av	en	rättighet	inverkar	fördelaktigt	på	förverkli-
gandet	av	andra	rättigheter.	På	motsvarande	sätt	inverkar	kränkningar	av	de	mänskliga	rättigheterna	ofta	
negativt	på	förverkligandet	av	andra	rättigheter.

l	Grundläggande
Endast	de	allra	viktigaste	rättigheterna	har	utsetts	till	mänskliga	rättigheter.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (Universal declaration of human rights)

FN	antog	den	allmänna	förklaringen	om	de	mänskliga	rättigheterna	efter	andra	världskriget	1948.	Deklarationen	är	
den	första	internationella	förteckningen	över	de	mänskliga	rättigheterna	och	inbegriper	30	artiklar,	alltså	30	olika	
punkter.	De	är	exempelvis	rätten	till	liv,	frihet	och	säkerhet,	frihet	från	slaveri,	förbud	mot	tortyr,	rätt	till	asyl,	rätt	
att	ingå	äktenskap	och	bilda	familj,	rätt	till	åsikts-	och	yttrandefrihet	samt	rätt	till	rättvis	rättegång.

Förklaringen	om	de	mänskliga	rättigheterna	är	bokstavligen	en	förklaring	och	därför	inte	juridiskt	förpliktande	för	
staterna.	Den	har	dock	betydande	politiskt	och	moraliskt	inflytande.	Allt	sedan	förklaringen	antogs	har	den	utgjort	
grunden	för	det	internationella	arbetet	för	mänskliga	rättigheter.	Den	har	utgjort	utgångspunkt	för	många	bindan-
de	konventioner,	däribland	FN:s	barnkonvention	och	konventionen	mot	 tortyr	och	annan	grym,	omänsklig	eller	
förnedrande	behandling	eller	bestraffning.	De	mänskliga	rättigheterna	har	följaktligen	blivit	en	del	av	folkrätten.

De internationella människorättskonventionerna

Människorättskonventionerna	skyddar	människor	och	skapar	därigenom	förpliktelser	för	statsledningen,	regering-
en	och	tjänstemännen.	Människorättskonventionerna	är	internationella	fördrag	som	staterna	har	ingått.	När	en	
stat	ratificerar,	dvs.	slutligen	godkänner	och	befäster	en	konvention	så	att	den	träder	i	kraft,	åtar	den	sig	de	skyl-
digheter	som	fastställs	där.	Staterna	ska	både	respektera	individernas	rättigheter	och	arbeta	för	att	rättigheterna	
förverkligas	i	praktiken.	Merparten	av	världens	stater	har	förbundit	sig	till	människorättskonventionerna.
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Finland: Sakris Kupila
Sakris Kupila är	en	21-årig	finsk	transaktivist	och	medicinstuderande.	När	han	var	tonåring	insåg	han	att	han	är	
en	transperson.	Han	tog	sig	ett	nytt	namn	och	det	var	för	Sakris	ett	första	steg	mot	att	bli	erkänd	som	den	han	
är.	Magistraten	vägrade	dock	godkänna	namnet	med	hänvisning	till	att	namn	är	könsbundna.	För	att	få	behålla	
sitt	eget	namn	måste	Sakris	ha	en	diagnos	på	att	han	är	transperson.

För	att	få	sin	könstillhörighet	fastställd	juridiskt	i	Finland	måste	man	vara	myndig,	ha	en	diagnos	på	att	man	är	
transperson,	vilket	kräver	långvariga	undersökningar,	och	vara	steril.	Dessa	villkor	ställer	Finlands	rykte	som	en	
stat	som	respekterar	de	mänskliga	rättigheterna	i	ett	tvivelaktigt	ljus.

“Transpersoners	grundläggande	mänskliga	rättigheter	kränks	ständigt	i	Finland.	Vi	upplever	diskriminering	inte	
endast	i	vår	vardag,	utan	också	från	statens	sida”,	kommenterar	Sakris.	Att	böja	sig	för	de	förödmjukande	kra-
ven	är	inte	ett	alternativ	för	honom.	Det	är	lagen	i	Finland	som	måste	ändras,	inte	Sakris,	och	han	tänker	inte	
heller	ge	upp:	“Jag	slutar	sen	när	världen	är	färdig.”	

7
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Problemen med den finländska translagen

Med juridiskt fastställande av könstillhörighet	avses	att	könsanteckningen	 i	 identitetsbeviset	ändras	så	att	det	
överensstämmer	med	personens	könsidentitet.	Enligt	människorättsnormerna	ska	det	juridiska	fastställandet	av	
könstillhörigheten	vara	en	snabb,	öppen	och	smidig	process	som	respekterar	människors	integritet	och	människo-
värde.	Också	Finland	har	antagit	dessa	normer	och	de	är	bindande	för	Finland.	I	Finland	finns	bestämmelserna	om	
villkoren	för	juridiskt	fastställande	av	könstillhörighet	i	den	så	kallade	translagen.	Lagen	kopplar	samman	juridiskt	
fastställande	av	könstillhörighet	med	den	medicinska	processen	för	könskorrigering.	Denna	sammankoppling	av	
den	juridiska	och	den	medicinska	processen	leder	i	Finland	till	många	kränkningar	av	transpersoners	rättigheter.	

Den som juridiskt vill fastställa sin könstillhörighet ska sakna fortplantningsförmåga, visa upp en medicinsk utred-
ning om att hen tillhör det ”motsatta könet”, leva i en könsroll som motsvarar detta och vara myndig. Kravet	på	
infertilitet	leder	till	påtvingade	hormonbehandlingar	och	kränker	transpersoners	rätt	att	inte	utsättas	för	omänsklig	
behandling.	Bland	annat	FN:s	specialrapportör	mot	tortyr	har	krävt	att	kravet	på	oförmåga	att	fortplanta	sig	ska	stry-
kas	från	lagen	och	dessutom	har	Europadomstolen	nyligen	konstaterat	att	kravet	är	i	strid	med	Europakonventionen.	

Kravet	på	att	visa	fram	en	medicinsk	utredning	innebär	att	de	som	juridiskt	fastställer	sin	könstillhörighet	måste	
finna	sig	i	att	gå	igenom	en	period	av	undersökningar	som	många	transpersoner	upplever	som	förödmjukande	och	
där	de	måste	uttrycka	sitt	kön	på	ett	stereotypt	sätt.	Under	utredningsperioden	ställs	såväl	håret,	klädseln	som	
rörelsemönstret	under	lupp.	I	verkligheten	har	dock	få	av	oss	något	fulländat	könsstereotypt	beteende.	Den	långa	
utredningsperioden	kränker	också	transpersoners	rätt	till	integritet	och	exponerar	dem	för	diskriminering.	Det	är	
besvärligt	och	ibland	till	och	med	farligt	att	resa,	om	könsanteckningen	i	passet	inte	motsvarar	ens	yttre	habitus.	
Den	kategoriska	åldersgränsen	på	18	år	gör	det	inte	heller	möjligt	att	individuellt	beakta	barnets	bästa.

Amnesty kräver att Finlands translag revideras så att den respekterar självbestämmanderätten.	Fastställande	av	
juridisk	könstillhörighet	ska	framöver	utgå	från	den	berörda	personens	egen	uppgift	och	åldersgränsen	ska	slopas.	
Den	juridiska	och	den	medicinska	processen	bör	skiljas	åt	och	behandlingen	utgå	från	vårdbehovet	hos	den	som	
upplever	en	könskonflikt.

Allt flera länder respekterar självbestämmanderätten

Lagarna	om	juridiskt	fastställande	av	könstillhörighet	revideras	som	bäst	runtom	i	världen.	För	närvarande	utgår	
de	gällande	lagarna	i	Argentina,	Danmark,	Irland,	Malta	och	Norge	från	självbestämmanderätten.	Också	i	Sverige	
går	trenden	efter	olika	rättsfall	mot	en	lagstiftning	som	respekterar	självbestämmanderätten.		Kravet	på	infertilitet	
har	slopats	bland	annat	i	Sverige,	Spanien,	Portugal	och	Holland.	Den	absoluta	åldersgränsen	på	18	år	har	för	sin	
del	slopats	bland	annat	i	Norge,	Argentina	och	Holland.
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Amnesty	anser	att	Evdokia	endast	har	utö-
vat	den	rätt	till	yttrandefrihet	som	tillkom-
mer	henne	och	som	tryggas	i	internationel-
la	människorättsfördrag.	Hennes	dom	bör	
omedelbart	upphävas.	

Under	 rättegången	 presenterade	 polisen	
inte	några	klara	bevis	på	Evdokias	”brott”	
och	hade	svårigheter	att	fastställa	vad	det	
var	i	Evdokias	postningar	på	sociala	medier	
som	uppfyllde	definitionen	av	propaganda.	
Under	rättegången	framgick	det	också	att	
den	 lokala	polisens	avdelning	 ’mot	extre-
mism’	i	hemlighet	hade	följt	Evdokia	och	
hennes	 konton	 på	 sociala	medier	 de	 se-
naste	fyra	åren.

“Jag	känner	mig	inte	längre	trygg	i	det	här	
landet.	Jag	har	blivit	hotad	av	människor	
jag	inte	känner.	Den	här	lagen	har	ökat	an-
talet	hatbrott	mot	LHBT-personer	överallt	
i	landet.	Den	hindrar	LHBT-organisationer	
från	att	erbjuda	psykiskt	och	juridiskt	stöd	
till	unga	LHBT-personer	som	då	blir	margi-
naliserade	och	otrygga”,	säger	Evdokia	till	
Amnesty.

Ryssland: Evdokia Romanova 
I	juli	2017	kallades	Evdokia Romanova,	en	rysk	människorättsförsvarare	och	aktiv	medlem	i	organisationen	Youth	
Coalition	for	Sexual	and	Reproductive	Rights	(YCSRR)	som	verkar	för	sexuella	och	reproduktiva	rättigheter,	till	den	
lokala	polisstationen	i	Samara	som	vittne	i	anknytning	till	en	polisundersökning.	När	hon	kom	till	polisstationen	
utsattes	hon	för	förhör	med	den	följden	att	hon	åtalades	”för	att	på	internet	för	ungdomar	propagera	för	icke-tra-
ditionella	sexuella	förbindelser”.	Hennes	”brott”	var	att	hon	på	sina	egna	privata	Facebook-	och	Vkontakte-sidor	
hade	delat	länkar	till	YCSRR	och	till	artiklar	i	The	Guardian	och	i	nätpublikationen	Buzzfeed	som	handlade	om	
könsrättigheter	och	sexuella	rättigheter.	Fyra	av	postningarna	var	från	2015	och	en	från	maj	2016.	

I	oktober	dömde	stadsrätten	i	Samara	Evdokia	Romanova	till	50	000	rubel	(ca	700	euro)	i	böter	för	att	ha	spridit	
homopropaganda	till	minderåriga.	Rättegången	tog	fem	timmar	och	hölls	bakom	stängda	dörrar	för	undvikande	av	
”ytterligare	propaganda”.	Domaren	sade	också	till	Evdokia	att	han	var	mycket	missnöjd	med	den	stora	uppmärk-
samheten	som	rättskampen	rönte	i	media	och	att	han	därför	inte	ville	ha	journalister	på	plats.	
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Sexuella rättigheter i Ryssland

Sedan	Vladimir	Putins	tredje	presidentperiod	inleddes	i	maj	2012	har	de	medborgerliga	friheterna	i	Ryssland	in-
skränkts	i	snabb	takt.	Rätten	till	yttrandefrihet,	församlingsfrihet	och	föreningsfrihet	är	hotade,	trots	att	de	tryggas	
i	Rysslands	grundlag	och	i	internationella	människorättskonventioner	som	Ryssland	har	förbundit	sig	till.

Lagen	om	”propaganda	till	minderåriga	för	icke-traditionella	sexuella	förbindelser”,	eller	den	s.k.	homopropagan-
dalagen,	trädde	i	Ryssland	i	kraft	sommaren	2013.	Amnesty	anser	att	lagen	strider	mot	Rysslands	internationella	
människorättsförpliktelser	eftersom	den	inskränker	yttrandefriheten	och	är	diskriminerande.	I	praktiken	förbjuder	
lagen	spridning	av	information	till	minderåriga	om	könets	och	sexualitetens	mångfald.	Lagen	har	haft	särskilt	ne-
gativ	inverkan	på	sådana	organisationers	och	aktivisters	verksamhet	som	arbetar	för	könsminoriteter	och	sexuella	
minoriteter.	Efter	lagens	ikraftträdande	har	flera	aktivister	dömts	till	böter	med	stöd	av	lagen.	I	januari	2014	kla-
gade	tre	aktivister	med	anledning	av	sina	bötesdomar	till	Europeiska	domstolen	för	de	mänskliga	rättigheterna	och	
åberopade	europeiska	konventionen	om	skydd	för	de	mänskliga	rättigheterna.	I	juni	2017	konstaterade	domstolen	
att	Ryssland	har	kränkt	konventionens	artikel	10	(yttrandefrihet)	och	artikel	14	(förbud	mot	diskriminering)	och	
krävde	att	Ryssland	ska	betala	ersättning	till	de	dömda.	Ryssland	har	överklagat	domen.
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Vilka rättigheter tillgodoses inte?

Lämplig för	grupper	i	alla	storlekar

Tidsförbrukning	ca	15–20	minuter	(beroende	på	hur	du	vill	göra	övningen)

Vad behöver jag?	Elevernas	materialpaket	att	delas	ut	till	alla	elever,	pennor,	papper.

Denna	övning	fördjupar	elevernas	förståelse	för	de	mänskliga	rättigheterna.	Övningen	är	tvådelad.	I	den	första	de-
len	behandlas	fallen	på	ett	etiskt	plan	med	tankegångar	om	vad	det	är	som	är	fel	i	det	sätt	på	vilket	en	människa	
eller	människor	bemöts.	I	den	andra	delen	kopplas	resonemangen	till	de	artiklar	som	räknas	upp	i	FN:s	allmänna	
förklaring	om	de	mänskliga	rättigheterna.	Om	du	vill,	kan	du	göra	det	till	en	kortare	övning	genom	att	bara	be-
handla	någondera	delen.

Dela	ut	bakgrundsinformation	till	eleverna	om	Finlands	translag	eller	om	Rysslands	homopropagandalag.	Förklara	
att	vi	här	behandlar	riktiga	människors	berättelser.	Dela	in	eleverna	i	mindre	grupper	på	ca	4	och	be	dem	diskutera	
i	5–10	minuter	om	Sakris	och/eller	Evdokia.	Ställ	följande	stödfråga:

1) På vilket sätt blir personen i fråga fel behandlad?

Be	sedan	eleverna	studera	 förteckningen	över	artiklarna	 i	FN:s	 förklaring	om	de	mänskliga	 rättigheterna	och	 i	
grupp	fundera	på	följande	fråga	i	5–10	minuter:

2)  Vilka rättigheter i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna tillgodoses inte för den  
 berörda personens del?  

Du	kan	säga	att	det	i	berättelserna	hänvisas	direkt	till	en	del	människorättskränkningar.	Det	är	emellertid	också	
möjligt	att	någon	rättighet	inte	tillgodoses	på	grund	av	att	andra	rättigheter	inte	tillgodoses	för	personens	del.	Alla	
mänskliga	rättigheter	är	avhängiga	av	varandra.

För	genomgången	av	uppgiften	kan	du	be	eleverna	skriva	ner	till	pappers	vad	de	har	funnit	och	att	sedan	gå	runt	
och	titta	på	de	andras	papper.	Om	hälften	av	gruppen	har	funderat	på	Finlands	translag	och	hälften	på	Rysslands	
homopropagandalag,	kan	du	be	eleverna	presentera	fallen	för	varandra.	Tillsammans	kan	ni	diskutera	till	exempel	
följande	frågor:

1)		Fick	svaren	i	de	andra	grupperna	er	att	tänka	på	någon	rättighet	eller	sak	som	ni	vill	lägga	till	 
	 er	egen	lista?

2)	 Hittar	ni	i	de	andra	gruppernas	svar	någon	rättighet	som	ni	tycker	att	inte	borde	finnas	där?	Varför?

3)	 Varför	har	ni	valt	just	”denna”	rättighet	eller	artikel?

4)	 Var	det	svårt	att	hitta	de	rättigheter	som	hade	kränkts?

5)	 Vad	bör	staten	och	dess	myndigheter	göra	för	att	situationen	för	den	berörda	personens	del	ska	 
	 rättas	till?

6)	 Vad	kan	vi	som	grupp	göra	för	att	staten	i	fråga	bättre	ska	iaktta	de	mänskliga	rättigheterna	som	 
	 tillhör	alla?

 

Fördjupande uppgifter  
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Sammanfattning av artiklarna i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna

MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER 
OCH FRIHETER

Rätt till liv, frihet från tortyr och slaveri, 
åsikts- och religionsfrihet, rätt till icke- 
diskriminering

LAGLIGA RÄTTIGHETER

Oskyldig tills motsatsen bevisats, rätt  
till rättvis rättegång och förbud mot att  
godtyckligt anhållas, hållas fängslad  
eller landsförvisas

1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter

2. Förbud mot diskriminering

3. Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet

4. Förbud mot slaveri och tvångsarbete

5. Förbud mot tortyr

6. Rätt att erkännas som en person i lagens mening

7. Likhet inför lagen

8. Rätt till verksam hjälp mot rättighetskränkningar

9. Förbud mot att godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller  
 landsförvisas

10. Rätt till rättvis rättegång

11. Oskyldig till dess att skuld lagligen har fastställts vid  
 en offentlig rättegång

12. Rätt till skydd för privat- och familjelivet

13. Rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom statens gränser

14. Rätt till asyl

15. Rätt till en nationalitet

16. Rätt att ingå äktenskap och bilda familj

17. Rätt att äga egendom

18. Rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

19. Rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet

20. Rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar

21. Rätt att delta i offentlig verksamhet och politiskt beslutsfattande

22. Rätt till social trygghet

23. Rätt till arbete

24. Rätt till vila och fritid

25. Rätt till en tillräcklig levnadsstandard

26. Rätt till utbildning

27. Rätt att delta i samhällets kulturella liv

28. Rätt till ett internationellt system där dessa rättigheter och  
      friheter till fullo kan förverkligas

29. Skyldighet att respektera andras rättigheter

30. Inga rättigheter som anges i förklaringen får omintetgöras.

SOCIALA RÄTTIGHETER

Rätt till utbildning, rätt att bilda familj, rätt 
till hälsovård och fritid

POLITISKA RÄTTIGHETER

Rätt att delta i politiskt beslutsfattande, rätt 
till frihet i fråga om fredliga möten och sam-
manslutningar

KULTURELLA RÄTTIGHETER

Rätt att delta i samhällets kulturella liv

EKONOMISKA RÄTTIGHETER

Rätt att äga egendom, rätt till arbete, bostad 
och tillräcklig levnadsstandard
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Lämplig för	grupper	i	alla	storlekar

Tid 10–15	minuter

Vad behöver jag? Papper	och	penna

Syftet	med	den	här	övningen	är	att	få	eleverna	att	begrunda	sambandet	mellan	de	mänskliga	rättigheter	som	
kränks	i	berättelserna	och	andra	rättigheter,	och	dessa	rättigheters	inverkan	på	andra	rättigheter,	och	att	samti-
digt	spegla	dem	mot	sitt	eget	liv.	Eleverna	kan	göra	uppgiften	i	smågrupper	eller	självständigt.

Be	eleverna	fundera	på	vad	följande	begrepp	betyder	för	dem	själva,	 
i	deras	eget	liv	eller	i	samhället.	Uppgiften	görs	så	att	man	ritar	upp	 
till	exempel	en	associationskarta,	en	blomma	med	kronblad	eller	en	sol	med	strålar.

Be	eleverna	placera	sig	själva	i	mitten	av	kartan,	blomman	eller	solen.	 
Runt	”självet”	i	mitten	placerar	man	ut	följande	begrepp,	kronblad,	strålar:

l	familj

l	hälsa

l	psykisk	och	fysisk	integritet

l	frihet

l	identitet

l	trygghet

l	jämlikhet	och	jämställdhet

l	rättvisa

l	privatliv

l	yttrandefrihet

l	rätt	till	kunskap	och	utbildning

Efter	att	ha	skrivit	in	begreppen	kan	eleverna	för	sig	själva	eller	i	grupp	fundera	på	

l	vad	begreppen	och	rättigheterna	innebär	för	dem

l	vad	det	finns	för	samband	mellan	begreppen

l	vad	annat	de	skulle	koppla	samman	med	de	givna	begreppen	och	rättigheterna.

Man	kan	foga	nya	begrepp	till	associationskartan	som	sådan,	som	kronblad	till	blomman	eller	strålar	till	solen.	Man	
kan	plocka	fram	flera	begrepp	från	sammanfattningen	av	FN:s	förklaring	om	de	mänskliga	rättigheterna	s.	12.

Genomgång av uppgiften.	Du	kan	be	eleverna	berätta	för	klassen	om	vilka	samband	de	har	hittat	och	vilka	as-
sociationer	de	har	gjort.	Eftersom	en	del	begrepp,	och	att	tala	om	dem,	kan	upplevas	som	alltför	personligt	för	
eleverna	att	dela	med	sig	av	med	hela	gruppen	är	det	viktigt	att	betona	att	inga	svar	är	rätt	eller	fel,	utan	att	de	
handlar	om	vars	och	ens	egen	erfarenhet.	Du	kan	också	gå	igenom	uppgiften	genom	att	fråga	hur	det	kändes	för	
eleverna	att	göra	uppgiften	och	hurdant	det	var	att	fundera	på	samband	och	betydelser.	Det	viktiga	är	att	eleverna	
fördjupar	sig	i	de	givna	begreppen	och	lär	sig	förstå	de	mänskliga	rättigheternas	odelbarhet.	Genom	det	personliga	
begrundandet	lämnar	uppgiften	förhoppningsvis	också	ett	känslospår	som	underlättar	förståelsen	för	den	sociala	
och	personliga	dimensionen	i	kränkningar	av	de	mänskliga	rättigheterna.

Associationskarta

Blomma

Sol

Vad innebär rättigheterna och hur är de förknippade med varandra?
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Filmen Tom of Finland och Skolbions läromedel

LHBTIQ-rättigheternas korta historia i Finland

I	Finland	har	vägen	från	kriminaliseringen	av	sexuella	förbindelser	mellan	personer	av	samma	kön	år	1894	till	den	
jämlika	äktenskapslagen	som	trädde	ikraft	2017	varit	lång,	och	resan	är	ännu	inte	över.	Även	om	rättigheterna	för	
könsminoriteter	och	sexuella	minoriteter	har	förbättrats	genom	åren,	är	attityderna	när	det	gäller	sexuell	läggning	
och	könsmångfald	fortfarande	ställvis	inskränkta	och	diskriminerande.	Också	på	lagstiftningsnivå	finns	det	allvar-
liga	brister	som	utgör	ett	hinder	för	ett	jämlikt	tillgodoseende	av	de	mänskliga	rättigheterna.	Amnesty	kräver	bl.a.	
en	revidering	av	moderskapslagen	så	att	bägge	parter	i	ett	kvinnopartnerskap	ska	kunna	erkännas	som	fullvärdiga	
vårdnadshavare	till	ett	barn	redan	innan	det	föds,	i	stället	för	att,	som	i	dag,	den	ena	parten	ska	vara	tvungen	att	
adoptera	barnet	efter	att	det	fötts.		

Tom	of	Finland,	dvs.	Touko Laaksonen	(1920–1991),	var	en	internationellt	känd	finländsk	bildkonstnär	som	blev	
berömd	genom	sina	homoerotiska	teckningar	och	serier.	Även	om	han	inte	själv	upplevde	sig	som	en	människorätt-
skämpe	eller	sina	teckningar	som	högkultur,	har	hans	konst	inspirerat	det	homosexuella	samfundet,	varit	fräckt	
provokativ,	struntat	i	begränsningar,	och	försvarat	både	yttrandefriheten	och	rätten	att	fritt	vara	den	man	är.

Filmen	Tom of Finland	är	en	viktig,	mångbottnad	och	gripande	skildring	av	en	människa	som	under	merparten	av	
sitt	liv	har	varit	tvungen	att	dölja	en	viktig	del	av	sitt	jag:	sin	sexuella	läggning.	Den	utspelar	sig	delvis	under	en	tid,	
då	tusentals	homomän	och	lesbiska	i	Finland	var	tvungna	att	dölja	sin	lusta	och	sin	kärlek	med	risk	för	att	dömas	
för	brott	och	till	och	med	med	risk	för	våld.	Det	är	fråga	om	en	människorättshandling,	eftersom	den	synliggör	den	
diskriminering	som	sexuella	minoriteter	har	utsatts	för	genom	tiderna	–	och	berättar	om	hur	en	enda	människas	
fantasiskapelse	inom	det	homosexuella	samfundet	blev	till	en	symbol	för	motstånd.

Beställ

I	dagsverkskampanjen	kan	du	beställa	en	dvd	med	filmen	
Tom	of	Finland	från	Amnesty.	För	behandlingen	av	filmen	
har	det	tagits	fram	material	för	människorättsfostran	som	
finns	att	tillgå	på	Skolbions	webbplats.	Materialet	innehåll-
er	bakgrundsinformation	och	uppgifter	om	könsmångfald	
och	sexuell	mångfald,	om	termer	och	normer.	

Materialet	finns		(på	finska)	på	adressen:	www.koulukino.
fi/tom-of-finland	

Beställ	dvd:n	från	www.amnesty.fi/sv/dagsverksinsamling/	

 

Sexuella 
förbindelser  

mellan personer av 
samma kön  
blir olagliga  

i Finland.

Homosexualitet 
är inte längre 

kriminellt.  
Samtidigt  

förbjuds dock 
uppmaning till 
homosexualitet.

Homosexualitet 
klassificeras inte 

längre som en 
sjukdom.

Uppmanings- 
förbudet  
upphävs.

Lagen om  
registrerat  

partnerskap  
träder i kraft.

Riksdagen  
stiftar en jämlik  
äktenskapslag  

utifrån ett med- 
borgarinitiativ.

Den jämlika  
äktenskapslagen 

träder i kraft.
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Skriv ett kort till statsminister Juha Sipilä

Skriv	och	påverka	med	ett	kort	till	statsminister	Juha	Sipilä	och	kräv	en	revidering	av	Finlands	translag	så	att	den	
respekterar	de	mänskliga	rättigheterna.	I	ditt	kort	kan	du	berätta	varför	du	är	upprörd	över	det	sätt	på	vilket	tran-
spersoner	behandlas	och	påminna	honom	om	statens	skyldighet	att	skydda	människor	mot	omänsklig	behandling.	
Berätta	för	statsministern	att	du	vill	att	Finlands	regering	ska

l	säkerställa	att	Finlands	translag	revideras	så	att	den	 
	 respekterar	transpersoners	självbestämmanderätt	och	 
	 så	att	åldersgränsen	slopas

l	säkerställa	att	den	juridiska	och	den	medicinska	 
	 processen	för	könskorrigering	skiljs	åt		

l	säkerställa	att	Sakris	får	fortsätta	sitt	arbete	för	 
	 transpersoners	rättigheter	i	en	trygg	och	sporrande	miljö

Anvisningar	för	att	skriva	ett	kort:

1.	För	fram	vad	som	har	hänt	och	hur	de	mänskliga	rättigheterna	har	kränkts.

2.	Uttryck	dig	respektfullt	och	i	en	lugn	ton.

3.	Berätta	hur	människorättssituationen	kan	förändras	till	det	bättre.

4. Skriv	kort	och	koncist.

5.	Underteckna	ditt	kort.		

Skriv solidaritetskort till Sakris och till Evdokia

Påverka med postkort

Adress:

Statsminister	

Juha	Sipilä

PB 23

00023	Statsrådet

Eleverna kan också visa sitt stöd 
för Sakris på Instagram och Twitter  
@sakriskupila. De kan fotografera 
sina solidaritetshälsningar eller hit-
ta på egna sätt att visa solidaritet 
för Sakris. Efter att ha tagit sin bild 
eller spelat in sin video kan eleverna 
tagga Sakris i dem.

Adressen för solidaritetskort  

Sakris	Kupila	eller	Evdokia	Romanova

Amnesty	International	Finländska	
sektionen	rf

Sanduddsgatan	7	A

00100	Helsingfors

Solidaritetshälsningarna	skrivs	direkt	till	de	människor	som	har	
drabbats	av	människorättskränkningar.	Tanken	med	hälsningarna	
är	att	visa	dem	solidaritet	och	berätta	att	man	tänker	på	dem.	
Eftersom	hälsningarna	är	avsedda	som	stöd	och	uppmuntran	är	
det	önskvärt	att	de	skrivs	på	de	språk	som	anges	i	anvisningarna	
som	primära.	Språkkravet	är	dock	inte	absolut	så	det	går	att	skri-
va	uppmuntrande	hälsningar	också	på	finska	eller	något	annat	
språk,	det	viktigaste	är	att	man	skriver	korten.	

Utöver	texten	får	man	gärna	rita	bilder	och	färglägga	sitt	kort.		

Skriv en solidaritetshälsning till Sakris

Du	kan	skriva	din	hälsning	på	finska,	svenska	eller	engelska.	Kor-
ten	skickas	till	Amnestys	Finländska	sektion	som	förmedlar	dem	
vidare	till	Sakris.

Skriv en solidaritetshälsning till Evdokia

Du	kan	skriva	din	hälsning	på	finska,	svenska,	engelska	eller	rys-
ka.	Korten	skickas	till	Amnestys	Finländska	sektion	som	förmed-
lar	dem	vidare	till	Evdokia.
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