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      Inledning

Bästa lärare,

Tack för att du har valt att delta i Skolornas brevmaraton med dina elever! I år fokuserar vi särskilt på yttrandefriheten och 
åsiktsfriheten samt rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster. Dessa rättigheter garanteras både i FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, i de internationella människorättskonventionerna och i Finlands grundlag. Skolornas 
brevmaraton ingår i den internationella kampanjen Write for Rights och med taggen #W4R kan du på sociala medier följa hur 
kampanjen framskrider.

Åsiktsmanifestationerna är på uppgång i hela världen. Black lives matter-rörelsen i Förenta staterna, demonstranterna i Hong-
kong och i Belarus, liksom de unga klimataktivisterna, har fört in demonstrationerna i vårt dagliga nyhetsflöde. Rätten att ut-
trycka sin åsikt är en av grundpelarna i ett samhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna och därför är det bra att med 
elever i alla åldrar ta upp de attityder och antaganden temat är förknippat med. 

Med människorättsfostran avses fostran om mänskliga rättigheter, fostran med respekt för de mänskliga rättigheterna och 
fostran till mänskliga rättigheter. Detta innebär specifikt att ge människor styrka att utöva, åtnjuta, respektera och försvara sina 
egna och andras rättigheter.
 
I årets brevmaraton stöder vi ungdomar i Myanmar, Turkiet och Chile. Här i guiden hittar du information om dem och om de 
mänskliga rättigheter deras berättelser tangerar. Guidens praktiska del innehåller övningar som du kan använda som sådana 
eller redigera så att de lämpar sig för din grupp. I slutet av guiden finns det brevskrivningsanvisningar, mallbrev, anvisningar för 
solidaritetskort och en svensk-engelsk ordlista.

För lektionerna har det också tagits fram video- och bildmaterial som du hittar på adressen  
www.amnesty.fi/sv/brevmaraton-for-skolor/material/. Elevmaterialet finns på adressen  
www.amnesty.fi/sv/brevmaraton-for-skolor/elev/. Du kan skriva ut elevmaterialet som pdf om du vill. 

Toppen att du är med – vi har ett starkt budskap!

Hälsningar,

Emma Åman

Sakkunnig i människorättsfostran
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Målen för lektionen och målens samband
med läroplanerna

Innehållet i guiden har planerats så att det motsvarar inlärningsmålen i läroplanerna för den grundläggande utbildningen och 
gymnasiet. Skolornas brevmaratonlektion är människorättsfostran. Den ökar elevernas kunskap om de mänskliga rättigheterna 
genom en inkluderande metod som överskrider läroämnesgränserna. Den uppmuntrar också eleverna att delta i byggandet av 
en gemensam och hållbar framtid. Genom att skriva ett brev eller ett solidaritetskort till stöd för en eller flera personer som har 
utsatts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna stöder eleverna samtidigt Amnesty Internationals internationella kampanj 
”Skriv för frihet”. Eleverna får under lektionen:

Kunskap om de mänskliga rättigheterna 
Lektionens uppbyggnad och de praktiska övningar som ingår i guiden fungerar som en aktuell introduktion till de mänskliga 
rättigheterna. De mänskliga rättigheterna presenteras inte enbart som abstrakta juridiska paragrafer utan som verkliga förfat-
tningar som påverkar människors liv. Under lektionen går eleverna igenom exempel på kränkningar av de mänskliga rättighe-
terna, bekantar sig med berättelser om människor som har utsatts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller som 
försvarar de mänskliga rättigheterna och får till slut en möjlighet att själva påverka tillgodoseendet av de mänskliga rättighe-
terna genom att helt konkret skriva ett brev eller ett kort. 

Kulturell och kommunikativ kompetens (L2)
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..

Multilitteracitet (L4)
I brevmaraton får eleverna tolka berättelser och bilder och producera både påverkande och formella texter.

Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (L7)
Brevmaraton erbjuder en möjlighet att bekanta sig med det civila samhället och med kollektivt globalt arbete för de mänskliga 
rättigheterna. I brevmaraton blir eleverna bekanta med hur livet ter sig för människor som har utsatts för kränkningar av sina 
mänskliga rättigheter eller som försvarar rättigheterna och de får kännedom om rättighetsfrämjande sätt att handla.
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  Vad då för Skolornas brevmaraton?

Amnestys Skolornas brevmaraton ingår i den årliga internationella kampanjen Write for Rights. Kampanjen hålls kring den inter-
nationella människorättsdagen som firas den 10 december och den strävar efter att förändra livet för människor och samman-
slutningar som har utsatts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Brevskrivningen är en viktig del av kampanjen, utöver 
olika evenemang och jippon. Under kampanjen skriver hundratusentals människor vädjandebrev till myndigheter och beslutsfat-
tare, liksom även stöttande budskap till de aktuella personerna i kampanjen. Allt som allt skickas det miljontals hälsningar på 
alla håll i världen.
 
Amnestys Skolornas brevmaraton har arrangerats i Finland sedan 2013. I Finland har eleverna i Skolornas brevmaraton genom 
åren vädjat för olika människor i Iran, Brasilien, Azerbajdzjan, Ukraina, Belarus, Etiopien, Nigeria, Burkina Faso, Malawi, Jamaica, 
Filippinerna, Kanada och Finland. Och budskapen har haft effekt.
 
År 2014 agerade skolorna för Moses Akatugba från Nigeria som torterades och dömdes till döden som minderårig. Det skickades 
över 800 000 hälsningar för Moses internationellt. Våren 2015 frigavs han äntligen efter att ha tillbringat nästan tio år i fängelse. 
I november 2016 besökte Moses Finland och också en skola som hade deltagit i kampanjen för honom.

I kampanjen 2017 krävde man rättvisa för offren för polisvåld i Jamaica. Polisen hade 2014 skjutit ihjäl Nakiea Jackson bara för 
att han liknade en man som misstänktes för brott. Det skickades mer än en halv miljon meddelanden för Nakiea. De jamaicanska 
myndigheterna erkände att polisens agerande behöver övervakas bättre och landets rättssystem reformeras.

I kampanjen 2018 vädjade man för att skydda människorättsförsvarare i Ukraina, Iran och Brasilien. Nästan 400 000 människor 
runt om i världen vädjade för att attackerna mot ukrainska Vitalina Koval skulle utredas. Tack vare kampanjen kunde Vitalina på 
kvinnodagen 2019 för första gången på tre år ordna en demonstration i sin hemstad utan att bli trakasserad av extremhögern. 
Under kampanjen besökte Vitalina Finland och träffade elever som deltagit i brevmaraton.

Samma år vädjade över 700 000 personer för Atena Daemi som sitter i fängelse efter att ha kritiserat att Iran tillämpar döds-
straff. Hon blev misshandlad och var i akut behov av medicinsk vård. Tack vare den internationella kampanjen gav de iranska 
myndigheterna äntligen Atena tillgång till den vård hon behövde. 

I kampanjen 2018 skrev man också för att får mordet på den kända brasilianska människorättsförsvararen Marielle Franco 
utrett. I mars 2019 togs de första stegen mot rättvisa när två tidigare poliser arresterades för mordet på Marielle. Över en halv 
miljon människor runtom i världen krävde rättvisa för Marielle.

I kampanjen 2019 skrev eleverna i Finland för att försvara människorättsförsvarare i Kanada och Filippinerna. Internationellt 
vädjade över 400 000 personer för Kanadas Grassy Narrows, ett urfolkssamhälle som lidit av kvicksilverförgiftning i över 50 år. 
I april 2020 undertecknade Kanadas regering slutligen ett avtal till ett värde av 19,5 miljoner dollar för att bygga upp hälso- och 
sjukvårdstjänster för dem som drabbats av kvicksilverförgiftning. Avtalet är ett steg mot rättvisa och en klar seger för Grassy 
Narrows-samhället som länge har kämpat för sina rättigheter.

Över en halv miljon meddelanden skickades för Marinel Sumook Ubaldo, en filippinsk klimataktivist som överlevde orkanen 
Yolanda 2013. Filippinernas presidents kansli uppmärksammade skrivelserna och landets regering har visat större uppmärk-
samhet mot dem som överlevde orkanen Yolanda i Matarinao. Filippinernas ministerium för inrikes- och lokalförvaltning har 
bett Matarinaos borgmästare rapportera om vidtagna reparationsåtgärder efter orkanen. 

Under kampanjen 2019 sändes det globalt över 6,6 miljoner meddelanden.

1 Läs eller titta vad Moses tänker om Skolornas brevmaraton (på finska).
 www.amnesty.fi/henkilokuvassa-moses-akatugba/ 
 https://youtu.be/ZQbyGOsDePg 

4



Myanmar: Paing Phyo Min
SATIR OM ARMÉN LEDDE TILL FÄNGELSE 

Paing Phyo Min är en 23-årig myanmarisk student som älskar att sjunga och 
spela gitarr, och Taylor Swift. Han är också medlem i diktkonstgruppen Peacock 
Generation. Gruppen håller traditionella Thangyat-föreställningar som kombine-
rar dikt och musik och i allmänhet uppförs i april i samband med nyårsfirandet 
i Myanmar. 

Våren 2019 kritiserade gruppen i sina framföranden Myanmars armé för dess 
penninganvändning och maktsträvanden. Upptagningar av framförandena de-
lades i sociala medier. Myanmars armé tål inte kritik. En delad bild av en hund i 
arméns uniform rönte särskilt motstånd. 

Föreställningarna ledde till att Paing Phyo Min och de andra medlemmarna i 
gruppen arresterades, åtalades och dömdes till fängelsestraff. Paing Phyo Min 
åtalades för ”ärekränkning” och för att uppmuntra soldater att överge sina  
plikter. 

Paing Phyo Min dömdes till sex års fängelse bara för att han utnyttjat sin rätt till 
yttrandefrihet. Han sitter i ett fängelse som har en förhöjd risk för coronasmitta, 
då det är så överbefolkat.   

Militärjuntan styrde Myanmar fram till 2010. Armén har fortfarande mycket 
makt, även om landet för närvarande leds av en civil regering. Armén håller 
hårt fast vid sin makt vid sidan av den civila förvaltningen och har i Myanmar 
lagfört människor som har framfört samhällskritik. De lagar med stöd av vilka 
Paing Phyo Min och hans artistgrupp dömdes används allmänt för att begränsa 
yttrandefriheten.   

 

Konstutövning och framförande av samhällskritik är inget brott. 
Försvara yttrandefriheten. Kräv att Paing Phyo Min ska friges. 
Vädja för honom till Myanmars statskansler.

De aktuella
personerna

”Jag får tröst av det faktum att 
det jag sade och gjorde var rätt. 
Jag har inte gjort något fel.”   
- Paing Phyo Min

5



Turkiet: Pride-försvarare
ANKLAGADE FÖR ATT HA FÖRSVARAT REGNBÅGSRÄTTIGHETER 

Melike Balkan och Özgür Gür studerar vid universitetet Middle East Technical Uni-
versity (METU) i Ankara i Turkiet. De hör till en studentgrupp som i många år har försvarat regnbågsrättigheter. Sedan 2011 har 
gruppen ordnat en årlig Pridemarsch och andra evenemang på universitetets campus. 

Sommaren 2019 förbjöd universitetet Melike och Özgür att ordna Pride-evenemang inom universitetets område. När de studeran-
de motsatte sig förbudet genom en fredlig demonstration upplöste polisen sammankomsten med våld och arresterade deltagar-
na. Senare väcktes det åtal mot aderton studenter, Melike och Özgür bland dem, liksom också mot en universitetsanställd, för 
olaglig sammankomst och för att inte ha följt ordern att skingra sig.  

Nu hotas Melike och Özgür av tre års fängelse. 

Sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter kränks mycket i Turkiet.  I november 2017 förbjöds alla regnbågsvenemang 
i Ankara. Som förevändning för förbudet togs nödläget efter försöket till statskupp i juli 2016. Nödläget upphävdes i juli 2018, 
men i oktober samma år förbjöds återigen alla regnbågsevenemang i Ankara.

I början av 2019 konstaterades förbudet strida mot Turkiets grundlag. På sommaren förbjöd dock rektorn för METU-universitet 
ordnandet av ett Pride-evenemang på campusområdet.   

Rättegången mot deltagarna i den demonstration som försvarade Pride-evenemanget pågår fortfarande. I värsta fall kan de få 
upp till tre års fängelse. 

 
Det internationella stödet gjorde det möjligt att arrangera Pride-evenemanget på METU-universitetets 
campus 2018. Nu behövs det stöd igen.  

Försvara mötesfriheten. Kräv att de åtal som väckts mot de studerande ska hävas och att polisens 
övervåld vid skingrandet av demonstrationen ska utredas. Vädja för studentgruppen till Turkiets justitie-
minister. 

Du kan också uttrycka ditt stöd för Melike, Özgür och andra medlemmar i METU:s regnbågssamfund genom brev eller kort. Du kan 
stödja dem och deras verksamhet också på Twitter, Instagram eller Facebook. Melike och Özgür säger att de får enormt mycket 
kraft av att veta att de inte är ensamma i sin kamp mot diskriminering.

 “Det är viktigt i Pride-rörelsen att vi lär oss 
av varandra och får kraft av varandra. Precis 
som BLM-rörelsen och andra rörelser runtom 
i världen, måste också regnbågsfolket slå 
sig samman och göra sin röst hörd. Pride gör 
detta till en vacker fest.”  - Melike Balkan 
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Chile: Gustavo Gatica
FÖRSVARARE AV RÄTTVISA SOM POLISEN GJORT BLIND  
 

År 2019 utbröt det omfattande demonstrationer i Chile. Demonstrationerna fick sin början med en höjning av kollektivtrafikspri-
serna och breddades sedan till att bekämpa den ökande ojämlikheten. Protesterna höll på i veckor och väckte uppmärksamhet 
runt om i världen. 21-åriga Gustavo Gatica studerade psykologi i landets huvudstad Santiago och deltog i demonstrationerna 
liksom miljontals andra chilenare. Folk kände sig styrkta av folkrörelsen. Myndigheterna såg saken på ett annat sätt. 

En dag i november sköt polisen mot folkhopen med gummikulor. Hundratals människor skadades och tiotals fick synskador. De 
chilenska makthavarna ingrep inte i polisens agerande under demonstrationerna, utan lät våldet fortsätta. När polisen tilläts 
gripa till övervåld ledde det till att demonstranter misshandlades och det finns också uppgifter om dödsfall.  

Gustavo var en av dem som var med i folksamlingen då i november. Han blev skjuten i båda ögonen och blev blind för livet. Det 
rapporterades om händelsen i nyheterna runtom i världen.

Polisens interna utredning gav inte svar på vem som var ansvarig för Gustavos skada. I juli 2020 offentliggjorde Amnesty bevis 
på att polisutredningen innehåller sekretessbelagd information om den person som var skyldig till skjutningen av Gustavo. Två 
månader efter att Amnestys uppgifter offentliggjorts åtalade Chiles riksåklagare polischef ”G-3” för att ha skjutit demonstran-
terna i ansiktet och för de skador han orsakat Gustavo. 

Polischefernas roll och ansvar för de händelser som ledde till att Gustavo blev blind måste också utredas. Det hade varit deras 
skyldighet att förhindra missbruk av vapen och ammunition.
 

När protesterna fortgick på Santiagos gator efter att Gustavo skadats trädde demonstranterna på sig lappar för ögonen 
och ropade Gustavos namn. De krävde rättvisa. Det gör vi också. 

Försvara mötesfriheten. Kräv att de poliser som gjort sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt 
de polischefer som har tillåtit våldet, ställs till ansvar. Vädja för Gustavo Gatica till Chiles riksåklagare. 

Du kan också uttrycka ditt stöd för Gustavo genom att skicka honom ett inspelat eller med punktskrift skrivet  
stöttande budskap.  

”Jag gav mina ögon för att få folk att vakna 
upp”  - Gustavo Gatica
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Bakgrundsinformation

Vad är de mänskliga rättigheterna?
“Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gente-
mot varandra i en anda av gemenskap.” 

 - FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 1  
 
 
 
 
Med mänskliga rättigheter avses de rättigheter som är gemensamma och lika för alla människor. De ska trygga var och en ett 
människovärdigt liv, en grundläggande försörjning och möjligheter till samhälleligt deltagande. De mänskliga rättigheterna 
tillhör varje människa och gäller vid alla tidpunkter och överallt oberoende av ens bakgrund, medborgarskap, övertygelse eller 
samhälleliga ställning. Alla människor har förutom rättigheter också en skyldighet att respektera andras rättigheter. Ingen får 
till exempel diskrimineras, eftersom det kränker förbudet mot diskriminering i människorättskonventionerna. De mänskliga 
rättigheterna tryggas i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i flera internationella fördrag.

De mänskliga rättigheterna är:

Allmänna

De tillhör alla, alltid och överallt.

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.

Oskiljaktiga

De är beroende av varandra så att främjandet av en rättighet har en gynnsam inverkan på tillgodoseendet av andra rättigheter; 
på motsvarande sätt inverkar kränkningar av de mänskliga rättigheterna ofta negativt på tillgodoseendet av andra rättigheter.

Grundläggande

Endast de rättigheter som anses vara viktigast har betecknats som mänskliga rättigheter.

 

 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna  
(eng. Universal Declaration of Human Rights)

FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna efter andra världskriget 1948. Förklaringen är den första 
övergripande förteckningen över mänskliga rättigheter som utarbetats internationellt och den innehåller 30 artiklar, alltså 30 
olika punkter. De gäller till exempel rätten till liv, frihet och säkerhet, frihet från slaveri, förbud mot tortyr, rätt till asyl, rätt att 
ingå äktenskap och bilda familj, åsikts- och yttrandefrihet samt rätten till en rättvis rättegång.

Förklaringen om de mänskliga rättigheterna är bokstavligen en förklaring och därför inte rättsligt bindande för staterna. Den har 
dock ett betydande politiskt och moraliskt inflytande. Allt sedan förklaringen antogs har den utgjort grunden för det internationel-
la systemet för mänskliga rättigheter. Den har utgjort grundvalen för många bindande konventioner, däribland FN:s konvention 
om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt konventionen 
mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. De mänskliga rättigheterna har följaktligen 
blivit en del av folkrätten.
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De internationella konventionerna om mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna skyddar människorna och skapar därmed skyldigheter för statsledningen, regeringen och tjänste-
männen. Konventionerna om de mänskliga rättigheterna är internationella fördrag som staterna har ingått. När en stat ratificerar, 
dvs. slutgiltigt godkänner, bekräftar och sätter i kraft, en konvention förbinder sig staten att ta på sig de skyldigheter som där 
anges. Staterna ska respektera och skydda individens rättigheter samt främja tillgodoseendet av rättigheterna i praktiken. Mer-
parten av världens stater har förbundit sig till de internationella människorättskonventionerna.

Yttrande- och åsiktsfrihet

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 19.

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt inrymmer frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta 
emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna skyddar rätten till yttrande- och åsiktsfrihet. Yttrande- och åsiktsfri-
heten garanterar oss alla rätten att hysa åsikter och att uttrycka dem fritt, utan statlig inblandning. Till denna frihet hör rätten 
att uttrycka åsikter vid demonstrationer eller med hjälp av skrifter, medier, internet eller konst. Yttrande- och åsiktsfriheten är 
en viktig rättighet i alla samhällen. Vi behöver ett fritt utbyte av idéer för att så många åsikter som möjligt ska bli hörda. Om 
yttrande- och åsiktsfriheten begränsas kommer det att påverka hur mycket viktig information vi får och hur våra rättigheter 
respekteras. Utan denna rättighet är det svårare att försvara också andra mänskliga rättigheter.

Yttrande- och åsiktsfriheten är viktig också för oss alla som individer. Våra åsikter och våra tankar gör oss till människor. En 
människa som hindras från att uttrycka sig förbjuds också att uttrycka sin personlighet.

Människorättskonventionerna tillåter inskränkningar i yttrandefriheten endast i avgränsade fall. I många länder är till exempel 
rasistiskt eller annars diskriminerande tal förbjudet enligt lag. Yttrandefriheten får begränsas endast i sådana situationer där 
det är nödvändigt. Nödvändiga skäl är till exempel skyddet av människor eller grupper av människor, den nationella säkerheten, 
den allmänna ordningen, folkhälsan eller moralen. 

Yttrande- och åsiktsfriheten garanteras också i följande fördrag:

 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 19 (gäller Chile och Turkiet)

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, artikel 10 (gäller Turkiet)

 Amerikanska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, artikel 13 (gäller Chile)
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Frihet att delta i fredliga möten och sammanslutningar 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 20.

1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar. 

2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna garanterar oss alla rätten att sammanträda och bilda föreningar. Fri-
heten att delta i fredliga sammankomster innebär rätt att sammanträda på offentliga platser för en gemensam sak. Sam-
mankomsterna kan vara exempelvis möten, strejker eller demonstrationer. Rätten innebär att man har rätt att delta i fredliga 
sammankomster tillsammans med andra utan att behöva vara rädd för att bli anhållen eller trakasserad av polisen. Myndighe-
terna är skyldiga att underlätta ordnandet av fredliga sammankomster och polisen ska garantera såväl demonstranternas som 
allmänhetens säkerhet.

Friheten i fråga om fredliga möten och sammanslutningar garanteras också i följande fördrag:

 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artiklarna 21 och 22 (gäller Chile och Turkiet)

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, artikel 11 (gäller Turkiet)

 Amerikanska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,  
 artiklarna 15 och 16 (gäller Chile)

Rätt till fredliga sammankomster under COVID-19-pandemin

Även om vi har rätt till fredliga sammankomster kan denna rätt i vissa situationer begränsas. Ibland måste staterna skydda 
människors andra rättigheter, och då kan vissa offentliga sammankomster förbjudas. Myndigheterna har dock mycket begränsa-
de rättigheter att begränsa mötesfriheten, och restriktionerna ska alltid vara undantag.

Folkhälsan är ett sådant kriterium som kan vara orsak till att offentliga sammankomster får begränsas. Restriktionerna ska 
dock vara nödvändiga och respektera principen om proportionalitet. Offentliga sammankomster bör inte förbjudas överlag, utan 
restriktionerna ska prövas från fall till fall. Sammankomster får begränsas endast när det är absolut nödvändigt och förbudet ska 
stå i proportion till det eftersträvade målet.

Begränsningarna under covid-19 pandemin:

 Restriktioner som gäller sammankomster ska grunda sig på skyddet av folkhälsan.

 Restriktionerna ska vara effektiva i skyddet av folkhälsan.

 Restriktionerna ska vara tidsbegränsade och det ska regelbundet bedömas hur nödvändiga och  
 proportionella de är.

 Restriktioner är tillåtna endast i brist på andra lättare tillvägagångsätt.

 Ett fullständigt förbud att ordna ett evenemang ska vara det sista alternativet.
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För att skydda folkhälsan bör också andra mindre restriktiva åtgärder övervägas. Sådana är exempelvis

 Begränsning av antalet deltagare

 Säkerställande av säkerhetsavstånd mellan deltagarna

 Användning av ansiktsskydd

 Reglerade rutter för ingång och utgång, för att undvika att större folksamlingar samtidigt kommer in eller går ut

 Diskussion med myndigheterna om hur ett evenemang kan hållas på en sådan plats och vid en sådan tidpunkt att  
 kontakterna med utomstående blir så få som möjligt

Myndigheterna ska också bland dessa åtgärder välja den minst restriktiva för att syftet med den fredliga sammankomsten 
ska kunna fullföljas så bra som möjligt.

Förbud mot diskriminering 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 2.

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom 
på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd 
eller ställning i övrigt.

Vi har alla rätt till likabehandling. Det innebär att vi alla har rätt till alla mänskliga rättigheter, oavsett hur vi ser ut, varifrån vi 
kommer, vilket språk vi talar, vad vi gör, vad vi tänker eller vem vi älskar. Ingen får diskrimineras av någon orsak som gäller ens 
person. Förbudet mot diskriminering innebär att staten har ansvar för att se till att dess åtgärder inte direkt eller indirekt diskri-
minerar någon viss grupp av människor eller orsakar mer skada för en människa än för en annan. Motsatsen till diskriminering är 
likabehandling. Det innebär att det för att rättigheterna ska tillgodoses är viktigt att beakta varje individs utgångspunkter och de 
möjligheter eller begränsningar dessa medför med avseende på utövandet av rättigheterna. Individer eller grupper i missgynnad 
ställning kan få hjälp genom särskilda åtgärder så att de kan utöva sina rättigheter på samma sätt som andra.

Förbudet mot diskriminering garanteras också i följande fördrag:

 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 2 (gäller Turkiet)

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, artikel 11 (gäller Turkiet)
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Information om Pride

Pride har under decenniernas lopp utvecklats till vad det är i dag. Idag är Pride-evenemangen runtom i världen årliga samman-
komster där man firar kärlek, självuttryck, tillhörighet till samhället och solidaritet. Pride firar människor som upplever eller har 
upplevt diskriminering, ojämlikhet och våld bara på grund av vem de älskar, hur de klär sig eller vilken identitet de har.

Pride har sina rötter i New York och sommaren 1969 då polisen gjorde en razzia i en gaybar som kallades Stonewall Inn. Regn-
bågssamfundet stod upp och motsatte sig i stora skaror polisens agerande.

Pride är en protest som lyfter fram diskrimineringen av regnbågsmänniskor runtom i världen. Pride-evenemang är dock inte 
tillåtna i alla länder. Det är omöjligt att arrangera Pride i länder där regnbågsfolkets mänskliga rättigheter kränks. Utöver att 
regnbågsevenemang omöjliggörs, misshandlas människor, det väcks godtyckliga åtal mot dem och de döms till fängelse eller till 
och med till döden.  

Delaktighet i Pride-parader och Pride-evenemang innebär utövande av yttrande- och åsiktsfriheten samt av friheten att delta 
i fredliga sammankomster. Regnbågssamfundet skyddas trots det ofta inte och deras friheter respekteras inte. Det tar sig till 
exempel uttryck i diskriminering och överdimensionerad användning av maktmedel på sådana ställen där det är förbjudet att fira 
Pride. Pride-evenemangen är också ett tillfälle för andra att visa sitt stöd för regnbågssamfundet. 

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT FÖRSVARA REGNBÅGSRÄTTIGHETERNA?

Var och en ska ha möjlighet att stolt uttrycka sig själv och vem hen älskar. Vi har alla rätt att uttrycka oss fritt. Denna rättig-
het garanteras i artikel 19 i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Att stoppa homofobi och transfobi räddar liv. Diskriminering av personer som är eller antas vara regnbågsmänniskor äventyrar 
deras fysiska och psykiska hälsa. Vi har alla rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Denna rättighet garanteras i artikel 3 i 
FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Regnbågssamfundets arbete hjälper alla att frigöra sig från könsstereotypiernas begränsningar. Könsrelaterade stereotypier 
skadar hela samhället, eftersom de bestämmer och begränsar hur människor förväntas leva sitt liv. Att demontera inskränkan-
de tankegångar frigör oss alla att leva ett fullare liv.

Regnbågsmänniskor, särskilt transpersoner och icke-binära personer, drabbas ofta av social och ekonomisk ojämlikhet. 
En ändring av lagarna så att de respekterar jämlikheten garanterar att regnbågsmänniskornas rätt till hälsa, utbildning, 
bostad och arbete kan tillgodoses. 
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Polisens användning av maktmedel och de mänskliga rättigheterna 

Polisen har i samhället rätt till sådana åtgärder som vanliga medborgare inte har rätt till. Sådana är bland annat rätten att an-
vända maktmedel för att gripa en person, att hålla en person i häkte samt rätten att bära vapen. Dessa rättigheter har tillerkänts 
poliskåren för att de ska kunna skydda människor och upprätthålla ordningen.

Rättigheter och makt medför ansvar. Även om polisen har rätt att använda våld mot andra människor, ska användningen ske med 
respekt för de mänskliga rättigheterna. 

Följande villkor begränsar polisens användning av maktmedel:

Maktmedel får tillgripas bara när det är nödvändigt. Maktmedel ska inte heller användas mera än vad som krävs för att 
målet ska nås.

Maktmedelsanvändningen ska stå i proportion till den aktuella risken eller faran (ingen får till exempel skjutas för att den 
går mot rött ljus).

Om polisens användning av maktmedel har lett till skada eller död, ska det inledas en snabb, grundlig och opartisk utred-
ning av händelseförloppet. Utredningen ska göras av myndigheter utanför polisen.

En polis som missbrukar maktmedel eller makt ska ställas till svars inför rätta.

Polisen ska ta fram klara anvisningar som föregriper olika situationer polisen kan ställas inför. Det ska finnas en plan med 
klara skrivningar om när polisen har rätt att använda maktmedel och när den inte har det. 

Polisens agerande vid demonstrationer

Staterna är skyldiga att skydda människors rätt till fredliga sammankomster, däribland demonstrationer.

Det finns klara internationella anvisningar om hur polisen ska agera vid demonstrationer.

Det är polisens uppgift att underlätta ordnandet av fredliga demonstrationer. Det är också polisens uppgift att lugna eventuella 
spänningar vid demonstrationer.

 
 Om en del av dem som deltar i en demonstration tillgriper våld, gör det inte hela demonstrationen våldsam. Det är  
 polisens uppgift att säkerställa att de som demonstrerar fredligt får fortsätta demonstrera.

 Våld som en liten minoritet tar till berättigar inte polisen att tillgripa våld mot alla.

 Om det är nödvändigt för polisen att använda maktmedel för att garantera andras säkerhet, får dessa medel inte   
 användas i högre grad än vad som krävs för att målet ska nås.

 Att upplösa en demonstration ska vara det sista alternativet och det ska tas i bruk först när alla mindre  
 restriktiva medel är uttömda.

 Tårgas eller vattenkanoner får användas endast i situationer där det är möjligt att lämna området. De är tillåtna  
 endast när våldet har fått stor spridning och när andra, mera avgränsade metoder redan har använts.

 Skjutvapen får ALDRIG användas för att skingra demonstrationer. 
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Övningar

Uppgift: Paing Phyo Min 

Övningen syftar till att begrunda betydelsen av yttrande- och åsiktsfrihet och hur den yttrar sig i de ungas liv. 
 

1. Få eleverna att börja tänka till kring temat genom att fundera på olika medel man kan uttrycka sig med och på 
vilken betydelse de har. Du kan ta följande frågor till hjälp: 
 
 • Vilka konstnärliga medel använder unga i Finland i dag för att uttrycka sig? 
 • På vilka andra sätt vill de unga uttrycka sina tankar och åsikter?

Ni kan skriva upp olika uttrycksmedel så att alla ser dem och diskutera vilka eleverna tycker bäst om. 

2. Be sedan eleverna fundera över de uttrycksmedel ni har behandlat och deras förhållande till yttrande- och åsikt-
sfriheten. Be dem diskutera följande frågor till exempel parvis eller i små grupper: 
 
 • Borde det finnas några gränser för yttrandefriheten? 
 • Om ni var beslutsfattare i staten, på vilka grunder skulle ni bestämma vad som får och vad som inte får  
    sägas? 
 • Kan yttrandefriheten påverkas av vem som är föremålet för kritiken? Varför eller varför inte? 
 • Vad anser ni om kritik som riktar sig mot ett lands regering?

Mera information om yttrandefrihet finns på sidan 10. 
  

3. Läs nu Paing Phyo Mins historia. Dela ut kopior av berättelsen eller be eleverna läsa den på webben på sidan 
www.amnesty.fi/sv/brevmaraton-for-skolor/elev/ 

Ni kan också titta på videon om Paing Phyo Min. Videon finns på adressen  
www.amnesty.fi/sv/brevmaraton-for-skolor/material.

4. Dela in eleverna i par eller små grupper. Be dem diskutera följande frågor: 
 
 • Vad känns mest överraskande i Paing Phyo Mins historia? 
 • Vilka av Paing Phyo Mins rättigheter har kränkts? 
 • Vilken inverkan kan censur ha på samhället?

Fortsätt diskussionen genom att göra upp en lista över sådant som var och en kan göra för yttrande- och  
åsiktsfriheten i 
 
 • Finland 
 • Europa 
 • världen

När uppgiften är klar kan du presentera Skolornas brevmaraton-kampanj för eleverna och berätta om möjligheten att skriva ett 
brev till stöd för Paing Phyo Min. Mera information om hur kampanjen hittills har lyckats finns på sidan 4. Anvisningar för brev-
skrivningen och mallbrev finns från sidan 24 framåt.  
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Lämplig för grupper av alla storlekar

Tid ca 30–45 minuter (beroende på hur du vill göra övningen)

Vad behöver du? Berättelsen om Paing Phyo Min (s. 5 eller elev-
materialet), pennor och papper för elevernas anteckningar.





Uppgift: Pride-försvarare 

Meningen med övningen är att eleverna ska fördjupa sig i friheten att delta i fredliga sammankomster. Uppgiften består av 
olika delar som du kan kombinera beroende på lektionens längd.  

1. Säg till eleverna att de har i uppgift att planera en fest. De får själva bestämma festens tema eller syfte (t.ex. 
födelsedag, examensfest, bröllop, skolevenemang eller en religiös eller kulturell tillställning). Be eleverna att 
föreställa sig festen i tankarna. Du kan också be dem sluta ögonen en stund medan de funderar på uppgiften.

Be eleverna tänka på följande: 

 • Var ska festen hållas? 
 • Vilka alla ska närvara? 
 • Bjuds det på mat eller program?
 • Vad ska festceremonin eller programmet gå ut på? 
 • Varför är den här festen viktig för dig? 
 • Hur känns det att föreställa sig alla viktiga människor fira tillsammans?

Ge eleverna några minuter att berätta för varandra om den fest de har hittat på (t.ex. parvis).  

2. Be eleverna sluta ögonen på nytt och föreställa sig följande situation:

Tyvärr har Finlands regering förbjudit alla fester. 

Högsta domstolen har dock fastställt att det inte finns grunder för förbudet i lag. Du bestämmer dig för att hålla 
festen, men omvandlar den till en inofficiell sammankomst och informerar alla deltagare om det på förhand.

På festdagen kommer polisen och ber dig ta bort alla dekorationer. Du gör som polisen säger. Flera festdeltagare bör-
jar dock redan anlända. De bildar en folksamling och polisen ber dem ge sig av. Innan deltagarna hinner reagera på 
polisens order upplöser polisen gruppen med hjälp av pepparsprej, gummikulor och tårgas. Många deltagare skadar 
sig, men ingen blir lyckligtvis allvarligt skadad. Polisen anhåller ett stort antal personer, också dig. Ni blir frisläppta 
senare på dagen.  

3. Låt eleverna fundera en stund på vad de har hört och be dem dela sina tankar i smågrupper.

Styr diskussionen med hjälp av följande frågor:   
 
 • Hur kändes det att föreställa sig historien? Kan något sånt hända i verkligheten? 
 • Kränktes de mänskliga rättigheterna i historien? Vilka rättigheter? 
 • Känner du till människor eller grupper av människor som i det här landet inte har rätt att fira något som är  
    viktigt för dem? Eller på annat håll i världen?

Tala om för eleverna att myndigheterna har mycket begränsade rättigheter att kringskära människors rätt att komma 
samman och att det är ett undantag snarare än en regel att det införs restriktioner för sammankomster. Ni kan bekan-
ta er med restriktionerna för sammankomster under covid-19-pandemin på sidan 11 och med gränserna för polisen 
användning av maktmedel på sidan 14. 

4. Berätta för eleverna att den historia de fått höra är fiktiv, men att det i många länder är förbjudet eller behäftat 
med många restriktioner att fira Pride, vilket är viktigt för regnbågssamfunden.

Mera information om Prides betydelse och rötter finns på sidan 13. 

Lämplig för grupper av alla storlekar

Tid ca 30–60 minuter (beroende på hur du vill göra övningen)

Vad behöver du? Berättelsen om Prideförsvararna (s. 6 eller elev-
materialet), pennor och papper för elevernas anteckningar.
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5. Dela ut kopior av berättelsen om Prideförsvararna eller be eleverna läsa den på webben på sidan  
www.amnesty.fi/sv/brevmaraton-for-skolor/elev/

Ni kan också titta på videon om Prideförsvararna. Videon finns på adressen 
www.amnesty.fi/sv/brevmaraton-for-skolor/material .

Be eleverna diskutera det de har läst eller sett med hjälp av följande frågor: 
 
 • Hur kändes det att höra vad som hänt Melike, Özgür och de andra Prideförsvararna? 
 • Är åtalen mot dem rättvisa? 
 • Varför är Pride viktigt för regnbågssamfundet? 
 • Är det viktigt för alla att försvara Pride? 
 • Hur firas Pride i Finland?

När uppgiften är klar kan du presentera Skolornas brevmaraton-kampanj för eleverna och berätta om möjligheten att 
skriva ett brev till stöd för Prideförsvararna. Mera information om hur kampanjen hittills har lyckats finns på sidan 4. 
Anvisningar för brevskrivningen och mallbrev finns från sidan 24 framåt. 
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Uppgift: Gustavo Gatica

I övningen bekantar man sig med gränserna för polisens användning av maktmedel. 
 

1. Be eleverna sluta ögonen en stund och fundera på intressen som är viktiga för dem eller på sådant de gillar att 
göra på fritiden. 

Läs följande stycke högt:

Vad tycker du mest om att göra på fritiden? Brukar du sporta, spela något spel eller något instrument, läsa böcker el-
ler titta på film? Föreställ dig att du just nu gör något sådant. Vad gör du? Med vem är du? Vilka kroppsdelar använder 
du? Hur rör de sig? Vad ser du och hur känns det?

Fortsätt med att läsa upp följande stycke:

Tänk om du inte längre kunde göra det du gillar mest? Hur skulle det kännas och vad skulle du sakna?

Be eleverna hålla ögonen slutna ytterligare en stund och läs upp följande berättelse för dem:

Gustavo är en 22-årig psykologie studerande i Chile. Han älskar att fotografera och att spela. Han försöker lära sig 
att spela piano och gitarr. Gustavo miste förra året synen på ett tragiskt sätt och kan inte längre utöva sin hobby på 
samma sätt som förut. Han berättar om det som hände: ”Jag gav mina ögon för att få folk att vakna upp”.

Be eleverna fundera på vad Gustavos yttrande kan betyda. 

2. Be nu eleverna tänka på något helt annat – något i deras liv som de har starka åsikter om.

Dela in eleverna i par och be dem diskutera följande: 
 
 • Vilka frågor eller teman anser du vara särskilt viktiga? Varför? 
 • Vad har du gjort för att främja saken i fråga (t.ex. läst eller talat om ämnet eller på något annat sätt 
    agerat för det)
 • Har du någon gång demonstrerat för någonting? Varför eller varför inte? 
 • Vems uppgift är det att skydda människors säkerhet under demonstrationer? 

Gå igenom diskussionen med eleverna med fokus på de två sista frågorna. 
 

3. Berätta för eleverna om Gustavo och be dem läsa hans historia. Dela ut kopior av Gustavos historia eller be ele-
verna läsa den på webben på sidan www.amnesty.fi/sv/brevmaraton-for-skolor/elev/ .

Alternativt kan du läsa Gustavos historia högt. 
Ni kan också titta på videon om Gustavo. Den finns på adressen www.amnesty.fi/sv/brevmaraton-for-skolor/material

 

Lämplig för grupper av alla storlekar

Tid ca 30–60 minuter (beroende på hur du vill göra övningen)

Vad behöver du? Gustavo Gaticas historia (s. 7 eller elevmate-
rialet), pennor och papper för elevernas anteckningar
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4. Dela in eleverna i små grupper och be dem diskutera följande: 
 
 • Vad överraskar dig mest i Gustavos historia? Hur har hans liv förändrats till följd av att han deltog i en  
    demonstration? 
 • Varför demonstrerade människorna? 
 • Vad är polisens uppgift vid demonstrationer? Vad tror du hände med den polis som sköt Gustavo? 
 • Vad behöver göras för att få slut på polisvåldet? Räcker det att de poliser som gjort sig skyldiga till  
    övervåld stängs av från sin tjänst? 
 • Vad tycker du ska hända med polisbefälet? Varför? 

Gå igenom diskussionen med eleverna. Fokusera på frågor om polisens roll vid demonstrationer.

Berätta för eleverna att en del av de poliser som var i tjänst under demonstrationen har avstängts. Avstängnin-
gen från tjänsteutövning har dock inte påverkat tillgripandet av våld vid demonstrationer, och polisens interna 
utredningar har inte uppmärksammat polisbefälets ansvar.  

Du kan läsa med eleverna om polisens uppgifter vid demonstrationer (s. 14). Ge eleverna tid att läsa igenom 
anvisningarna i lugn och ro. Be dem räkna upp de punkter i anvisningarna som den chilenska polisen har följt 
eller underlåtit att följa och fundera över sambandet med Gustavos berättelse.

5. Diskutera nu följande frågor: 
 
 • Har Gustavos frihet att delta i fredliga sammankomster respekterats? 
 • Kommer du att tänka på andra demonstrationer där polisvåld avsiktligt har använts för att hindra  
    människor från att utöva sina rättigheter? 
 • Vad behöver göras för att Gustavo ska få rättvisa?

När uppgiften är klar kan du presentera Skolornas brevmaraton-kampanj för eleverna och berätta om möjligheten att skriva ett 
brev till stöd för Gustavo Gatica. Mera information om hur kampanjen hittills har lyckats finns på sidan 5. Anvisningar för brev-
skrivningen och mallbrev finns från sidan 24 framåt.  
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Lämplig för grupper av alla storlekar

Tid ca n.15–20 minuter (beroende på hur du vill göra övningen)

Vad behöver jag? Förteckningen över mänskliga rättigheter och per-
sonberättelserna (finns också i elevmaterialet)

Uppgift: Vilka rättigheter tillgodoses inte?

Övningen lämpar sig bäst som en del av behandlingen av personberättelserna innan man börjar skriva brev eller kort. Den är in-
delad i två delar. I den första behandlas berättelserna på ett etiskt plan med tankegångar om vad som är fel i det sätt på vilket en 
människa eller människor bemöts. I den andra kopplas resonemangen till artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Om du vill, kan du hålla övningen kortare genom att behandla endast någondera delen.

Frågorna 1 och 2 nedan samt ett sammandrag av förklaringen om de mänskliga rättigheterna finns också i elevmaterialet på 
webbplatsen. Förklara att det vi behandlar i uppgiften är verkliga människors berättelser. Dela upp eleverna i mindre grupper 
på ca 4 personer och be dem i 5−10 minuter diskutera en (eller flera) personer som förekommer i berättelserna. Ställ följande 
stödfråga:

1.    På vilket sätt blir personen dåligt bemött?

Dela därefter ut en förteckning till eleverna över de rättigheter som antagits i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
Alternativt kan du visa förteckningen med en videokanon eller en dokumentärkamera. Be eleverna att i grupp i 5−10 minuter 
fundera på följande fråga:

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 beroende av varandra.

För genomgången av uppgiften kan du be eleverna skriva upp vad de har funnit och sedan gå runt och titta på de andras pap-
per. Tillsammans kan ni diskutera till exempel följande frågor:

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

2.   Hittar ni någon rättighet som ni tycker att inte borde finnas där? Och varför inte?

3.   Varför har ni valt just den här rättigheten eller artikeln?

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

5.   Vad bör staten och myndigheterna göra för att den berörda personens situation ska rättas till?

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

21



Sammanfattning av artiklarna i FN:s förklaring om 
de mänskliga rättigheterna
Medborgerliga rättigheter och friheter

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

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

Lagliga rättigheter

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

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
14. Rätt till asyl

Sociala rättigheter

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

12. Rätt till skydd för privat- och familjelivet

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

16. Rätt att ingå äktenskap och bilda familj

24. Rätt till vila och fritid

26. Rätt till utbildning

Ekonomiska rättigheter

Rätt att äga egendom, rätt till arbete, 
bostad och tillräcklig levnadsstandard.

15. Rätt till en nationalitet

17. Rätt att äga egendom

22. Rätt till social trygghet

23. Rätt till arbete

25. Rätt till en tillräcklig levnadsstandard

Politiska rättigheter

Rätt att delta i politiskt beslutsfattande, 
rätt till frihet i fråga om fredliga möten 
och sammanslutningar.

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

Kulturella rättigheter

Rätt att delta i samhällets kulturella liv..

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

22



Lämplig för grupper av alla storlekar

Tid ca 15−20 minuter (beroende på hur du vill tillämpa 
övningen)

Vad behöver du? Förteckningen över de mänskliga rättig-
heterna, pennor, papper.

Uppgift: Hur försvarar man de mänskliga rättigheterna?

Den här övningen syftar till att hjälpa eleverna att granska sin vardag och sin omgivning med tanke på vilka rättigheter som 
tillgodoses och vilka inte och att förstå hur och varför man försvarar rättigheterna.

1. Dela upp eleverna i grupper om fyra eller fem elever och ge varje grupp ett tomt papper. Be grupperna välja 
sig en rättighet som de vill försvara. De kan välja sin rättighet från sammanfattningen av FN:s förklaring om de 
mänskliga rättigheterna eller så kan gruppen tänka ut någon rättighet som är viktig för dem i deras vardag.

2. När grupperna har valt sig sina rättigheter, tala om för dem att den rättighet de har valt nu fråntas dem. Be grup-
perna reflektera över följande frågor: 
 
- Hur känns det för dem att förlora sin rättighet? 
- Varför tycker de att denna rättighet är viktig eller värd att försvara? 
- Hur kan de försvara tillgodoseendet av denna rättighet i sin egen gemenskap eller sitt eget land? 
- Vilka åtgärder kan de vidta för att försvara den rättighet de valt? (Tex. ordna en manifestation, blogga, grunda en     
  aktivistgrupp)

Be grupperna skriva ner sina svar på papper och säg att de ska presentera svaren för den övriga gruppen.

3. När grupperna har beslutat vilka åtgärder de tänker att de ska vidta, be varje grupp kort berätta vilken rättighet 
de har valt, varför de valde just den och hur de skulle försvara den. Skriv upp de föreslagna åtgärderna så att alla 
ser dem. Fråga eleverna 
 
- Vem kunde tänkas stödja dem och hur? (T.ex. en lärare, skolans anställda, myndigheterna osv.) 
- Hurdana utmaningar kan eleverna stöta på? Vad eller vem kan stå i vägen för dem? 
- Varför och hur kan någon försvåra deras verksamhet? Skulle de fortsätta försvara rättigheten trots allt? 
- Vad är det värsta som kunde hända dem, om de trots allt beslutar sig för att försvara den valda rättigheten? 
- Vad kan få dem att fortsätta försvara rättigheten i fråga?
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Brevskrivande och solidaritetshälsningar

Anvisningar för brevskrivandet

Det är bra att reservera minst 25 minuter för brevskrivningen. Ofta har eleverna inte tidigare skrivit brev av den här typen till 
myndigheterna. Vi har sammanställt följande anvisningar för att göra uppgiften lättare. Man ska dock inte ta anvisningarna för 
allvarligt. Det viktigaste är att eleverna skriver brevet på ett sätt som känns naturligt för dem själva. Personliga meddelanden 
har ofta den största effekten. Observera att man i breven ska använda ett sakligt och respektfullt språk.

Så här skriver du ett effektfullt vädjandebrev för de mänskliga rättigheterna:

1.       För fram följande i ditt brev:

  För vem skriver du?

  Vad har hänt henne eller honom?

  Varför har det som skett kränkt hennes eller hans mänskliga rättigheter?

  Vad kräver du för att situationen ska bli bättre?

 

2.    Använd en respektfull och lugn ton i ditt brev. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna känns ofta absurda, men vi  
 vill att vi ska tas på allvar. Skriv ditt brev med antagandet att läsaren har sunt förnuft.

3.    Använd i dina brev Amnestys anvisningar och information om den hotade individen eller gruppen. Fakta hjälper  
 läsaren att känna igen det fall du skriver om.

4.   Använd din egen röst. Våra krav får större pondus när många olika människor lägger fram dem ur sitt eget perspektiv.  
 Du kan i din hälsning hänvisa till något i ditt eget liv, såsom ”Som mamma till två barn vet jag ...” eller ”Som  
 studerande upplever jag att …”. För fram Amnestys krav genom vad du själv känner och tycker.

5.    Motivera dina krav med hänvisning till folkrätten, inte till politiska åsikter. De mänskliga rättigheterna grundar sig  
 på folkrätten och på internationella konventioner samt på de skyldigheter som följer av dem. Det är inte effektivt att  
 lägga fram politiska påståenden eller argument. Tvärtom kan det ibland vara till mer skada än nytta.

6.    Skriv om hur situationen för de mänskliga rättigheterna kan förbättras. Du kan till exempel hänvisa till sådana  
 traditioner i mållandet som kan främja tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna. Försök uppmuntra läsaren att  
 stödja de mänskliga rättigheterna.

7.    IVisa ett personligt intresse för det land du skriver till. Om du har besökt landet eller bekantat dig med dess kultur  
 eller historia, berätta om det.

8.    Håll ditt brev kort och koncist. De flesta vädjandebrev ryms på en sida. Också ett brev på två eller tre meningar kan  
 vara mycket effektivt.

9.    Underteckna brevet med ditt eget namn. Du kan också skriva din skolas namn och kontaktuppgifter i brevet, så blir  
 ditt brev trovärdigare.

10.  Det kan hända att du får svar på ditt brev. Vi önskar att du skickar en kopia av svaret till oss på Amnesty på adressen  
 Sanduddsgatan 7 A, 00100 Helsingfors.



Vanliga frågor

Varför måste jag skriva till just de här personerna?

Den här gången ber vi dig skriva till Myanmars statskansler, Turkiets justitieminister eller Chiles riksåklagare. Enligt Amnestys 
undersökning har dessa personer en nyckelroll när det gäller att åstadkomma förändringar. 

Hur mycket måste jag berätta om mig själv?

Det bästa är att ange hela sitt namn, för det bevisar att brevet är äkta och personligt. Om du vill, kan du också skriva med bara 
förnamnet. Om du vill göra det möjligt för adressaten att svara på brevet, använd skolans adress. Att lämna korrekta uppgifter 
gör Amnestys verksamhet transparent.

Ska jag nämna Amnesty International?

Du kan själv bestämma om du vill skriva som privatperson eller som en del av Amnestys internationella kampanj.

Ska jag skriva mitt brev för hand?

Både maskinskriven och handskriven text går bra. Det viktigaste är att du skriver brevet och skickar det, om du så önskar. 
 

Lönar det sig att skriva på något främmande språk?

Vi uppmuntrar dig att skriva på ett främmande språk. Om det känns svårt, kan du också skriva på ditt modersmål. I mallbreven 
(s. 27−29, 31-33) och i avsnittet Ord och termer (s. 34-35) får du hjälp med att skriva på ett främmande språk.

Är det farligt att underteckna brev med sitt namn? Kan den stat till vilken jag skickade mitt brev neka mig inresa?

Vi har aldrig hört att något sådant skulle ha hänt. Tusentals Amnesty-anhängare undertecknar brev utan problem. Om du som 
privatperson eller i ditt arbete har nära kontakter med landet, kan du för säkerhets skull låta bli att skriva ett brev till det 
landet..

Vad händer när brevet har skickats?

Det händer att det kommer svar på brev, men kanske just ditt brev inte får något svar. Ditt brev är ändå viktigt. Om du får svar, 
ber vi dig skicka en kopia till Amnesty International.

Var får jag framöver mer information om de människor för vilka vi skriver?

Amnesty International Finländska sektionen skickar i början av 2021 ett tackbrev till skolorna. Där berättar vi hur stort delta-
gandet i brevskrivarmaraton blev och om de resultat vi har fått till dess.

Vad kostar det att posta brevet?

Breven och korten skickas in till Amnesty Internationals Finländska sektions kontor som vidarebefordrar dem till de ansvariga 
myndigheterna och berörda parterna. Amnesty Internationals Finländska sektion betalar portot.
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      Specificerat exempelbrev
         Det här exempelbrevet kan man ta som modell. 

Officiell underskrift

Din underskrift – 
den kan ha större 
betydelse än du

Inledning som anger
brevets syfte

Noggrann beskrivning
av åtgärder som 
behövs för att målen ska nås

Åtgärder som
skribenten önskar och
brevets följder

H.E.  Hun Sen Prime Minister Kingdom of Cambodia   29 May 2012

41 Russian Federation Blv

Phnom Penh

Cambodia

Dear Prime Minister,

I am writing to express my grave concern regarding the arbitrary arrest and mistreatment of 13 women 
human rights defenders in Phnom Penh on May 22, 2012.

I respectfully urge the Cambodian government to vacate these convictions and release these 13 wom-
en, who have been imprisoned solely for expressing their views and engaging in peaceful assembly.

I call on the Cambodian government to unconditionally release these women immediately. Finally, I ask 
the Cambodian government to take the necessary steps to protect the fundamental rights to freedom of 
expression and peaceful assembly in Cambodia.

Thank you for your attention to these urgent matters.

Sincerely,

Alex Citizen

Formell hälsningsfras

Virallinen titteli ja vastaanotta-
jan osoite

Brevets datum

= känsloladdat språk

= formellt och respektfullt språk
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Mallbrev, krav som ställs i breven
Myanmar: brev för Paing Phyo Min

Ärade statskansler Aung San Suu Kyi / Your Excellency State Counsellor Aung San Suu Kyi

1. Berätta något som gör brevet personligt: 
 
Du kan berätta varför du är upprörd över hur Paing Phyo Min har behandlats. Du kan också berätta något om dig själv.

Exempelmeningar:
I am disappointed ... – Olen pettynyt …
For me freedom of expression is important because … - Minulle ilmaisunvapaus on tärkeää, koska …
As a young person myself … - Nuorena ihmisenä …

2. Påminn henne om statens skyldighet att respektera människors rätt till yttrande- och åsiktsfrihet 
och till frihet att delta i fredliga sammankomster. Du kan berätta varför du tycker att Paing Phyo Mins 
rättigheter inte tillgodoses.

Exempelmeningar:
I feel that the human rights of Paing Phyo Min are not respected because … - Minusta tuntuu, että Paing 
Phyo Minin oikeuksia ei kunnioiteta koska ...

3. Berätta att du vill att myndigheterna i Myanmar 
 
omedelbart ska frige Paing Phyo Min och de andra medlemmarna i gruppen 
 
ska ändra de lagar som kränker yttrandefriheten

Högaktningsfullt / Yours Sincerely,

Ditt namn

H.E. Aung San Suu Kyi 

State Counsellor 

Ministry of the State Counsellor Office 

Office No. 20, Nay Pyi Taw 

Republic of the Union of Myanmar

Ditt namn

(här kan du skriva din 
skolas adress eller  
gruppens)
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Turkiet: brev för Pride-försvararna

Hyvä oikeusministeri Abdülhamit Gül / Dear Minister of Justice Abdülhamit Gül

1. Berätta något som gör brevet personligt: 
 
Du kan berätta varför du är upprörd över hur de som försvarar Pride-marschen på METU-universitetet behandlas. Du 
kan också berätta något om dig själv.

Exempelmeningar:
I am disappointed ... – Olen pettynyt …
For me freedom of expression is important because … - Minulle ilmaisunvapaus on tärkeää, koska …
As a young person myself … - Nuorena ihmisenä …

2. Påminn honom om statens skyldighet att respektera människors rätt till yttrande- och åsiktsfrihet och 
till frihet att delta i fredliga sammankomster. Du kan berätta varför du tycker att METU Pride-försvarar-
nas rättigheter inte tillgodoses.

Exempelmeningar:
I feel that the human rights of the METU Pride defenders are not respected because … - Minusta tuntuu, 
että METU Priden puolustajien oikeuksia ei kunnioiteta koska ...

3. Berätta att du vill att de turkiska myndigheterna ska  
 
slopa åtalen mot METU Pride-försvararna 
 
inleda en opartisk utredning av polisens övervåld den 1 maj 2019 mot METU Pride-försvararna och ställa de skyldiga 
inför rätta

Högaktningsfullt / Yours Sincerely,

Ditt namn

Ditt namn

(här kan du skriva din 
skolas adress eller  
gruppens)

Mr Abdülhamit Gül 

Minister of Justice 

Adalet Bakanlığı 

06659 Ankara 

Turkey
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Chile: brev för Gustavo Gatica

Ärade riksåklagare Jorge Abbott Charme / Dear National Prosecutor Jorge Abbott Charme

1. Berätta något som gör brevet personligt: 
 
Du kan berätta varför du är upprörd över hur Gustavo Gatica har behandlats. Du kan också berätta något om dig själv.

Exempelmeningar:
I am disappointed ... – Olen pettynyt …
For me freedom of expression is important because … - Minulle ilmaisunvapaus on tärkeää, koska …
As a young person myself … - Nuorena ihmisenä …

2. Påminn honom om statens skyldighet att respektera människors rätt till yttrande- och åsiktsfrihet 
och till frihet att delta i fredliga sammankomster. Du kan berätta varför du tycker att Gustavo Gaticas 
rättigheter inte tillgodoses.

Exempelmeningar:
I feel that the human rights of Gustavo Gatica are not respected because … - Minusta tuntuu, että Gustavo 
Gatican oikeuksia ei kunnioiteta koska ...

3. Berätta att du vill att de chilenska myndigheterna ska  
 
utreda vilken andel de poliser som utövade våld och polisbefälet som tillät våldet hade i skjutningen  
av Gustavo Gatica 
 
ställa de skyldiga inför rätta

Högaktningsfullt / Yours Sincerely,

Ditt namn

Jorge Abbott Charme 

Fiscalía Nacional, Catedral 
1421-1453 

Santiago de Chile, Chile

Ditt namn

(här kan du skriva din 
skolas adress eller  
gruppens)
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   Anvisningar för solidaritetskort

Solidaritetshälsningarna skickas direkt till de personer som har upplevt kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Hälsningar-
na syftar till att man visar dem sitt stöd och berättar att man tänker på dem. Många som har fått hälsningar har berättat att det 
gett dem mod och hopp också i svåra situationer. 

Eftersom det är meningen att korten ska stödja och uppmuntra människor, är det önskvärt att de skrivs på något av de språk som 
nämns i anvisningen. Språkkravet är dock inte absolut, man kan också skriva sina uppmuntrande hälsningar på svenska eller 
något annat språk, huvudsaken är att de skrivs.

Om solidaritetskorten känns svåra att skriva och det finns tid, kan ni tillsammans i klassen fundera på vad ni vill säga. Du kan 
ställa eleverna följande frågor och skriva upp svaren på tavlan:

 • Vad kan få mottagaren att känna sig starkare?
 • Hur kan ni med er hälsning visa att ni stöder mottagaren? 
 • Hur kan ni i er hälsning uttrycka att ni tycker att det är viktigt att respektera de mänskliga rättigheterna? 
 • Hur kan ni visa ert stöd och bygga upp hopp med hjälp av ord, bilder eller fotografier? 

I sin hälsning kan man också berätta om sitt eget liv och varför man upplever att saken är viktig. Under kampanjens gång får 
de i kampanjen aktuella personerna ta emot tiotusentals hälsningar och många har meddelat att de strävar efter att läsa dem 
alla. Man kan gärna utforma hälsningarna på ett modigt och personligt sätt, om man vill att de ska urskilja sig från mängden. 

När ni skriver solidaritetskort kan ni antingen använda de färdiga mallar ni har fått av Amnesty eller pyssla ihop egna kort. 
Utöver texten kan man lägga till bilder, färger, klistermärken – så långt fantasin räcker.
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Mallar
Hälsning till Paing Phyo Min

engelska svenska
Stay strong! Var stark!
You are not alone! Du är inte ensam/Ni är inte ensamma!
I / We support you and your colleagues. Jag/vi vill stötta dig och dina kompisar.
I am/we are thinking of you and your colleagues. Jag/vi tänker på dig och dina kompisar.
Your work has inspired me/us, and I/we will keep fight-
ing for human rights.

Ditt arbete har inspirerat mig/oss och jag/vi ska fortsät-
ta försvara de mänskliga rättigheterna. 

You have not done anything wrong. Freedom of expres-
sion belongs to everyone.

Du har inte gjort något fel. Yttrandefriheten tillhör alla.

Att notera

Hälsningarna skickas till studentkåren på det univer-
sitet där Paing Phyo Min studerar och sedan ser hans 
vänner till att han får dem.

Paing Phyo Min sjunger och spelar gitarr. Hans favori-
tartist är Htoo Ein Thin. Dessutom är han Taylor Swift-
fan. Hans hobbyer utöver musiken är att läsa, skriva, 
diktning och konst.  Också du kan vara kreativ i din 
hälsning och berätta om dina egna skapande intressen.

En del hälsningar kanske publiceras på Peacock 
Generation-gruppens Facebook-sida och där kan de bli 
delade också till andra. Om du inte vill att din häls-
ning publiceras, skriv tydligt: “Please do not share this 
online”.

I de här hälsningarna ska man undvika att använda 
rött eller grönt, eftersom dessa färger kan kopplas 
till partierna i Myanmar. Om en hälsning kan tolkas 
partipolitiskt överskuggas det egentliga syftet att stötta 
Paing Phyo Min.
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Hälsningar till försvararna av METU Pride

engelska svenska
Stay strong! Var starka!
You are not alone! Ni är inte ensamma!
I am/we are thinking of you and your colleagues Jag/vi tänker på er och era kompisar.
Your work has inspired me/us, and I/we will keep fight-
ing for human rights.

Ert arbete har inspirerat mig/oss och jag/vi ska fortsät-
ta försvara de mänskliga rättigheterna.

Everyone should be allowed to be themselves. Var och en bör få vara den de är.
Let’s make the world a better place for LGBTI+ people 
together.

Låt oss tillsammans göra världen till ett bättre ställe för 
regnbågsmänniskor.

Att notera

Melike och Özgür tycker att det är viktigt att de som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter får stöd särs-
kilt där de har det svårt. Det viktigaste är att visa att de inte är ensamma i sin kamp.

 De hoppas att alla i METU-universitetets regnbågsgrupp ska känna sig stöttade av hälsningarna. 

Pronominet för Melike och Özgür är på engelska ’they/them’. Använd dessa också när du hänvisar till dem i singu-
laris.

Du kan stötta METU-universitetets regnbågsgrupp också på Twitter (@odtulgbti), Instagram (@odtulgbti) eller  
Facebook (https://www.facebook.com/odtulgbti).
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Hälsning till Gustavo Gatica

engelska spanska svenska
Stay strong, Gustavo. The fight goes 
on and your effort has not been in 
vain.

Mucha fuerza Gustavo. La lucha 
sigue y tu esfuerzo no ha sido en 
vano

Var stark, Gustavo. Kampen går 
vidare och dina ansträngningar har 
inte varit förgäves.

Gustavo! Your story has inspired 
me and is an example of courage in 
defending the right to protest. 

Gustavo! tu historia me ha inspi-
rado y es un ejemplo de valentía 
en la defensa por el derecho a la 
protesta 

Gustavo! Din historia har inspirerat 
mig och är ett exempel på modigt 
försvar av rätten att demonstrera.

I / We support you and all the protest-
ers in your fight for equality.

Yo te apoyo/Nosotros te apoyamos 
a ti y todos y todas los manifestan-
tes en su lucha por la igualidad.

Jag/vi stöder dig och alla de-
monstranter i er kamp för jämlikhet.

Gustavo, you rock! I wish you all the 
best.

Gustavo, tu brillas! Te deseo todo 
lo mejor.

Gustavo, du rockar! Jag önskar dig 
allt gott.

Att notera

Musik, särskilt rock, är Gustavos pas-
sion. Han spelar bas och också litet 
gitarr och övar sig att spela trummor 
och piano. Gustavo lyssnar också 
gärna på podcaster och stand-up-ko-
medi. 

Gustavo är också fotbollsfantast, 
även om han inte själv spelar fotboll. 
Han är anhängare av det chilenska 
fotbollslaget Colo-Colo.

Innan Gustavo förlorade synen höll 
han också på med fotografering.

Kom ihåg att Gustavo ju inte själv 
kan se vad du skriver. Hans familj 
hjälper honom med det. Du kan skriva 
din hälsning med punktskrift eller 
spela in den på band och skicka till  
action@amnesty.fi .

 Använd också ett språk som respek-
terar Gustavos skada.
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Att notera

Musik, särskilt rock, är Gustavos passion. Han spelar bas och också litet gitarr och övar sig att spela trum-
mor och piano. Gustavo lyssnar också gärna på podcaster och stand-up-komedi. 

Gustavo är också fotbollsfantast, även om han inte själv spelar fotboll. Han är anhängare av det chilenska 
fotbollslaget Colo-Colo.

Innan Gustavo förlorade synen höll han också på med fotografering.

Kom ihåg att Gustavo ju inte själv kan se vad du skriver. Hans familj hjälper honom med det. Du kan skriva 
din hälsning med punktskrift eller spela in den på band och skicka till  action@amnesty.fi .

 Använd också ett språk som respekterar Gustavos skada.



           Ordlista

Regering – Government

Dålig behandling – Mistreatment

Förklaringen om de mänskliga rättigheterna – Declaration of Human Rights

Kränkning av de mänskliga rättighetena – Human rights violation

Människorättskonvention – Human rights treaty

Uttrycka – Express

Folkrätten/Internationell rätt – International law

Mötesfrihet – Freedom of Assembly

Godtycklig – Arbitrary

Definiera, bestämma – Define

Rätt, rättvisa – Justice

Berättigande, grund – Justification

Grundlig utredning – Thorough investigation

Anhålla – Arrest

Yttrande- och åsiktsfrihet – Freedom of Expression

Solidaritet – Solidarity

Skydda –  Protect

Förbud mot diskriminering –  Non-discrimination

Jämlikhet – Equality

Verkställa, genomföra – Enforce

Utredning – Investigation

Kräva, uppmana – Urge

Kräva, vädja – Call on

Vädja, appellera – Appeal

Skyldighet, plikt – Responsibility, obligation

Vädjan, appell – Petition

Omedelbart – Immediately

FN (Förenta nationerna) – UN (United Nations)

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna – United Nations Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
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PAING PHYO MIN

Armén – Military 

Kritisera – Criticize 

Anhålla – Arrest

Satir – Satire 

PRIDE-FÖRSVARARNA

Regnbågsrättigheter – LGBTI+ rights

Förkortningen LGBTI+ kommer från orden lesbian (lesbisk), gay (homosexuell), bi-sexual (bisexuell), transgender 
(transkönad) och intersex (intersexuell). +-tecknet i slutet av förkortningen hänvisar till också andra sexuella inrikt-
ningar och könsidentiteter. Läs mera om dem på Setas webbsidor https://sv.seta.fi/lhbtiq-fakta/  

Våld – Violence 

Överdimensionerat våld, övervåld – Excessive use of force

GUSTAVO GATICA

Gummikulor – Rubber bullets 

Intern utredning – Internal investigation 

Bli orsakad blindhet, bli blind – To be blinded / to become blind

Våld – Violence 

Överdimensionerad användning av maktmedel, övervåld – Excessive use of force
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           Respons

Responsblankett (för elever)

Skola och årskurs:

Datum:

Bedöm lektionen på skalan 1 (av annan åsikt) – 5 (av samma åsikt):

Jag fick ny kunskap om mänskliga rättigheter och samhällelig påverkan   1 2 3 4 5

Jag fick ny kunskap om Amnestys verksamhet      1 2 3 4 5

Lektionens innehåll var lätt att förstå       1 2 3 4 5

Jag fick nya färdigheter        1 2 3 4 5

Jag fick tillräckligt med handledning och stöd för att skriva brev eller kort   1 2 3 4 5

Undervisningen var tydlig        1 2 3 4 5

Uppgifternas kravnivå var lämplig för mig      1 2 3 4 5

Jag vill delta i brevskrivarmaraton också nästa år     1 2 3 4 5

Lektionen ökade mitt intresse för mänskliga rättigheter     1 2 3 4 5

För vem skrev du brevet? ___________________________________________________________

Varför valde du just den personen? ________________________________________________________

I lektionen var intressant?_________________________________________________________

Vad var inte intressant?  ____________________________________________________________

Vad lärde jag mig för nytt? ______________________________________________________________________

Är du intresserad av att i din skola aktivt verka för de mänskliga rättigheterna?

a. Ja   b.   Nej   c.    Kanske

I vilka av följande verksamhetsformer skulle du delta? Ringa in alternativen?

a. Bord för påtryckning och solidaritet
b. Grupp i skolan
c. Påtryckning och solidaritet på nätet
d. Medlemskap
e. Representant för Finland på Amnestys ungdomskonferens
f. Verksamhet i en lokal grupp
g. Kansliuppgifter för frivilliga

Tack för responsen!
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Responsblankett (för lärare)

Vi vill att du som avslutning på lektionen svarar på följande frågor och skickar blanketten till Amnestys kontaktperson för 
brevskrivarmaraton. Din respons är viktig för oss, så att vi kan vidareutveckla vårt brevmaratonkoncept.

Datum:

Skolans namn, läroämne, årskurs:

Välja det bästa alternativet 1 (av annan åsikt) – 5 (av samma åsikt): 
 
 a. Det gick lätt att genomföra brevskrivarmaraton      1 2 3 4 5

b. Brevmaraton motsvarade mina förväntningar     1 2 3 4 5
c. Sakinnehållet fick eleverna intresserade       1 2 3 4 5
d. Sakinnehållets kravnivå var lämplig för eleverna     1 2 3 4 5
e. Brevskrivandet var intressant för eleverna      1 2 3 4 5
f. Brevskrivandets kravnivå var lämplig för eleverna     1 2 3 4 5
g. Lektionens kravnivå var lämplig för eleverna     1 2 3 4 5
h. Jag fick tillräckligt med stöd för att genomföra lektionen    1 2 3 4 5
i. Materialet var ett bra stöd för lektionen      1 2 3 4 5
j. Brevmaraton väckte intresse för fortsatt engagemang på temat    1 2 3 4 5 
k.  Jag vill genomföra brevskrivarmaraton också nästa år    1 2 3 4 5 
 

1.  Var tidpunkten lämplig?     Ja   Nej 
 
Om inte, vilken tidpunkt är bättre? ___________________________________________________ 

3. Vad tyckte du om i materialet för brevskrivarmaraton? Var det någonting i materialet som inte fungerade?

_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Hur bra sitter lektionen i läroplanen? Hur kunde den bättre motsvara läroplanen i ditt läroämne?

_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Vill du genomföra brevskrivarmaraton nästa år igen? Varför?

_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Hur fick du veta om Amnestys brevskrivarmaraton?

_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Tack för responsen!
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