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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 plik-
ter. 
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. 

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

Turkki: Priden puolustajat

SYYTTETTYINÄ SATEENKAARIOIKEUKSIEN PUOLUSTAMISESTA 

 

“Tärkeä asia Pride-liikkeessä on se, että opimme toisiltamme ja saamme voimaa toisistamme. 
Ihan niin kuin BLM-liikkeen ja muiden liikkeiden ympäri maailmaa, myös sateenkaariväes-
tön pitää liittyä yhteen ja saada äänensä kuuluviin. Pride on kaunis juhlistus tälle.”  - Meli-
ke Balkan 

 
Melike Balkan ja Özgür Gür ovat opiskelijoita Middle East Technical University (METU) 
yliopistossa Turkin Ankarassa. He kuuluvat opiskelijaryhmään, joka on vuosien ajan puolus-
tanut sateenkaarioikeuksia. Vuodesta 2011 lähtien ryhmä on järjestänyt vuosittaisen Pri-
de-marssin ja muita tapahtumia yliopistonsa kampuksella. 

Kesällä 2019 Meliken ja Özgürin yliopisto kielsi Pride-tapahtumien järjestämisen yliopis-
ton alueella. Kun opiskelijat vastustivat kieltoa rauhanomaisella mielenosoituksella, 
poliisi hajotti kokoontumisen väkivalloin ja pidätti osallistujia. Myöhemmin kahdek-
saatoista opiskelijaa, Melike ja Özgür heidän joukossaan, ja yhtä yliopiston työnteki-
jää vastaan nostettiin syytteet laittomasta kokoontumisesta ja hajaantumiskäskyn 
noudattamatta jättämisestä.  

Nyt Melikeä ja Özgüria uhkaa kolmen vuoden vankeusrangaistus. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia poljetaan Turkissa laajasti.  Marraskuussa 2017 Ankarassa kiellettiin kaik-
kien sateenkaaritapahtumien järjestäminen. Verukkeena kiellolle käytettiin heinäkuun 2016 vallankaappausyrityksen jälkeistä 
hätätilaa. Hätätila kumottiin heinäkuussa 2018, mutta siitä huolimatta saman vuoden lokakuussa Ankarassa kiellettiin jälleen 
kaikki sateenkaaritapahtumat. 

Vuoden 2019 alussa kiellon todettiin olevan Turkin perustuslain vastainen. METU-yliopiston rehtori kielsi kuiten-
kin Pride-tapahtuman järjestämisen kampuksella kesällä.   

Pride-tapahtumaa puolustaneeseen mielenosoitukseen osallistuneiden tuomiosta päättävä oikeudenkäynti on edelleen kesken. 
Pahimmillaan he voivat saada jopa kolmen vuoden vankeusrangaistuksen. 

Kansainvälinen tuki mahdollisti Pride-tapahtuman järjestämisen METU-yliopiston kampuksella vuonna 2018. Nyt tukea 
tarvitaan jälleen.  

Puolusta kokoontumisvapautta. Vaadi opiskelijoita vastaan nostettujen syytteiden kumoamista ja että mielenosoituksen 
hajottaneiden poliisien liiallinen voimankäyttö tutkitaan. Vetoa opiskelijaryhmän puolesta Turkin oikeusministeriin.  

Voit myös osoittaa tukesi Melikelle, Özgürille ja muille METU-yliopiston sateenkaariyhteisön jäsenille kirjeellä tai kortilla. Voit 



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 



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 bud-
skap. 

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



tukea heitä ja heidän toimintaansa myös Twitterissä, Instagramissa tai Facebookissa. Melike ja Özgür kertovat, että he saavat 
valtavasti voimia tiedosta, etteivät he ole yksin kamppailussaan syrjintää vastaan.   



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. 

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. 
Friheten 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.

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 dis-
kriminerar någon viss grupp av människor eller orsakar mer skada för en människa än för en annan. Motsatsen till diskrimine-
ring är likabehandling. Det innebär att det för att rättigheterna ska tillgodoses är viktigt att beakta varje individs utgångspunk-
ter 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.  



         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 homobar som kallades Stonewall. Regnbå-
gssamfundet 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-marscher 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. 



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 
använda maktmedel för att gripa en person, att hålla en person i häkte samt rätten att bära vapen. Dessa rättigheter har tiller-
känts 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  
 utredning 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. 



     Brevskrivande och solidaritetshälsningar
 
Anvisningar för brevskrivandet

De här anvisningarna har vi sammanställt för att underlätta brevskrivandet. Det lönar sig dock inte att stirra för mycket på 
dem. Det väsentliga är att du skriver brevet på ett sätt som faller sig naturligt för dig. Personliga hälsningar har ofta stor 
genomslagskraft.

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.    Visa 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.



      Analyserat exempelbrev
      Det här exempelbrevet kan man ta som modell. 

Officiell underskrift

Din underskrift – den kan ha 
störrebetydelse 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

Mallikirjeet, kirjeiden vaatimukset
Myanmar: kirje Paing Phyo Minin puolesta

Arvoisa valtiokansleri Aung San Suu Kyi / Your Excellency State Counsellor Aung San Suu Kyi

1. Kerro jotain, mikä tekee kirjeestä henkilökohtaisen:
·	 Voit kertoa, miksi olet järkyttynyt tavasta, jolla Paing Phyo Miniä kohdellaan. Voit myös kertoa jotain itses-

täsi.

Esimerkkilauseita:
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. Muistuta häntä valtion velvollisuudesta kunnioittaa ihmisten oikeutta sanan- ja mielipiteen vapauteen 
sekä rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen. Voit kertoa, miksi Paing Phyo Minin oikeuksia ei mieles-
täsi kunnioiteta.

Esimerkkilauseita:
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. Kerro, että haluat Myanmarin viranomaisten 

·	 vapauttavan Paing Phyo Minin ja muut Peacock Generation -ryhmän jäsenet välittömästi 
·	 muuttavan lakeja, jotka loukkaavat ilmaisunvapautta 

Kunnioittavasti / Yours Sincerely,

Nimesi

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

Sinun nimesi

(Voit kirjoittaa tähän kou-
lusi osoitteen tai ryhmän)



      Analyserat exempelbrev
      Det här exempelbrevet kan man ta som modell. 

Officiell underskrift

Din underskrift – den kan ha 
störrebetydelse 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

Mallikirjeet, kirjeiden vaatimukset
Myanmar: kirje Paing Phyo Minin puolesta

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 Peacock Generation   
 
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)



Turkiet: brev för Pride-försvararna

Ärade justitieminister 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



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)



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. 
 
 

 -  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.



           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.

Huomioitavaa

Viestit lähetetään Paing Phyo Minin käymän yliopiston 
ylioppilaskunnalle, josta hänen ystävänsä toimittaa ne 
hänelle.

Paing Phyo Min laulaa ja soittaa kitaraa. Hänen 
lempiartistinsa on Htoo Ein Thin. Lisäksi hän fanittaa 
Taylor Swiftiä. Musiikin lisäksi hän harrastaa lukemista, 
kirjoittamista, runoutta ja kuvataidetta.  Sinäkin voit 
käyttää luovuutta viestissäsi tai kertoa omista 
luovista harrastuksistasi.

Jotkut viesteistä saatetaan julkaista Peacock Generati-
on -ryhmän Facebook-sivulla, josta niitä voidaan jakaa 
myös muualle. Jos et halua viestiäsi julkaistavan, kirjoi-
ta siihen selkeästi: “Please do not share this online”.

Viesteissä tulee välttää punaisen tai vihreän värin 
käyttöä. Värit liittyvät Myanmarin puolueisiin. Jos viestit 
tulkitaan puoluepolitiikkaan liittyviksi, niiden varsinai-
nen tarkoitus tukea Paing Phyo Miniä jää varjoon.

Att notera

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

Paing Phyo Min sjunger och spelar gitarr. Hans favoritartist 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 hälsning 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.



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).



Hälsningar 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.

Huomioitavaa

Musiikki, erityisesti rock, on Gusta-
von intohimo. Hän soittaa bassoa 
ja hiukan kitaraakin ja opettelee 
juuri rumpujen ja pianon soittoa. 
Gustavo kuuntelee mielellään myös 
podcasteja ja stand-up komediaa. 

Gustavo fanittaa jalkapalloa, vaikka 
ei itse sitä pelaakaan. Hän kannattaa 
Chileläistä Colo-Colo-joukkuetta.

Ennen näkönsä menettämistä Gusta-
vo harrasti myös valokuvausta.

Muistathan, että Gustavo ei itse pysty 
näkemään viestejä. Hänen perheensä 
on kuitenkin hänen apunaan. Voit 
käyttää viestissäsi pistekirjoitusta 
tai lähettää ääniviestin osoitteeseen 
action@amnesty.fi 

Käytäthän myös kieltä, joka on 
kunnioittavaa Gustavon vammaa 
kohtaan. 

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.

mailto:action%40amnesty.fi?subject=


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)

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




