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www.amnesty.no/skrivforliv

10 Skriv for liv-saker

1,7 millioner mennesker deltok

5,5 millioner signaturer/brev/tweets m.m.

208 land deltok

Positiv endring i 7 av 10 saker

OM SKRIV FOR LIV DETTE VAR DU MED PÅ I FJOR.  
SKRIV FOR LIV, GLOBALT 2017.Hvert år skriver tusenvis av mennesker fra hele verden brev 

til noen de aldri har møtt. De skriver solidaritetsbrev til 
personer som har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd. 
Og de skriver i protest til myndighetene. Et enkelt brev kan 
kanskje ignoreres, men ikke tusenvis.

Nøkkeltall:Det å skrive brev er en av de eldste og mest grunnleggende aktivitetene for 
Amnesty-aktivister. Faktisk begynte hele organisasjonen med brevskriving!  
I 1961 var den engelske advokaten Peter Benenson frustrert over at folk ble  
fengslet og forfulgt bare fordi de brukte ytringsfriheten sin. I artikkelen "The 
Forgotten Prisoners" (publisert i The Observer), oppfordret han derfor folk til 
å skrive brev i protest til myndigheter over hele verden. Responsen var så 
overveldende at Beneson opprettet Amnesty International. I dag er Amnesty  
verdens største menneskerettighetsorganisasjon, med flere millioner medlemmer. 

Dette viser kraften som kan ligge i et enkelt brev

Skriv for liv er verdens største brevskrivingsmaraton. Vi håper du blir med! Skriv 
et brev eller leserinnlegg, send en melding på Twitter eller vis din støtte på nettet. 
Send protestbrev til myndigheter som ikke respekterer menneskerettighetene og 
fortell dem hva du mener. I denne aksjonsveiledningen finner du mer informasjon 
om de seks utvalgte sakene til årets kampanje, og hvordan du kan være med.

• Les mer om sakene og hva du kan gjøre på  
www.amnesty.no/skrivforliv

• Last ned materiale til kampanjen på temasiden:  
www.amnesty.no/skrivforliv-ressurser 

• For mer informasjon om brevskrivingsarrangementer i din 
region, ta kontakt med din regionleder. Kontaktinformasjon 
finner du på siste side i denne aksjonsveiledningen.
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Skriv for liv blir større for hvert år som går, og i 2017 ble det satt ny  rekord!
Over 5,5 millioner handlinger ble utført av 1,7 millioner mennesker verden 
over. Signaturer, solidaritetsbrev, Twitter-meldinger og aksjoner var med på å 
sette fokus på menneskene Amnesty arbeider for, og var med på å vise global 
solidaritet. Det store engasjementet skapte endring. Lurer du på hvordan?

DET  
NYTTER

1

4

2
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Mennesker fra mer enn 
200 land deltar

De skriver millioner av  
brev, Twitter-meldinger og 

signerer opprop

Til støtte for mennesker som 
blir trakassert, truet og fengslet, 
fordi de protesterer mot brudd på 

menneskerettighetene

Brevene og signaturene legger 
press på myndigheter, ledere og 
beslutningstagere - og viser at 

verden følger med.

De viser solidaritet med 
menneskerettighetsforkjempere  

og familiene deres.

De skaper endring – aktivister 
blir løslatt og mennesker i fare får 

beskyttelse.

HER ER TRE AV MENNESKENE 
SOM HAR FÅTT SINE LIV ENDRET

Mahadine fra Tsjad risikerte livstid 
i fengsel for å ha kritisert myndig-
hetene på Facebook. I Skriv for liv 
 2017 ble mer enn 690 000 signa-
turer, brev, tweets m.m. utført til 
støtte for Mahadine. I april 2018  
ble han løslatt og frikjent!

Varsleren Chelsea Manning hadde  
en 35 års fengselsstraff foran seg. 
I mai 2017 ble hun løslatt  etter 
å ha blitt benådet av  President 
Obama. Gjennom Skriv for liv var 
en kvart million  mennesker med på 
oppropet for å få henne løslatt.

Studentaktivisten Phyoe Phyoe Aung 
risikerte ni års fengsel fordi hun deltok 
på en demonstrasjon mot ny utdann-
ingslov i Myanmar. Hundretusener av 
mennesker skrev brev i protest gjennom 
Skriv for liv. I april 2016 ble hun løslatt 
etter å ha sittet over et år i fengsel.

LØSLATT I TSJAD LØSLATT I USA LØSLATT I MAYNMAR

«Jeg vil uttrykke min  
takk nemlighet til dere  
alle. Jeg setter pris på 
dere, jeg elsker dere, jeg 
respekterer dere.»

«Jeg skulle ønske jeg 
hadde tid og mulighet til 
å svare hver eneste en av 
dere, og takke dere for 
det lille glimtet av glede 
jeg fikk fra hvert brev og 
hvert kort.»

«Tusen takk til hver og en av 
dere. Ikke bare fordi dere 
aksjonerte for å få meg og andre 
fanger løslatt, men for at dere 
hjalp oss med å holde håpet og 
troen levende. Jeg håper at vi 
kan fortsette kampen sammen, 
helt til vår felles drøm om rett-
ferdighet for alle blir realisert.»

SLIK FUNGERER DET:

I 15 år har millioner av aktivister over hele verden engasjert seg i Skriv for liv og protestert mot urettferdighet. Det har 
bidratt til at minst 48 mennesker har blitt løslatt fra fengsel. I tillegg har diskriminerende lover blitt endret, falske anklager 
blitt droppet og mennesker som har vært i fare har fått beskyttelse og fornyet mot. Mange liv har blitt endret takket være 
engasjementet fra mennesker som deg.
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EN HILSEN FRA JOHN PEDER ÅRETS SAKER:
Takk for at du engasjerer deg i Skriv for liv.  

I årets Skriv for liv kan du gi solidaritet og vise din støtte til seks kvinner, som 
hver dag kjemper for å oppnå likeverd og rettferdighet for alle. Prisen de må 
betale er høy – de blir truet på livet, trakassert og fengslet. Til tross for dette 
fortsetter de å kjempe!

Kvinnene i årets Skriv for liv bor på forskjellige steder i verden og har hver sine 
historier. Likevel deler de felles verdier om at alle mennesker er født frie, med 
samme menneskeverd og menneskerettigheter. Disse verdiene er kjernen i  
verdens menneskerettighetserklæring, som fyller 70 år i år.

 Selv om rettferdighet og verdighet burde være en selvfølge for alle, er det 
fremdeles mange som kjemper en livsfarlig og livsnødvendig kamp for å oppnå 
dette. Kvinner som tar opp denne kampen, er ofte utsatt for en ekstra stor risiko. 
Derfor velger vi å fokusere på kvinnelige menneskerettighetsforkjempere i årets 
Skriv for liv. For menneskerettighetsforkjempere, slik som disse kvinnene, betyr  
det mye å vite at de har støtte fra mennesker over hele kloden. Gang på gang har 
vi i Amnesty sett verdien av dette. 

Et eksempel jeg kan trekke frem er fra tidligere i år. Da var jeg i Istanbul for å følge rettssaken mot Taner Kılıç, 
som var en av casene i fjorårets Skriv for liv. Han var styreleder i Amnesty Tyrkia, og var uskyldig fengslet i 
14 måneder. Tiden i fengselet var tung, Taner savnet familien og fryktet for fremtiden. Men en dag begynte 
han å motta brev – fra hele verden! Hvert brev ga Taner nytt mot, og fortalte ham at han ikke var glemt. Det 
å bli glemt er den største frykten til mennesker som er uskyldig fengslet. Styrken Taner forteller at han fikk fra 
disse brevene, viser hvor viktig det er med internasjonal solidaritet og offentlig mobilisering. Skriv for liv er en 
uvurderlig plattform for nettopp dette!

Uansett hva du ønsker å bidra med til årets Skriv for liv, vil din deltakelse være viktig. Sammen kan vi utgjøre 
en forskjell i disse modige kvinnenes liv. 

Tusen takk for innsatsen!  

Hilsen John Peder Egenæs  

Les mer om årets saker på kampanjesiden: www.amnesty.no/skrivforliv

FENGSLET OG MISHANDLET 
FOR Å HA PROTESTERT MOT 
DØDSSTRAFF

TRUES OG TRAKASSERES 
FOR Å FORSVARE LHBT-
RETTIGHETER

TRUES PÅ LIVET FOR Å 
FORSVARE LOKALSAMFUNNET 
MOT ET GRUVESELSKAP

TRUES OG TRAKASSERES 
FOR SIN KAMP FOR 
URFOLKS RETTIGHETER

RISIKERER FENGSEL 
FOR SITT ARBEID MED 
SÅRBARE UNGDOMMER

TI ÅRS FENGSEL FOR
Å HA BLOGGET OM
MENNESKERETTIGHETER

Atena Daemi IranVitalina Koval UkrainaNonhle Mbuthuma Sør-Afrika

Pavitri Manjhi India Geraldine Chacón Venezula Mẹ Nấm Vietnam
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Nonhle Mbuthuma
SØR-AFRIKA

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ WHATSAPP
Amnesty International South Africa har etablert en 
WhatsApp-konto hvor aktivister og støttespillere kan  
sende meldinger til Nonhle ved å bruke dette nummeret:  
+27 60 998 3316. Forslag til solidaritetsmelding:
• Dear Nonhle, Thank you for your strength and courage 

in the fight for the rights of your community. We stand 
in solidarity with you and the Xolobeni people. Amandla, 
Ngawethu! 

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ TWITTER
Send meldinger på Twitter! Her er noen forslag:
• Help protect #Nonhle. Ask @CyrilRamaphosa to ensure  

her safety. #W4R18 
• #HumanRightsDefenders like #Nonhle face daily 

intimidation. Help us #KeepHerSafe #W4R18

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et protestbrev til presidenten i Sør-Afrika.
Henvend deg til: President Cyril Ramaphosa 
Tiltaleform: Your Excellency

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Nonhle kjemper videre, selv om hun fortsetter å motta trusler 
og trakassering. Hun ønsker at historien om lokal samfunn 
hennes skal fortelles over hele verden, helt til gruveprosjektet 
stanses. Et solidaritetsbrev kan være en fin måte å vise at du 
støtter henne i denne kampen. 

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• sørafrikanske myndigheter garanterer for sikkerheten til 

Nonhle og andre menneskerettighetsforkjempere, og sørger 
for at de er beskyttet mot trakassering og trusler. 

• myndighetene umiddelbart setter i gang etterforskning 
av trakasseringer og trusler mot Nonhle, og sørger for 
at de ansvarlige, og de som er ansvarlige for drapet på 
Sikhosiphi Radebe, stilles for retten i en rettferdig rettssak.

Nonhle Mbuthuma fra Sør-Afrika kjemper mot et 
gruveselskap for å forsvare sine og sitt lokalsam-
funns rettigheter til land og naturressurser. På 
grunn av sin modige kamp har hun blitt utsatt for 
trusler, trakassering og drapsforsøk.

I Amadiba i Sør-Afrika står omtrent 5000 mennesker i fare 
for å miste sine hjem og landområder fordi det  australske 
gruveselskapet Mineral Commodities (MRC) ønsker å 
utvinne titan i området. Hvis MRC får tillatelse til å starte 
gruvedriften, vil disse menneskene miste livsgrunnlaget 
sitt. Det er også stor bekymring knyttet til forurensningen 
gruvedriften vil føre med seg.

Midt i kampen mot MRC står bonden Nonhle. Hun er gift, 
har et lite barn, og dyrker søtpoteter og løk til familien sin. 
Hun er også en menneskerettighetsforkjemper som sloss for 
å beholde livsgrunnlaget for menneskene i Amadiba.

I 2007 var Nonhle en av grunnleggerne av Amadiba Crisis 
Committee (ACC), en organisasjon for beboere av Amadiba 
som ønsker å forhindre gruvedriften. Som talsperson for ACC 
er hun svært synlig i offentligheten med sin motstand mot 
gruven. Dette har ført til at hun har blitt utsatt for trusler og 
trakassering. Hun har også blitt utsatt for et drapsforsøk. 
En anonym telefonsamtale advarte henne mot å spise maten 
hun fikk fra slektninger, fordi den var forgiftet. I mars 2016 
ble lederen i ACC, Sikhosiphi ”Bazooka” Radebe, skutt og 
drept av ukjente gjerningsmenn. Skytingen skjedde kort tid 
etter at han fikk vite fra en anonym kilde at navnet hans sto 
på en drapsliste. På samme liste sto også Nonhle sitt navn. 

Myndighetene i Sør-Afrika har vært tilbakeholdne med 
å etterforske trakasseringen av Nonhle og andre i lokal-
samfunnet som har opplevd det samme. 

På tross av trusler, trakassering og drapsforsøk, vil Nonhle 
fortsette kampen for å forsvare rettighetene til lokalsam-
funnet. Gjennom Skriv for liv kan også du støtte Nonhle i 
denne kampen! 
 
Du kan lese mer om historien til Nonhle Mbuthuma her: 
www.amnesty.no/aksjon/nonhle

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/nonhle

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Nonhle Mbuthuma
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

«NÅR DU TAR LANDET MITT, SÅ TAR DU 
IDENTITETEN MIN. JEG VET HVEM JEG ER 
PÅ GRUNN AV DETTE LANDET.»
Nonhle Mbuthuma Sør Afrika



 SKRIV FOR LIV  1312  SKRIV FOR LIV

Vitalina Koval
UKRAINA

På grunn av sitt arbeid for rettighetene til lesb
iske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) 
i Ukraina, har Vitalina Koval blitt utsatt for 
trusler og angrep fra høyreradikale grupper. 

Mange LHBT-personer i Ukraina lever i frykt for høyre-
radikale grupper. Slike grupperinger er på  fremmarsj , 
og angriper stadig oftere de som har et annet virkelig-
hets bilde enn dem selv. 

Vitalina er en av de modige menneskerettighetsfor-
kjemp erne som likevel har turt å være synlig med sitt 
engasje ment for LHBT-rettigheter. Hun har selv fått 
merke de høyreradikales motstand på kroppen. Under 
årets 8. mars-markering i Vitalinas hjemby Uzhgorod, 
ble hun og andre deltagere angrepet av høyreekstre-
mister som kastet rødmaling på dem. Vitalina fikk 
maling i øynene og måtte på sykehus. Vitalina dro rett 
fra sykehuset til politiet for å anmelde angrepet. Politiet 
tok ikke hensyn til sikkerheten hennes da hun kom til 
politistasjonen. De tvang henne til å oppgi navn og 
adresse mens personene som hadde angrepet henne 
satt i samme rom. Gjerningspersonene ble løslatt kort 
tid senere. 

Etter angrepet har både Vitalina og andre aktivister 
fått hatmeldinger fra medlemmene i den høyreekstreme 
gruppen ”Karpatska Sich”. Flere har blitt trakassert og 
banket opp. Mange er redde og tør ikke lenger å delta 
i markeringer mot diskriminering og hatkriminalitet. 
Truslene er så alvorlige at Vitalina har måttet flytte fra 
hjembyen sin fordi hun frykter for sin egen sikkerhet. 

Nylig har vi fått vite at politiet i Ukraina etterforsker 
 angrepet mot Vitalina. Dette er uvanlig i saker som 
gjelder hatkriminalitet. Vi vet at brev fra Amnesty-aktiv-
ister har vært med på å legge press på myndighetene. 
Nå må myndighetene vise at de tar hatkriminalitet på 
alvor. Vitalina og andre menneskerettighetsforkjempere 
som engasjerer seg for LHBT-rettigheter må får nødven-
dig beskyttelse, og tursler og angrep må etterforske og 
rettsforfølges. 
 
Du kan lese mer om historien til Vitalina Koval her: 
www.amnesty.no/aksjon/vitalina

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Vitalina setter stor pris på å motta solidaritetsbrev. Hun blir 
spesielt glad for kunst og håndlagde ting. Bruk gjerne regn-
bue farger eller regnbueflagget for å vise at du støtter kampen 
hennes. Skriv gjerne på engelsk eller ukrainsk. 

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ TWITTER
Du kan vise støtte til Vitalina på Twitter ved å bruke 
@VitalinaKovalUA. 

Forslag til solidaritetshilsener:
• Віталіно, ми підтримуємо тебе!  

(We support you, Vitalina!) 
•  Бунтуй! Кохай! Права не віддавай!  

(Rebel! Love! Don’t give up your rights!) 
•  Norway supports you, Vitalina! Best wishes! 

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et protestbrev til innenriksministeren i Ukraina. 
Henvend deg til: Arsen Avakov, Minister of the Interior. 
Tiltaleform: Dear Minister

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• myndighetene iverksetter tiltak for å ivareta sikkerheten til 

 menneskerettighetsforkjempere, spesielt til kvinner og LHBT- 
aktivister, slik at disse får utøve sin forsamlings- og ytringsfrihet. 

•  myndighetene anerkjenner problemet med økende vold utført 
av høyreekstreme grupper som fremmer hat og  diskriminering, 
og tilpasser regler og instrukser for politiet for å sikre at både 
 offentlige arrangementer og lukkede samlinger får den nød-
vendige beskyttelsen.  

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/vitalina

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Vitalina Koval
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

SKAP OPPMERKSOMHET OM VITALINA PÅ TWITTER!
Kontakt innenriksministeren Arsen Avakov på Twitter. Forslag 
til meldinger: .@AvakovArsen, stand against hate crimes and 
protect human rights defenders like Vitalina Koval in #Ukraine. 
#IStandWithVitalina, do you? #W4R18

Vitalina Koval Ukraina

«DET ER MANGE LHBT-PERSONER I UKRAINA 
SOM ER REDDE. JEG SKULLE ØNSKE DE IKKE 
FØLTE SEG DIREKTE TRUET.»
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Atena Daemi
IRAN

Iranske Atena Daemi driver fredelig menneskerettig-
hetsarbeid ved blant annet å bruke sosiale medier 
for å kritisere myndighetenes bruk av dødsstraff. For 
dette har hun blitt arrestert,  sprayet med pepperspray, 
satt i isolat, og soner nå en fengselsstraff på 7 år.

I oktober 2014 ble Atena arrestert og sendt til Evin-fengselet i 
Teheran. Her tilbrakte hun 51 dager i isolasjon. Senere har hun 
fortalt at hun i 28 dager ble holdt i en celle som var infi sert av 
insekter, og som ikke hadde toalett. Nesten hver dag satt hun i 
forhør, som oftest med bind for øynene. Forhørene varte vanlig-
vis i 10 – 11 timer i strekk. Atena fi kk aldri tilgang til advokat.

I februar 2015 ble Atena løslatt mot kausjon, men i mai 
samme år ble hun dømt til 14 års fengsel. Rettssaken mot 
henne var grovt urettferdig, og «bevisene» mot henne var 
blant annet ting hun hadde skrevet på Facebook og  Twitter. 
Etter en anke ble straffen redus ert til 7 års fengsel. Advokat-
ene hennes har anket saken  videre til Irans høyeste rett. På 
grunn av kausjonen skulle Atena egentlig vært fri mens anken 
ble behandlet – men slik gikk det ikke. I november 2016 kom 
den fryktede Revolusjons garden hjem til Atena for å arrestere 
henne. I et brev som har blitt lekket fra fengselet, forteller 
Atena hvordan garden ransaket huset hennes og at de sprayet 
henne med pepperspray bare fordi hun spurte om de hadde 
arrestordre.

Etter arrestasjonen ble Atena fraktet til Evin-fengselet med 
bind for øynene. Søstrene til Atena, som prøvde å gripe 
inn da Atena ble arrestert, ble senere dømt til en betinget 
fengselsstraff på tre måneder. I protest mot dette  startet 
Atena en sultestreik som varte i 54 dager, frem til en anke-
domstol frikjente søstrene. I januar 2018 ble Atena og en 
annen kvinnelig menneskerettighetsforkjemper ulovlig over ført 
til et annet fengsel. Overfl yttingen var brutal, og forholdene 
i det nye fengselet var forferdelige. Begge kvinnene begynte 
en ny sultestreik i protest. Etter stort internasjonalt press ble 
kvinnene fl yttet tilbake til Evin-fengselet i Teheran i mai 2018, 
hvor Atena fremdeles sitter.

Du kan lese mer om historien til Atena Daemi historie her:
www.amnesty.no/aksjon/atena

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Vis din støtte til Atena og familien hennes ved å skrive 
solidaritetsbrev. Skriv gjerne på engelsk eller persisk. 
Atena er spesielt glad i naturen, så send gjerne et postkort 
med naturmotiv eller tegn en tegning. Unngå religiøse 
meldinger eller referanser til alkohol. 

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ TWITTER
Du kan sende solidaritetshilsener på Twitter som familien 
til Atena vil lese, og som Atena vil se når hun kommer ut 
av fengselet. Merk meldingene med @AtenaDaemi. 

Forslag til solidaritetshilsener: 
• Our thoughts are with you and your family 

 تسا نات هداوناخ و امش اب ام رکف -
• I am thinking of you – متسه امش دای هب

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et brev til lederen for det iranske rettsvesenet.
Henvend deg til: Head of the Judiciary Ayatollah 
Sadegh Larijani 
Tiltaleform: Your Excellency

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• Atena Daemi løslates umiddelbart 
• Iranske myndigheter sørger for at Atena Daemi får 

tilgang til den medisinske behandlingen hun har 
behov for 

Forslag til brevtekst fi nner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/atena

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Atena Daemi
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

SKAP OPPMERKSOMHET OM ATENA PÅ TWITTER!
Kontakt den iranske utenriksministeren Mohammad 
Javad Zarif på Twitter. 

Forslag til Twitter-melding: 
We urge foreign minister @JZarif to FREE human rights 
defender @AtenaDaemi NOW! #W4R18

Atena Daemi Iran

«JEG VIL HELLER DØ ENN Å VÆRE EN 
SLAVE FOR UNDERTRYKKELSE. JEG VIL 
FORSVARE MINE SØSTRES RETTIGHETER 
TIL MITT SISTE ÅNDEDRAG.»
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Pavitri Manjhi
INDIA

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
For Pavitri og adivasigruppen hun tilhører, spiller  
natur og landet en viktig rolle. Send gjerne solidaritets
meldinger på kort eller brev med naturmotiver.

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ FACEBOOK
Skriv en solidaritetshilsen eller post et solidaritets bilde 
til Parvati og organisasjonen hennes på Facebooksiden 
deres: http://bit.ly/Facebookadivasi 

Forslag til solidaritetsmelding:
Ladte rahiye Pavitri Ji. Hum aapke saath hain!  
- Keep fighting Pavitri. We are with you!

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et protestbrev til politimyndighetene i Chhattisgarh
Henvend deg til: Director and Inspector General  
of Police
Tiltaleform: Dear Director General

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• Pavitri Manjhi og andre adivasi blir beskyttet mot 

 trakass ering og trusler. 
• all påstått trakassering og trusler blir etterforsket,  

og at de ansvarlige stilles for retten i en rettferdig 
rettssak.

• myndighetene etterforsker påstandene om ulovlig  
for drivelse fra landområder, og at de ansvarlige  
stilles for retten i en rettferdig rettssak. 

• adivasi som har blitt fratatt landet sitt på ulovlig  
vis eller blitt utsatt for andre overgrep, får tilstrekk 
elig oppreisning og kompensasjon, inkludert tilbake 
føring av landområder der det er mulig og hensikts
messig. 

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/pavitri

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Pavitri Manjhi
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

I Chhattisgarh, der Pavitri kommer fra, har lokalsamfunnet i  
årevis kjempet mot to private energiselskaper som ønsker å 
bygge kraftverk i området. Lokalbefolkningen mener disse 
selskapene prøver å overta landet på ulovlig vis, gjennom 
tvang, bedrageri og feilinformasjon. Pavitri, som er valgt til 
leder i landsbystyret, har lenge vært på frontlinjen i kampen 
mot de to selskapene. Hun har fortalt hvordan både hennes 
egen familie og andre landsbyboere ble tvunget til å selge 
landet sitt til  agenter, som handlet på vegne av selskapene.
 
Det som skjer i Chhattisgarh er ikke unikt. I flere tiår har 
adivasi («urfolk») blitt fordrevet fra landområdene sine 
på grunn av industriutviklingen i India. Selv om det finnes 
en rekke lover som skal beskytte rettighetene deres, har 
ikke det forhindret at de blir fratatt landområder og mister 
levebrødet sitt. I 2017 etablerte Pavitri Manjhi, sammen 
med andre aktivister, en gruppe som bistår enkeltpersoner 
i å registrere formelle klager i tråd med loven som skal 
beskytte rettighetene til adivasi og daliter (kasteløse). 
Med hjelp fra denne gruppen har 98 landsbyboere i 
Chhattisgarh politianmeldt til sammen 100 overgrep fra 
energi selskapene. Til å begynne med nektet politiet å følge 
opp klagene, noe som er i strid med indisk rett. Først etter 
en fredelig demonstrasjon i august 2017, åpnet politiet 
etterforskning i fem av sakene.
 
Siden april i år har Pavitri blitt oppsøkt og trakassert 
av flere personer, som sier de handlet på vegne av de to 
energiselskap ene. Hun anmeldte forholdene til det lokale 
politiet, men fort  eller at hun senere ble oppsøkt av en politi
mann som tvang henne til å skrive under på en erklæring 
om at hun ikke hadde blitt trakassert. I juni anmeldte hun 
saken på nytt til en høyere instans i politiet som nå har satt 
i gang en etterforskning. 
 
Du kan lese mer om historien til Pavitri Manjhi her:  
www.amnesty.no/aksjon/pavitri

Pavitri Manjhi er en menneskerettighetsforkjemper 
som jobber for at indiske urfolksgrupper ikke skal bli 
fordrevet fra landområdet sitt. Til tross for alvorlige 
trusler og trakassering, fortsetter hun sitt fredelige 
arbeid for urbefolkningenes landrettigheter.

Pavitri Manjhi India

«VÅRE LIV ER AVHENGIGE AV LANDET 
VÅRT OG SKOGEN VÅR, OG VI VIL KJEMPE 
FOR VÅRE RETTIGHETER.»
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Geraldine Chacón
VENEZUELA

Den 1. februar 2018 kom syv bevæpnete menn fra 
den venezuelanske sikkerhetstjenesten hjem til 24 
år gamle Geraldine Chacón for å arrestere henne. 
Hennes forbrytelse? Å jobbe for at ungdom fra 
 fattige strøk i Venezuela skal få utdanning og ikke 
bli diskriminert.

Geraldine er en av lederene i Fundación de Embajadores 
Com unitarios (FEC), en frivillig organisasjon som gir ung
dom fra fattige områder utdanning og menneskerettighets
undervisning. Den andre lederen i FEC, Gregory Hinds, ble 
arrestert noen dager før Geraldine. Like før Geraldine og 
Gregory ble arrestert, ble FEC omtalt i et TVprogram som 
er kjent for å trakassere menneskerettighetsforkjempere  
og andre som står opp mot myndighetene. I programmet 
ble det påstått at FEC drev med svindel, og at de var 
ansvar lige for å indoktrinere unge mennesker med hvor  
bra kapitalismen er. 

Anklagene mot Geraldine handlet om at hun skulle ha 
forbindelser til en lokal organisasjon, som på sin side 
 hadde kontakt med personer som er beskyldt for å organ
isere voldelige demonstrasjoner mot regjeringen. Det er 
imidlertid ikke lagt frem noen bevis for disse påstandene, 
og det ble aldri reist noen tiltale mot Geraldine. Mye tyder 
på at Geraldine ble arrestert utelukkende for å hindre 
henne i å utføre sitt menneskerettighetsarbeid.

I fire måneder satt Geraldine fengslet uten lov og dom. 
Mens hun var i varetekt ble hun nektet å ha kontakt med 
familien sin, og fikk kun snakke med advokaten sin under 
rettshøringer. Hun fikk heller ikke tilstrekkelig med mat 
eller tilgang til sollys. 2. april beordret en domstol at 
 Venezuelas sikkerhetstjeneste skulle løslate Geraldine 
Chacón. Likevel tok det to måneder før sikkerhetstjenesten 
løslot henne. 

Nå er Geraldine løslatt, men hun er i stor fare for å bli 
 arrestert på nytt og hun har utreiseforbud. Hun nekter 
imidl ertid å la seg skremme til taushet, og fortsetter 
 arbeidet for diskriminerte barn og ungdommer.

Du kan lese mer om historien til Geradine Chacón her: 
www.amnesty.no/aksjon/geraldine

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Fengslingen har vært en forferdelig prøvelse for Geraldine, 
og hun er fortsatt i fare for videre forfølgelse. Hilsener 
som gir henne støtte og oppmuntring er derfor ekstra 
viktig. Geraldine er glad i å lese. OBS! I dagens Venezuela 
er det mye politisk spenning. Det er viktig at du ikke 
kritiserer venezuelansk politikk i din solidaritetshilsen, det 
kan gjøre situasjonen til Geraldine verre.

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ TWITTER
Skriv gjerne på spansk om du kan, men hilsener på  
engelsk og fransk går også fint. Her er forslag: 
Engelsk: Geraldine Chacón you are a #Brave young woman.  
We admire you for your work for human rights. #W4R18 
Spansk: Geraldine Chacón es una joven #valiente que 
admiramos por su trabajo en favor de los derechos  
humanos. #W4R18 

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et protestbrev til statsadvokaten i Venezuela.
Henvend deg til: Tarek William Saab
Tiltaleform: Mr Attorney General

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• anklagene mot Geraldine Chacón droppes umiddelbart 

og betingelsesløst og utreiseforbudet oppheves. 
Geraldine må få fortsette arbeidet sitt uten restriksjoner. 

• det raskt blir gjennomført en uavhengig etterforskning 
av all påstått mishandling av Geraldine i fengselet, og at 
de ansvarlige blir stilt for retten i en rettferdig rettssak.

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/geraldine

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Geraldine Chacón
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

SEND EN MELDING TIL STATSADVOKAT TAREK 
WILLIAM SAAB PÅ TWITTER OG INSTAGRAM
• #Venezuela: The case against Geraldine Chacón must 

be closed immediately and uncnditionally. It’s in your 
hands, @TarekWiliamSaab. #W4R18

Geraldine Chacón Venezuela

«JEG HAR SELV JOBBET MED SKRIV FOR 
LIV-SAKER TIDLIGERE, MEN JEG HADDE  
ALDRI TRODD AT JEG SKULLE BEFINNE MEG 
PÅ DEN ANDRE SIDEN AV KAMPANJEN.»
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Mẹ Nấm
VIETNAM

I årevis har Mẹ Nấm blogget om politivold, 
 korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. 
 Myndighetene har svart med trakassering og 
 trusler. Nå er hun dømt til ti års fengsel. 

Nguyễn Ngọc Nhu Quynh, bedre kjent under kallenavnet  Mẹ 
Nấm, er en fremtredende vietnamesisk menneskerettighets-
forkjemper og blogger. Hun ble arrestert i 2016 og dømt til 
10 års fengsel for å ha ”spredd propaganda” mot staten. 
Det eneste hun hadde gjort var å kritisere myndighetene for 
brudd på menneskerettighetene.
 
Mẹ Nấm startet sin aktivisme i 2006 i en organisasjon 
som jobbet for å bekjempe fattigdom. Senere begynte hun 
å blogge for å kjempe mot gruvedrift som ville ødelegge 
naturen og fordrive menneskene som bodde i området. 
Hun kritiserte myndighetene i flere artikler, og ble til slutt 
arrestert og fengslet i 10 dager. Motgangen stoppet likevel 
ikke Mẹ Nấm, som etterhvert engasjere seg på flere områder 
innenfor menneskerettigheter og miljø. Hun skrev og deltok 
i  protester. Myndighetene svarte med å trakassere og true 
henne. Dette ble for mye for ektemannen som tilslutt forlot 
henne i 2010. Derfor er hun nå alenemor til barna Gau (6) 
og Nam (12).

I 2016 ble hun arrestert igjen, og frem til rettssaken  startet 
sommeren 2017, ble Mẹ Nấm holdt i isolasjon. I åtte lange 
måneder visste ikke familien hvordan hun hadde det eller 
hvor hun befant seg. I en kort, hemmelig og bevoktet 
 rettssak ble Mẹ Nấm dømt til 10 års fengsel. 

I februar i år besøkte moren til Mẹ Nấm henne i fengselet. 
Etterpå fortalte hun at datteren var dårlig, og at hun ble 
 nektet   medisiner. Kort tid etter ble Mẹ Nấm flyttet til et 
annet fengsel, 900 km fra hjembyen sin. Dette gjør det 
vanskeligere for familien å besøke henne. I mai sulte   - 
  streiket Mẹ Nấm i protest mot mishandlingen hun blir  
utsatt for i fengselet. 
 
Mẹ Nấm har fått flere priser og utmerkelser for sitt modige 
menn eske rettighetsarbeid. I 2018 er hun nominert til 
 Nobels fredspris.
 
Du kan lese mer om historien til Mẹ Nấm her:  
www.amnesty.no/aksjon/menam

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Mẹ Nấm er spesielt glad i bøker og hunder. Datteren er 
også glad i bøker, og sønnen i lekebiler. Barna og moren til 
Mẹ Nấm forteller om beskjedene, kortene og brevene når 
de besøker henne i fengselet. Det er viktig å ikke kritisere 
myndighetene i solidaritetsbeskjedene. 

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ FACEBOOK
Facebook er populært i Vietnam. Del gjerne bilder av brevene 
dere skriver, eller lag egne solidaritetshilsener. Merk de med 
#FreeMeNam og #W4R18. 

Forslag til solidaritetsmelding:
Dear Lan (Moren til Me Nam), I hope you and Nam and 
Gau are doing well. I want you to know that I admire your 
daughter Nguyen Ngoc Nhu Quynh. I know the prison will 
not be able to stop her from perusing her dream of making 
Viet Nam a better country. You and Quynh always have my 
support. 

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et protestbrev til statsministeren i Vietnam.
Henvend deg til: Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc 
Tiltaleform: Dear Prime Minister

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• Mẹ Nấm løslates umiddelbart og betingelsesløst,  

ettersom hun er en samvittighetsfange kun fengslet  
for sitt fredelige arbeid for menneskerettighetene. 

• Mẹ Nấm får jevnlig tilgang til den medisinske 
 behandlingen hun trenger, og at hun, så lenge hun  
fortsatt er  fengslet, ikke utsettes for tortur eller annen 
mishandling. 

• Vietnamesiske myndigheter slutter å utsette menneske - 
rett ighets forkjempere for vilkårlige arrestasjoner og  
fengsling basert på vage straffebestemmelser. 

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/menam

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Mẹ Nấm
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Mẹ Nấm Vietnam

«HVERT MENNESKER HAR BARE ETT LIV, 
MEN HVIS JEG KUNNE VELGE PÅ NYTT 
VILLE JEG VALGT Å GÅ DEN SAMME VEI.»
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SKRIV ET PROTESTBREV

ROMANTISKE RØTTER  

Et protestbrev er et brev du skriver til myndighetene i et land, hvor du ber dem følge menneskerettighetene og 
beskytte personer vi er bekymret for. Når du skriver et protestbrev er du med på å si fra om urettferdighet. Det kan 
kanskje føles litt skummelt å skrive brev til myndighetene i et land? Vi har allerede laget noen ferdige brev som du 
kan signere, disse finner du på kampanjesiden. Hvis du vil skrive et eget brev har vi laget noen tips til deg her.

- HISTORIEN OM SKRIV FOR LIV 

Visste du at Skriv for liv begynte med en forelskelse  
på en festival i Polen i 2002?

På festivalen møttes Amnesty-aktivisten Witek 
Hebanowski og den engasjerte jenta Joanna. Joanna 
hadde en spennende historie å fortelle: hun hadde 
nettopp besøkt en afrikansk landsby, hvor innbyggerne 
hadde gjennomført en 24-timers dugnad for å skrive 
protestbrev til myndighetene.

Witek ville gjerne se Joanna igjen, så han inviterte 
henne med på det neste gruppemøtet i Amnesty. Da 
lokalgruppa fikk høre om brevskrivingsdugnaden, ble 
de raskt enige om å lage sin egen 24-timers dugnad. 
Protestbrev skulle legge press på ansvarlige myndig -
heter i hastesakene til Amnesty.

• Det kan føre til at noen blir løslatt  
fra fengsel.  

• Det kan gi folk beskyttelse.  

• Det kan føre til bedre fengselsforhold. 

• Det kan stanse en henrettelse. 

• Det kan stoppe tortur. 

Dette ble starten på Skriv for liv. Snart spredde ideen 
seg til andre lokallag i Polen – og videre ut i verden. 
16 år senere har Skriv for liv slått røtter i mer enn 200 
land, og vokser for hvert år som går. I 2017 talte vi 5,5 
millioner brev, Twitter-meldinger, e-poster, signaturer, 
postkort, avisinnlegg, solidaritetsbilder, videohilsener 
og andre handlinger.

Witek og Joanna fant ikke evig kjærlighet - men 
sammen startet de det som skulle bli verdens største 
brevskrivingsdugnad!

På de neste sidene har vi skrevet noen forslag til 
hvordan du kan være med og bidra til årets Skriv for liv.

Begynn alle brev med å skrive hvem brevet er til. 
Mottakeren kan for eksempel være en president, en 
justisminister, en politisjef, en fengselssjef - eller 
andre som har myndighet til å endre den urettfer-
dige situasjonen. Du ser hvem du skal skrive til i 
denne aksjonsveiledingen, under hver enkelt sak. 

Bruk en høflig tiltaleform (Your Excellency, Dear 
Prime Minister, Dear Director m.m.) 

Selv om du kanskje blir sint over ugjerningene til 
myndighetene, er det viktig at brevet har en høflig 
og respektfull tone. Hvis ikke kan brevet virke mot 
sin hensikt, og gjøre situasjonen verre for personen 
som er utsatt for menneskerettighetsbruddet. 

1

2

3

Forslag til brevtekst for årets saker finner du på kampanjesiden: 
www.amnesty.no/skrivforliv-ressurser  

Bruk navnet til personen du er bekymret for, si at 
du er bekymret og fortell kort hva som har skjedd. 
(Er personen fengslet eller utsatt for trusler?) 

Skriv hva du oppfordrer myndighetene til å gjøre. 
(Her er det lurt at du bruker kravene til Amnesty 
som grunnlag.)  

Brevet bør skrives på engelsk, eller på et språk 
som er forståelig for den som skal motta det. 

Husk å skrive under med navnet ditt  
(Yours Sincerely, NAVN)

4

5

6

7

• Det kan føre til at lover blir endret.
 

• Det viser myndighetene at en hel 
verden følger med. 

• Det viser folk som er i fare, at de 
ikke står alene. 

• Det gjør mennesker sterke i sin 
kamp mot overgripere. 

DETTE KAN DITT PROTESTBREV BIDRA TIL
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SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Et solidaritetsbrev er et brev du skriver for å gi støtte og vise solidaritet med mennesker som kjemper en hard kamp 
for sine egne og andres rettigheter. Solidaritetsbrevene bidrar til å styrke og oppmuntre disse menneskene, og minne 
dem på at de ikke er alene i kampen for rettferdighet. Å sette seg ned og skrive et brev til en person du aldri har 
truffet kan kanskje virke litt rart. Hva skal man skrive til noen man aldri har truffet? Her er en liten liste over hva du 
bør tenke på når du skriver et solidaritetsbrev.

‘DEAR...’ – HUSK Å SKRIVE HVEM 
BREVET ER TIL!
Å åpne brevet ditt med en hilsen gjør ikke 
bare brevet ditt mer personlig, men i løpet 
av Skriv for liv-perioden kommer det mange 
brev til Amnesty. Skriver du hvem brevet er 
til, kan vi sørge for at det kommer frem til 
riktig person/sted. 

HVORDAN FIKK DU HØRE OM 
PERSONEN OG SAKEN DERES? 
Referer gjerne til Amnesty International i 
Norge. Nevn at dere har hatt et skolebesøk, 
eller at det har blitt arrangert et 
skriveverksted.  

HUSK AT DU SKRIVER FOR Å VISE 
SOLIDARITET!
Å vise solidaritet handler om å vise støtte.  
Skriv noe oppmuntrende, hyggelig og fint.  

DET ER BRA Å VÆRE PERSONLIG!
Traff saken deg? Ble du rørt? Da er det helt lov å 
fortelle om det. Brevet kan godt være personlig, 
selv om du aldri har møtt mottakeren.
 
FORTELL GJERNE LITT OM DEG SELV;  
HVEM DU ER, HVOR DU ER FRA OG HVOR 
GAMMEL DU ER!
Det er fint for mottakeren å få en liten idé om 
hvem du er. Det at et brev kommer helt fra Norge 
kan bety mye for den som får brevet. 

SYNES DU DET ER VANSKELIG Å FINNE  
DE RETTE ORDENE? 
Hvis du synes det er vanskelig å skrive brev, 
er tegninger og kort også en fin måte å vise 
solidaritet på.  

TIL SLUTT: HUSK Å SIGNERE BREVET DITT!
Avslutt gjerne med with love/ best regards/ all  
the best/ in solidarity

1

5

4

6

7

2

3

Vitalina er glad i kunst. Regnbue-
flagget er også et viktig symbol 
for henne, ettersom hun kjemper 
for LHBT-rettigheter.

Atena elsker naturen, og 
er spesielt glad i å reise til 
naturskjønne steder. Hun vil 
gjerne skrive en bok når hun 
slipper ut av fengselet. 

Me Nam er glad i hunder og bøker. 
Datteren hennes Nam (12 år) er 
også interessert i bøker. Sønnen 
Gau (6 år) liker lekebiler. Du kan 
godt skrive brev til barna om du vil.

“Amandla, Ngawethu!”, er en viktig hilsen du kan 
skrive til Nonhle. Det betyr “Makt, makt til folket”. 
En leder vil rope «Amandla» og folket vil svare 
«Ngawethu». På den måten blir det et slagord 
som skal gi styrke i folkets kamp mot urett.

Naturen er en viktig del av 
livet til Pavitri. Send gjerne 
solidaritesmeldinger på kort 
eller brev med naturmotiver.

Geraldine er glad i å lese. Favoritt     boken 
hennes er Tilværelsens uutholdelige  
letthet av Milan Kundera, og favoritt-
filmen hennes er Pan’s Labyrint. 

Vitalina Koval  
UKRAINA

Atena Daemi  
IRAN

Pavitri Manjhi  
INDIA

Geraldine Chacón  
VENEZUELA

Me Nam  
VIETNAM

Nonhle Mbuthuma  
SØR-AFRIKA
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TIPS TIL HVORDAN DU 
KAN BIDRA
Det er mange måter å bidra til Skriv for liv på. Her kommer noen tips til 
hva du eller Amnesty-gruppa di kan gjøre for å støtte årets kampanje. 

Inviter venner, familie og bekjente til brevskrivings  verksted! 
Brevskrivingen kan gjøres hjemme, på skolen, i lunsj-
pausen på jobb, på kafé eller på biblioteket. Dere kan velge 
å  foku sere på én eller flere av årets saker. Verkstedet kan 
fungere som en hyggelig juleavslutning for Amnesty-gruppa, 
eller dere kan velge å invitere et større publikum. Trenger  
du materiale eller hjelp til å promotere arrangementet?  
Da kan du kontakte din regionleder. 

Brenner du eller gruppa di spesielt for én av sakene i årets 
kampanje? Da kan det være en idé å arrangere et seminar 
eller en fagkveld med fokus på den aktuelle saken, tematikken 
knyttet til saken, eller menneskerettighetssituasjonen i landet. 
Inviter fagpersoner som er gode til å prate foran et stort 
publikum, slik at det blir spennende å høre på. Fagpersoner 
kan være forskere, journalister, ansatte i organisasjoner, eller 
andre eksperter på landet eller tematikken. Sørg for at også 
Amnesty er representert, slik at vi får frem våre synspunkt. 
Fra Amnesty kan det være en ansatt fra sekretariatet som 
kommer, en fra regionskontoret, eller noen i Amnesty-gruppa 
som er trygge på Amnesty sitt ståsted. Husk å gi publikum 
muligheten til å signere protestbrev på veien ut! 

Amnesty er avhengig av å få samlet mange underskrifter slik 
at vi kan legge effektivt press på de ansvarlige myn digheter 
i de seks sakene. Her trenger vi hjelp fra dere! Bidra til årets 
kampanje ved å samle underskrifter på  skolen, jobben, på 
biblioteket eller på gata. Trenger du  materiale til standen? 
Ta kontakt med din regionleder.

«Action hour» kan være en morsom og annerledes måte å 
samle underskrifter på. Under «action hour» er det om å gjøre 
å samle flest mulig nettsignaturer på én time. Bestem dere for 
en sak og et tidspunkt (f.eks. 10. desember kl. 18 – 19). Sett 
et mål om hvor mange signaturer dere vil samle inn. Husk å 
skrive ned antall signaturer på aksjonen dere velger før dere 
setter i gang, sånn at dere vet hvor mange nye signaturer 
dere har samlet når timen er over. Del aksjonen med venner 
og bekjente på ulike sosiale medier og be dem signere og 
dele videre. Jo flere som deltar på «action hour», desto flere 
mennesker når dere ut til. Tips: Det kan være lurt å opprette et 
facebook-arrangement for «action hour», slik at flere får med 
seg at det skjer. Da får de mulighet til å delta selv om de ikke 
er fysisk til stede!

Amnesty har allerede sendt ut invitasjoner til skoler med 
tilbud om foredrag knyttet til årets Skriv for liv- kampanje. 
Foredraget omfatter en presentasjon av kampanjen, og 
 informasjon om de seks kvinnene vi jobber for i år. Det hele 
avsluttes med en brevskrivingsøkt, hvor elevene skriver egne 
solidaritetsbrev og signerer protestbrev. Det er svært populært 
med besøk fra Amnesty på skoler rundt om i landet. Dessverre 
har vi ikke kapasitet til å besøke alle. Har du lyst til å hjelpe 
oss med å nå flere ved å holde Skriv for liv-foredrag for 
 klassen din? Ta kontakt med din regionleder for å få tilsendt 
ferdig presentasjon og materiale.

Tips...
Verdenserklæringen for menneske rettig heter 
fyller 70 år den 10. des ember i år. Kanskje 
passer det å kombinere Skriv for liv-aktiviteten 
med en markering av jubileet?

FORTELL OSS OM DIN AKSJON
Ta kontakt med din regionleder og fortell om 
planene dine. Vi kan hjelpe til med å spre 
arrangementet, eller sende deg materiell 
hvis du trenger. Du finner kontaktinformasjon 
til regionleder på bakerste siden av denne 
aksjonsveiledningen. 

TELL OPP BREVENE
Sorterer og tell brevene. Sorter solidaritetsbrev 
og protestbrev hver for seg. Skriv ned hvor 
mange brev dere har skrevet per sak. Da er det 
lettere for oss å lage en nasjonal oversikt. 

DEL I SOSIALE MEDIER
Ta gjerne bilder av solidaritetsbrevene og del i 
sosiale medier! Bruk #W4R18 
 

SEND BREVENE
Send brevene til oss så snart som mulig. Brevene 
kan sendes i en samlet konvolutt, men husk å gjøre 
det tydelig hvem brevene skal til. Skill gjerne de 
ulike brevbunkene med binders, strikk eller post-it-
lapper. Det er også fint for oss å vite hvilken gruppe, 
skole eller klasse brevene kommer fra.

Her er adressen vår: 
Amnesty International Norge
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

TA BILDER
Ikke glem å ta bilder av arrangementet ditt! Del dem 
gjerne med oss ved å sende dem til din regionleder. 
Husk samtykke, altså at du spør de du tar bilde av 
om det er greit at du foto graferer dem, og at det er i 
orden at du sender bildene til oss.

HUSKELISTE

På kampanjesiden kan du finne brevtekster, forslag til invitasjon, og andre ting som kan være 
nyttig til arrangementet ditt: www.amnesty.no/skrivforliv-ressurser

BREVSKRIVINGSVERKSTED ACTION HOUR

SKOLEFOREDRAG

SEMINAR ELLER FAGKVELD

STÅ PÅ STAND

Visste du at...?
...du kan søke støtte om penger til ditt 
arrangement? Hvis det er et større 
arrangement, kan du ta kontakt med 
din regionleder og søke om økonomisk 
støtte til gjennomføringen. 
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FÅ OMTALE I LOKALAVISA SKRIV ET LESER INNLEGG 
I LOKALAVISAHadde det ikke vært gøy å få oppmerksomhet om Skriv for liv i 

lokalavisa? Lokalaviser liker å vise frem lokalt engasjement, og et 
oppslag i pressen kan skape større interesse for arran gementet 
ditt, samt spre viktig kunnskap om Skriv for liv.

Har du planlagt et arrangement, kan du derfor kontakte din lokale avis, radiostasjon 
eller tv-kanal og fortelle om det. Du finner lokalavisens kontaktinformasjon på 
hjemmesiden deres. Husk å være ute i god tid.

Send en e-post
Det er viktig at du har med nok  
informasjon. Husk å få med:

• Hva som skal skje
• Tid, sted og dato
• Hvem som kommer
• Navn og telefonnummer til en  

eller flere kontaktpersoner

I tillegg kan det være lurt å finne forslag 
til vinkling for saken. Ha gjerne med en 
overskrift. Spør deg selv: Hvorfor skal 
journalisten ville skrive om akkurat  
dette arrangementet? 

Følg opp med en telefon
Det kan være lurt å ringe noen dager 
senere for å forsikre deg om at e-posten 
har kommet frem til riktig person. Du 
kan for eks empel høre om de har noen 
spørsmål rundt saken. 

Når mennesker får sine rettigheter krenket, er det viktig at 
verden får høre om det. Det kan du bidra til ved å skrive 
et leserinnlegg i din lokalavis om en eller flere av sakene 
i årets Skriv for liv. Fortell hvorfor denne/disse sakene 
 engasjerer deg, og hva andre kan gjøre for å bidra. 

Du kan finne tips og mal til leserinnlegg på kampanjesiden: 
www.amnesty.no/skrivforliv-ressurser

11
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2
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Sensasjon
Hvis det noe nytt eller litt annerledes  
ved  arrangem entet ditt, kan det være 
interessant for media. Er en av Skriv for 
liv-sakene ekstra viktig for dere, eller  
gjennomfører dere noen spesielle aktivi-
teter på arrangementet? Fortell pressen 
om det som gjør ditt arrangement unikt.

Nærhet
Mediene liker å skrive om ting som 
engasjerer mennesker i nærmiljøet. Hvis 
mange lokale melder seg på arrange-
mentet ditt, kan du bruke dette som et 
poeng overfor mediene. 

Et kjent fjes
Kjente personer vil kunne skape større 
oppmerksomhet rundt arrangementet 
ditt, og kan gjøre det ekstra attraktivt for 
media å komme. Skal dere for eksempel 
få besøk av en kjent foredragsholder eller 
lignende? Fortell media om det!  

HVORDAN KOMME PÅ TRYKK I MEDIA?HVORAN SKAPE EN GOD HISTORIE?

Hva kan du siteres 
på i media? 

Husk at Amnesty snakker med 
én stemme – over hele verden. 
Snakk med din regionleder 
om du er litt usikker på hva 
Amnesty mener om et tema. 
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LØSLATT, TRYGGERE, HÅPEFULLE 
- SLIK HAR DE DET NÅ 
I Skriv for liv 2017 skrev vi for Hanan, Mahadine, Ni Yulan, Shackelia, 
MILPAH, Taner og Istanbul 10. Har du lurt på hvordan det går med dem?

Brevene har gitt håp Bedre behandling i fengseletBle endelig løslatt

Ni Yulan er tryggere

Shackelia Jacksons kamp mot politi vold 
på Jamaica startet da broren ble drept 
av politiet. Takket være mye oppmerk-
somhet, skal saken snart opp i retten. 

Helt siden ektemannen forsvant i 
Egypt i 2013, har Hanan Badr el-Din  
lett etter ham. Myndighetene mener  
hun er en trussel og har fengslet 
henne. Hun er fortsatt fengslet, og vi 
jobber videre for å få henne løslatt. 
Familien til Hanan forteller at 
oppmerksomheten har ført til at hun 
får bedre behandling i fengselet.

Styreleder i Amnesty Tyrkia, Taner Kılıç, 
ble anklaget for å være medlem av en 
terrororganisasjon. I august ble han 
løslatt, etter 14 måneder i fengsel.

Ni Yulans kamp mot tvangsutkast elser 
har kostet henne jobben, hjemmet og 
helsa. Siden mars har truslene og traka s-
seringen fra myndighetene stanset. 

- Dere ga meg håp. Håp om et 
nytt liv. Håp til å drømme igjen, 
sier Shackelia og takker alle 
som har støttet kampen hennes. 

- Kampanjen for å få meg løslatt 
har rettet søkelyset på alle som 
er offer for politisk motivert 
forfølgelse i Tyrkia, sier Taner.

- Støtten har ikke bare  hjulpet  
meg, men også ført til frem -
skritt for menneskerettig-
heter i Kina, sier Ni Yulan. 

Økt trygghet for MILPAH
MILPAH kjemper en livsfarlig 
kamp for retten til landet de lever 
av. Sikkerhetssituasjonen har blitt 
noe bedre etter Skriv for liv.

- Vi er glade og stolte over å 
ha venner fra hele verden. Vi 
takker dere for støtten, det 
gir oss styrke, sier MILPAH. 

MILPHA 
HONDURAS

Hjemme hos familien igjen
Mahadine ble torturert og risikerte 
livstid i fengsel etter å ha kritisert 
myndighetene. I april 2018 ble han 
frikjent og løslatt.  

- Dere har brakt glede inn 
i hjertet mitt. Takk skal dere 
ha, sier Mahadine til alle som 
engasjerte seg for ham. 

MAHADINE 
TSJAD

TANER
TYRKIA

NI YULAN
KINA

HANAN
EGYPT

SHACKELIA
JAMAICA

SHACKELIA JACKSON FRA JAMAICA 
MOTTOK SOLIDARITETSBREV FRA HELE 
VERDEN UNDER SKRIV FOR LIV 2017

Du kan lese mer her: www.amnesty.no/SFL17-oppdatering
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KONTAKTINFORMASJON

AMNESTY DER DU BOR

Besøk nettsiden til årets «Skriv for liv»: 

www.amnesty.no/skrivforliv

Besøk Amnesty International Norge sine nettsider: 

www.amnesty.no

Følg oss på Facebook: 

www.facebook.com/AmnestyNorge

Følg oss på Instagram: 

www.instagram.com/amnesty_norge 

Følg oss på Twitter:

www.twitter.com/Amnesty_Norge 

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

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

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

Region Sør – June Haugane
Telefon: 951 53 930
Mail: jhaugane@amnesty.no 

Region Øst – Camilla Olsen
Telefon: 911 20 708
Mail: colsen@amnesty.no 

Kikkut.no


