
 
 

Emne: Hev hånda for menneskerettighetene sammen med Amnesty! 

 

Hei [skriv inn navn på idrettslag], 

 

Frem mot og under vinter-OL i 2022 arrangerer Amnesty International en kampanje med fokus på ytringsfrihet i Kina. I 

denne kampanjen ønsker vi å engasjere lokale idrettslag som dere til å vise støtte til menneskerettighetene og 

utfordre andre idrettslag og utøvere til å gjøre det samme. Det er viktig for å skape synlighet og sende et tydelig signal 

om at man kan stå opp for menneskerettighetene uansett om man  går på ski, står på skøyter eller kjører bob. 

Mange av medlemmene deres er kanskje allerede opptatt av menneskerettigheter, men vet ikke hvordan de kan 

engasjere seg. Andre trenger kanskje mer informasjon om hvordan idrett og menneskerettigheter henger sammen. 

Derfor har vi i Amnesty laget helt enkle og konkrete måter ditt idrettslag kan være med å engasjere seg på, som 

passer både for små og store utøvere.  

Vi ønsker derfor å komme på besøk til deres idrettslag for å fortelle mer om situasjonen i Kina, om 

sportsvasking og ulike måter dere kan engasjere dere i kampanjen på. 

 

Om kampanjen: 

I februar og mars 2022 skal Kina arrangere vinter-OL og Paralympics i Beijing. Under lekene vil utøvere fra hele 

verden samles for å konkurrere og skape idrettsøyeblikk til glede for millioner av mennesker. 

Likevel skal vi ikke glemme den faktiske situasjonen i Kina. Kina er et land med svært alvorlige 

menneskerettighetsutfordringer, der personer som uttrykker seg kritisk til myndighetene blir forfulgt og fengslet, og der 

en million uigurer og andre muslimske minoriteter sitter innesperret i interneringsleire i Xinjiang under grusomme 

forhold.  

Med vinter-OL i Beijing ønsker kinesiske myndigheter å vise frem landet som en vellykket og teknologisk 

framtredende verdensleder. Det er dette som omtales som sportsvasking. De ønsker å lage et OL med pomp og prakt 

og vise landet fra sin beste side, uten fokus på grove menneskerettighetsbrudd. Dette gjør de gjennom streng kontroll 

av all informasjon, der de bestemmer hva som skal formidles både til egen befolkning og andre rundt omkring i 

verden. 

For å kunne bidra til positiv endring i Kina er det viktig at myndighetene ikke lykkes med denne taktikken. 

Som en del av Idretts-Norge kan deres idrettslag spille en viktig rolle i å være en motvekt mot Kinas 

informasjonskontroll og historiefortelling, gjerne sammen med oss i Amnesty. 

 

Høres dette ut som noe dere kunne vært interessert i? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, så kan 

vi avtale tidspunkt for besøket sammen. 

 

Vennlig hilsen, 

[Skriv inn ditt navn og navnet på gruppen din og kontaktinformasjon (epost og tlf)] 


