
SKRIV FOR LIV 2016 
Skriv breve direkte til uskyldige fanger og andre 
mennesker, der får krænket deres rettigheder. 

Læg pres på myndigheder, kræv retfærdighed  
og styrk samtidig elevernes kendskab til  
menne skerettighederne. 

“ Et stort engagement fra eleverne, 
der ønskede at gøre en forskel, og 
menneskerettighederne blev mere 
konkrete for dem. ” 

“ Spændende og vigtig undervisning. ” 

“ Et undervisningsmateriale med et 
klart og meningsfuldt mål. ” 

  
 Lærere, der deltog i Skriv for Liv 2015. 

HVORDAN OG HVORNÅR 
TILMELDER JEG MIG?
Skriv for Liv er især rettet mod elever i 6.-10. klasse. 

Kampagnen finder sted i november og december 2016. 

Vi udgiver gratis materialer i form af blandt andet 
lærer vejledning, beskrivelser af personsagerne, 
ordlister og spørgsmål til diskussion. Vi har udgivet 
hæfter om tortur og ytringsfrihed, som passer med de 
forenklede Fælles Mål og kan downloades gratis her: 
www.amnesty.dk/undervisning/skrivforliv

Vi er i gang med et kort video-spot om Skriv for Liv.

Du kan downloade vores materiale senest den  
14. oktober (inden efterårsferien). 

Tilmeld dig allerede nu. Gå ind på www.amnesty.dk/
undervisning/skrivforliv

Vil du vide mere? Kontakt: undervisning@amnesty.dk

Fotos: Søren Malmose, Nørre Fælled Skole, 7. klasse 2013.  
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HVAD ER SKRIV FOR LIV?
Verden rundt bliver mennesker udsat for grove kræn-
kelser – alene på baggrund af deres køn, seksualitet, 
religion eller politiske holdninger. 

Med Skriv for Liv kan du og dine elever skrive til nogle 
af disse mennesker eller til de myndigheder, der står 
bag overgrebene.  

Brevene giver håb og skaber forandring. For den 
uskyldigt dømte aktivist, for torturoverleveren, der 
nægtes retfærdighed og for journalisten, der tvinges 
til tavshed. Samtidig styrkes dine elevers kendskab  
til menneskerettighederne.  

I 2015 deltog omkring 300 skoler, 500 klasser og 
11.000 elever i Skriv for Liv.   

HVORDAN KAN JEG  
BRUGE SKRIV FOR LIV?

Som lærer vælger du selv, hvor meget tid din klasse 
skal bruge på kampagnen, og hvordan du struktu-
rerer forløbet.

Kampagnen er relevant i flere fag, for eksempel 
dansk, engelsk, samfundsfag, geografi, historie 
og kristendom. Vi udvikler gratis undervisnings-
materiale, der tager udgangspunkt i de forenklede 
Fælles Mål.  Vores materiale lægger op til, at eleven 
reflekterer over sin hverdag og sine rettigheder. 

Sagerne kan danne grundlag for en række etiske 
og moralske diskussioner om rettigheder og pligter. 
De mennesker, vi arbejder for, kommer fra alle dele 
af verden. Deres sager kan derfor bruges til at dis-
kutere forhold i de enkelte lande såvel som globale 
problemstillinger. 
 

Skriv for Liv begyndte i 2001 og er nu Amnestys største 
begivenhed. I 2015 deltog hundredtusinder af mennesker 
fra 187 lande i Skriv for Liv. De sendte knap 3,8 millioner 
breve, sms-beskeder, underskrifter og tweets for at hjælpe 
mennesker i nød eller for at presse myndighederne.

Skriv for Liv virker.  Amerikanske Albert Woodfox sad 
isolationsfængslet i 40 år for et mord, som myndighederne 
aldrig har haft fysiske beviser for, at han har begået. I feb-
ruar i år - og på hans 69 års fødselsdag - blev han endelig 
løsladt. Han erklærer sig stadig uskyldig og sender en stor 
tak til Amnesty og de mange mennesker, der igennem Skriv 
for Liv har hjulpet ham. 

I 2015 skrev vi for 13-årige Maria fra Burkina Faso, hvis 
far ville tvinge hende til at gifte sig med en 70-årig mand. 
Mere end halvdelen af landets piger giftes bort, inden de 
fylder 18, og nogle af de unge brude er helt ned til 11 år 
gamle. Vores krav er, at børneægteskaber skal stoppes. Og 
det ser lysere ud: Regeringen i Burkina Faso har erklæret, 
at de vil arbejde for at forbyde børneægteskaber. 


