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Kære lærer  
 
Velkommen til Skriv for Liv 2017. I dette dokument guider vi dig rundt som lærer, så du kan læse om Skriv 
for Livs relevans i forhold til de overordnede Fælles Mål og læringsmål og kan bruge øvelserne til at formidle 
sagerne til dine elever. Det er selvfølgelig op til dig, hvordan du vil bruge denne vejledning, hvor meget tid du 
vil bruge på Skriv for Liv, og hvordan du vil strukturere dit undervisningsforløb. 
 
Menneskerettighederne er under et historisk pres. Verden rundt bliver mennesker udsat for grove krænkelser – 
alene på baggrund af deres køn, religion, etnicitet, politiske holdninger, eller fordi de bruger deres ret til at 
ytre sig. Millioner af mennesker lever i frygt på grund af staters og væbnede gruppers overgreb og brud på 
international ret. Det er blevet sværere og farlige at kæmpe for menneskerettighederne, men over hele verden 
sætter almindelige mennesker deres liv og sikkerhed på spil for at kæmpe for en bedre verden. Uden deres 
mod ville verden være mindre retfærdig. Det er derfor, at vi i år har valgt at tage udgangspunkt i 
menneskerettighedsforkæmpere fra Europa, Asien, Afrika, Mellemøsten og Amerika. Disse fredelige aktivister 
går imod myndighederne og magthaverne for blandt andet at bekæmpe straffrihed og diskrimination samt 
sikre ytrings- og forsamlingsfriheden og retten til at bestemme over egen krop.  
 
Med Skriv for Liv kan du og dine elever give håb til disse menneskerettighedsforkæmpere og være med til at 
skabe forandring. For med et fælles pres kan vi skabe resultater. I mange af de tidligere Skriv for Liv sager, 
som vi har arbejdet med, har brevene ført til positive resultater (se eksempler på vores hjemmeside). I kan 
både skrive solidaritetshilsner til menneskerettighedsforkæmperne, eller I kan vælge at stile jeres breve til de 
ansvarlige myndigheder med krav om, hvad der bør ske i sagen. Udover at skrive breve kan du og din klasse 
også vælge at handle på andre måder, hvilket vi også beskriver i dette dokument.  
 
Brevene kan skrives på både dansk og engelsk. I må gerne sende så mange breve som muligt, men I 
bestemmer selvfølgelig antallet. Klassen dækker selv portoudgifterne (til Danmark). I år skal alle breve sendes 
inden jul til vores adresse i Danmark:  
 
Amnesty International  
Gammeltorv 8, 5 sal  
Att.: Lisa Blinkenberg  
1457 København K  
 
Vi glæder os til at samarbejde med jer. Hvis I har nogen som helst spørgsmål, så tøv ikke med at skrive eller 
ringe til os. Vi svarer dig hurtigst muligt.  
 
Kontakt projektleder Lisa Blinkenberg på tlf. 33 45 65 65, eller på: undervisning@amnesty.dk.  
 
Sidst - men ikke mindst - vil vi gerne takke vores eksterne pædagogiske konsulent, Anne Marie Thirup 
Christiansen, for faglig støtte til udvikling af dette undervisningsmateriale.  
 
Rigtig god fornøjelse! 
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Indholdsfortegnelse  
 
Sagsbeskrivelserne 
I år har vi valgt seks sager fra Chad, Finland, Jamaica, Kina, Honduras, samt Israel og De Besatte 
Palæstinensiske Områder. Vi sender dig sagsbeskrivelserne med post, men du kan altid finde dem på vores 
hjemmeside: www.amnesty.dk/undervisning/skrivforliv 

 
Pakkepost 
Den 13. oktober afsender vi vores trykte materiale til jer. I pakken modtager hver klasse, tolv ’telte’ med 
sagsbeskrivelser - både på dansk og engelsk, så I har to udgaver af hver sag. Vi vedlægger 12 postkort, som I 
kan skrive jeres appelhilsner på. Derudover sender vi jer to plakater, som også kan indgå i undervisningen. 
Kontakt os, hvis I ikke har modtaget pakken efter cirka to uger. Henvend dig til undervisning@amnesty.dk, 
hvis du gerne vil tilmelde dig efter den nævnte dato og vil have tilsendt vores trykte materiale. 
 

Baggrundsdokument på hjemmesiden 
På hjemmesiden har vi uploadet et dokument, der indeholder baggrundsinformation om alle de lande og 
problematikker, der er med i sagerne i dette års Skriv for Liv.  Dokumentet er tiltænkt dig som lærer, så du 
kan blive klædt ordentligt på til at undervise om sagerne, men du kan også printe dokumentet ud og give det 
til eleverne. Du kan finde det på vores hjemmeside: www.amnesty.dk/undervisning/skrivforliv 
 

Engelsk materiale  
Bemærk, at vi i år har udarbejdet et supplerende materiale, som du kan bruge, hvis du underviser i engelsk. 
Det kan findes på hjemmesiden: www.amnesty.dk/undervisning/skrivforliv 
 

Undervisingsmateriale 
På nær ovennævnte materialer, så har vi samlet alt det, du har brug for som lærer til at gennemføre Skriv for 
Liv i dette undervisningsmateriale. I dette materiale kan du læse om:  
 

• En beskrivelse af Amnesty International og Skriv for Liv.  

• Fag og fælles mål for alle klassetrin (6.-10. klasse) inddelt i fag, kompetenceområder og læringsmål. 

Og relevans i forhold til årets Skriv for Liv sager.  

• Forslag til supplerende materiale om menneskerettigheder og Skriv for Liv. 

• Introduktion til menneskerettighederne og Skriv for Liv (øvelser). 

• Præsentation og diskussion af sagerne (øvelser). 

• Red liv med dit brev og SoMe. 

• Projektarbejde og evaluering.  

• Kopiark, som du bør læse og printe ud til eleverne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amnesty.dk/undervisning/skrivforliv
http://www.amnesty.dk/undervisning/skrivforliv
http://www.amnesty.dk/undervisning/skrivforliv
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Om Amnesty International   
Amnesty International kæmper for menneskerettighederne. Vores mål er en retfærdig verden, hvor alle 
mennesker lever i frihed og værdighed. Vi afdækker og dokumenterer krænkelser af rettighederne og gør 
omverdenen opmærksom på det, der sker. Det gør vi gennem medierne, lobby indsatser, kampagnearbejde og 
undervisning. Vi lægger pres på beslutningstagere og magthavere, så de respekterer og fremmer 
menneskerettighederne. Amnesty International er en global organisation som er uafhængig af økonomiske og 
politiske interesser. Derfor kan vi lægge et større pres på de ansvarlige myndigheder. Dertil har vi millioner af 
medlemmer, støtter og aktivister, der kæmper sammen med os. Siden 1961 har vi været med til at få løsladt 
uretfærdigt fængslede og forhindret dødsstraf over hele verden. Vi har presset på og fået en bedre 
international lovgivning på områder som kvinders rettigheder, handel med våben, tortur og meget mere. 
 

Formål og tema  
Skriv for Liv lægger op til en bred og dybdegående undervisning i menneskerettigheder. Sagerne rummer 
mange etiske og moralske spørgsmål, der bearbejdes ud fra et globalt perspektiv. Eleverne beskæftiger sig 
med mennesker og lande verden over. Undervisningen styrker elevernes forståelse for omverdenen og giver 
dem en interkulturel indsigt. Mange elever opfatter kampagnens form som motiverende, fordi deres breve får 
reel betydning for den, der modtager dem. Eleverne kan være med til at handle og skabe resultater for 
mennesker i nød alene med pennen i hånden. Deres ord får betydning, værdi og giver mening - ikke alene for 
modtageren i den anden ende, men også for dem selv, idet eleverne bliver bevidste om livets uretfærdigheder. 
Denne læring styrker elevernes almene dannelse og kan skabe empati og solidaritetsfølelser med de 
mennesker, der krænkes. Eleverne deltager således som aktive medborgere og får styrket deres personlige, 
kulturelle bevidsthed og værdisæt. Selvom krænkelserne ofte foregår langt fra elevernes egen verden, er det 
oplagt at diskutere sagerne med udgangspunkt i de grundlæggende rettigheder, alle mennesker har, og som 
der er enighed om globalt set. 
 

Fag og fælles mål  
Materialet retter sig mod undervisningen på 6.-10. klassetrin og opfylder grundlæggende krav i følgende fag, 
hvorfor materialet også kan bruges i et tværfagligt forløb.  
Følgende fag og tværgående emner er i spil: 
 

• Dansk 

• Engelsk (bemærk, at mål til faget og øvelser er indeholdt i et særskilt materiale) 

• Samfundsfag 

• Historie 

• Geografi   

• Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab  

• Understøttende undervisning  
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DANSK (6.-10. KLASSE) 
 

Kompetenceområde: Kommunikation  
 
Stort set alle mål under dette kompetenceområde vil være relevante. Selve brevskrivningen dækker målene 
under sproglig bevidsthed, da eleverne i Skriv for Liv skal forholde sig aktivt til nuancerne i sproget og 
sprogets virkning og de sproglige forskelle i et appel- og solidaritetsbrev, idet der eksempelvis er forskel på, 
hvordan de adresserer en torturoverlever og en præsident. Det samme gælder målene under sprog og kultur, 
da det kan være nyttigt for eleverne at have en forståelse for de sproglige normer, når brevene skal skrives, og 
at de kan koble forståelsen for landets kultur og personernes situation til deres egne sproglige formuleringer. 
 
Inddrager du diskussionsspørgsmålene (under kapitel 2. Præsentation og diskussion af sagerne), vil eleverne 
skulle reflektere, argumentere og diskutere en række menneskeretlige problemstillinger. Hermed vil eleverne 
opnå viden om argumentations- og informationsformer og retoriske virkemidler, talehandlinger og 
positioneringer (Mål for dialog).  
 
 
6. klasse:  
 It og kommunikation  
 
Fase 1.  
Færdighedsmål: Eleven kan vurdere konsekvensen af ytringer på internettet 
Vidensmål: Eleven har viden om muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet. 
 

 
7.- 9.klasse:  
 IT og kommunikation  
 
Inddrager du brugen af sociale mider, vil eleverne kunne diskutere og opnå viden om muligheder og 
faldgrupper samt etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet. Videre er det muligt at 
diskutere, hvordan brugen af sociale medier (Instagram, Facebook og Twitter) kan være en mulighed for 
menneskerettighedsaktivister til at sprede budskaber viralt.  
 
Fase 1.  
Færdighedsmål: Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet 
Vidensmål: Eleven har viden om kommunikationsetik 
 
Fase 3. 
Færdighedsmål: Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og 
fællesskab 
Vidensmål: Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation 
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 Dialog 
 
Fase 1.  
Færdighedsmål: Eleven kan argumentere og informere  
Vidensmål: Eleven har viden om argumentations- og informationsformer 
 
Fase 3.  
Færdighedsmål: Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog 
Vidensmål: Eleven har viden om demokratisk dialog 

 
 
10. klasse: 
 Sprog og kultur 
 
Fase 1.  
Færdighedsmål: Eleven kan kommunikere som borger i samfundet 
Vidensmål: Eleven har viden om at afpasse sin sprog- og kulturforståelse til samfundskontekster 
 

 
Kompetenceområde: Fremstilling  
 
6. klasse:  
 Planlægning 
  
Fase 1.  
Færdighedsmål: Eleven kan bruge it- og tænkeredskaber til at få ideer 
Vidensmål: Eleven har viden om it- og tænkeredskaber til ideudvikling 

 
7.- 9.klasse:  
 Planlægning 
 
Fase 1.  
Vidensmål: Eleven har viden om opgave - og problemformulering 
 
Fase 2.  
Færdighedsmål: Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling 
Vidensmål: Eleven har viden om produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines 
 
Fase 3.  
Færdighedsmål: Eleven kan tilrettelægge proces fra idé til færdigt produkt 
Vidensmål: Eleven har viden om komplekse fremstillingsprocesser 
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 Forberedelse 
 
Fase 1.  
Færdighedsmål: Eleven kan indsamle oplysninger og disponere indholdet 
Vidensmål: Eleven har viden om spørgeteknikker og observationsmetoder 
 
Fase 2.  
Færdighedsmål: Eleven kan forberede større multimodale produktioner 
Vidensmål: Eleven har viden om research, optagelse og skitser 
 
 
10. klasse:  
  Planlægning 
 
Fase 1.  
Færdighedsmål: Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt 
Vidensmål: Eleven har viden om komplekse fremstillingsprocesser 
 
 
7.-10. klasse: * Projektarbejde  
 
Når eleverne skriver breve til de personer, der udsættes for krænkelser, eller til de ansvarlige myndigheder, 
skal de forholde sig til genre og situationen og kan arbejde med at udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i 
skrift, tale, lyd og billede. 
  
Forud for elevernes handlinger, hvad enten det er i form af brevskrivning, tegninger eller aktivitet på de 
sociale medier, kan eleverne indsamle flere oplysninger om selve sagen og landet, hvor krænkelserne foregår.  
Målene under forberedelse vil være i spil: Eksempelvis at eleverne kan indsamle oplysninger og disponere 
indholdet. Målene under respons vil også være relevante i forhold til, at eleverne har viden om sproglig stil og 
vil kunne respondere på den.  
 
*Arbejder du og din klasse med projektarbejdet (se under kapitel 4), skal eleverne i samarbejde med 
danskfaget også arbejde med samfundsfaglige metoder, idet de skal arbejde problemorienteret ved hjælp af 
problemformuleringer, der vedrører de udvalgte sager. I forbindelse med projektarbejdet skal eleverne i 
grupper (og samarbejde med lærerne) finde på problemformuleringer, organisere arbejdet og planlægge 
processen i arbejdet fra idé til et færdigt produkt i form af en fremlæggelse. 
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SAMFUNDSFAG (8.-9. KLASSE) 
 

Kompetenceområde: Politik  
 
 Demokrati  
 
Fase 1.  
Færdighedsmål: Eleven kan identificere demokratiformer og andre styreformer 
Vidensmål: Eleven har viden om demokrati og andre styreformer 
 
Fase 2.  
Færdighedsmål: Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet 
Vidensmål: Eleven har viden om demokratiopfattelser 
 
 Det politiske system, retsstat og rettigheder  
 
Fase 2 
Færdighedsmål: Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter 
for borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.) 
Vidensmål: Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx grundloven 
 
 

Kompetenceområde: Sociale og kulturelle forhold  
 
 Kultur  
 
Fase 1.  
Færdighedsmål: Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper 
Vidensmål: Eleven har viden om kultur og kulturbegreber 
 
 

Kompetenceområde: Samfundsfaglige metoder  
 
*Arbejder du og din klasse med projektarbejdet (se under kapitel 4), skal eleverne arbejde med 
samfundsfaglige metoder, idet de skal arbejde problemorienteret ved hjælp af problemstillinger, der vedrører 
de udvalgte sager. I forbindelse med projektarbejdet skal eleverne selv undersøge disse problemstillinger og 
finde relevante kilder. Derudover skal eleverne i forbindelse med Skriv for Liv være med til at finde yderligere 
kilder til at belyse nogle af de samfundsfaglige problemstillinger, som gør sig gældende i de udvalgte sager.  
 
 Undersøgelsesmetoder* projektarbejde  
 
Fase 1.  
Færdighedsmål: Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige 
problemstillinger 
Vidensmål: Eleven har viden om samfundsfaglige undersøgelsesmetoder 
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 Informationssøgning * projektarbejde   
 
Fase 1.  
Færdighedsmål: Eleven kan finde relevante kilder 
Vidensmål: Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier 
 
 

HISTORIE (6.-9. KLASSE) 
 

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng 
 
6. klasse:  
 Kronologi, brud og kontinuitet 
 
Fase 2. 
Vidensmål: Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder 
 
 
7.- 9. klasse:  
 Kronologi, brud og kontinuitet 
 
Fase 2. 
Vidensmål: Eleven har viden om historisk udvikling 
 
6.- 9. klasse: 
 Historiekanon  
 
Fase 1.  
Færdighedsmål: Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse 
Vidensmål: Eleven har viden om kanonpunkter 
 
Hvis du inddrager diskussionsspørgsmålene (under opgave: præsentation af sagerne), vil eleverne skulle 
forholde sig til de menneskeretlige krænkelser, der er på spil. Der kan således henvises til både Grundloven og 
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder.  

 
7.- 9. klasse:   
 Det lokale, regionale og globale  
 
Fase 1 og 2. 
Færdighedsmål: Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt  
Vidensmål: Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt 
 
Du kan vælge at perspektivere nogle af sagerne, så dine elever opnår viden om lokale, regionale og globale 
forandringer, der har haft betydning for befolkningsgrupper og for udviklingen af eksempelvis 
menneskerettighederne.  
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GEOGRAFI (7.-9. KLASSE) 
 
Kompetenceområde: Undersøgelse  
 Demografi og erhverv  
 
Fase 2. 
Færdighedsmål: Eleven kan undersøge befolknings- og erhvervsudviklings betydning for levevilkår 
Vidensmål: Eleven har viden om levevilkår og befolknings- og erhvervsudvikling 
 
Kompetenceområde: Perspektivering  
 Globalisering  
 
Fase 2.  
Færdighedsmål: Eleven kan forklare årsager til nationale og globale konflikter om kulturforskelle, 
grænsedragninger og ressourcer 
Vidensmål: Eleven har viden om landes interesser, involvering i konflikter og konfliktløsning 
 
I arbejdet med casen fra Israel og De Besatte Palæstinensiske Områder vil eleverne skulle arbejde med 
hovedkonflikten mellem de to parter. Dermed skal eleverne lære, hvilke overordnede årsager, der ligger til 
grund for konflikten, samt hvilke interesser Israel har i at kontrollere den palæstinensiske part. I sagen fra 
Honduras vil eleverne kunne forklare, at oprindelige folks rettigheder er beskyttet, men at de mange steder 
ikke efterkommes af stater, selskaber og enkeltpersoner.  

 
Sundheds - og seksualundervisning og 
familiekundskab (6.-9. Klasse):  
 
Kompetenceområde: Sundhed og trivsel  
 
6. klasse:  
 Personlige grænser 
 
Fase 1.  
Færdighedsmål: Eleven kan respektere egne og andres personlige grænser 
Vidensmål: Eleven har viden om mobning og trivsel 
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Kompetenceområde: Køn, krop og seksualitet  
 
6. klasse:  
 Normer og idealer 
 
Fase 1. 
Færdighedsmål: Eleven kan analysere, hvordan normer for køn og krop kan påvirke børn og unge 
Vidensmål: Eleven har viden om normer for køn og krop 
 
7.- 9. klasse: 
 Normer og idealer 
 
Fase 1. 
Færdighedsmål: Eleven kan analysere køn, krop og seksualitet i samtidigt, historisk og globalt perspektiv 
Vidensmål: Eleven har viden om kulturelle og sociale normer og idealer for køn, krop og seksualitet 
 
7.- 9. klasse: 
 Seksuelle rettigheder 
 
Fase 1.  
Vidensmål: Eleven har viden om rettigheder relateret til krop, 0køn, seksualitet og familie  
 
Her vil sagen fra Finland om transpersonen Sakris Kupila være relevant i forhold til diskussioner om 
kønsidentitet, kønsopfattelse, kønsstereotyper og retten til at bestemme over egen krop.   
 

Understøttende undervisning:  
Der findes ikke selvstændige mål for den Understøttende Undervisning. Denne har til formål at supplere og 
understøtte undervisningen i fagene. Dermed kan den understøttende undervisning anvendes bredt. Det 
anbefales derfor at inddrage nogle af disse timer i forløbet så vidt muligt.  
 

Overordnede læringsmål  
 

• Eleven opnår viden om og kan gøre rede for begreberne: Tortur, transperson, ytrings- og 
forsamlingsfrihed, tvangsrydninger, oprindelige folk.  

• Eleven opnår viden om menneskerettighederne. 
• Eleven kan forklare, hvad tortur er, og hvilken konsekvens det har for det enkelte individ og 

samfundet.  
• Eleven kan diskutere argumenter for og imod ytrings – og forsamlingsfrihed. 
• Eleven kan med afsæt i materialet diskutere, hvilket ansvar verden har for, at menneskerettighederne 

overholdes.   
• Eleven opnår viden om, hvilken konsekvens manglende retssikkerhed kan have for et samfund.  
• Eleven bliver bevidst om sin egen rolle i forhold til menneskerettighederne.  
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OVERBLIK: ÅRETS SKRIV FOR LIV:  
 
I nedenstående oversigt kan du orientere dig om de seks udvalgte sager samt hvilke menneskerettigheder, der 
er i spil, og de uddybende læringsmål, der er særligt relevante for den enkelte sag:  
 

Land  Navn  Menneskerettigheder Uddybende Læringsmål:  
Chad / Tchad  Mahadine  Ytringsfrihed,  

tortur, uretfærdig 
rettergang.  
Manglende adgang til 
advokat, medicin og 
familiebesøg.  

• Eleven kan diskutere sammenhænge 
mellem demokrati og ytringsfrihed.  

• Eleven kan karakterisere et retssamfund 
og de retsgarantier, der findes.  

• Eleverne kan gengive argumenter for og 
imod brugen af tortur.  

• Eleven kan diskutere, hvilke 
konsekvenser det har for et menneskes 
sundhed og trivsel, at det nægtes adgang 
til lægehjælp.  

• Eleven kan diskutere, hvilke 
kommunikationsmuligheder sociale 
medier giver menneskeretsaktivister.  

• Eleven kan gengive definitionen af 
ytringsfrihed i FN´s Verdenserklæring om 
Menneskerettigheder. 

Finland  Sakris 
Kupila 

Transpersoner, retten 
til at bestemme over 
egen krop, 
kønsidentitet og 
kønsstereotyper.  
Ret til sundhed. 
Diskrimination.  
 

• Eleven kan forklare, hvordan alle – også 
personer fra en minoritetsgruppe – har 
adgang til samme menneskerettigheder 
som alle andre. 

• Eleven får viden om, at ingen personer 
må udsættes for diskrimination. 

• Eleven får sat fokus på kønsopfattelser i 
Danmark- eventuelt gennem et historisk 
perspektiv. 

• Eleven opnår viden om transpersoners 
vilkår i Finland og i Danmark.  

• Eleven får kendskab til, at alle 
mennesker har lige ret til sundhed og 
lægehjælp.  

• Eleven opnår viden om retten til at 
bestemme over sin egen krop.   
 

Jamaica  Shackelia 
Jackson 

Politivold, 
manglende 
retssikkerhed og 
diskrimination.  
Bekæmpelse af 
straffrihed.   

• Eleverne kan med afsæt i sagen 
diskutere, om demokrati altid er 
forbundet med en retsstat.  

• Eleverne kan diskutere, hvilke 
retsgarantier der skal til for at forhindre 
politivold.  

• Eleverne opnår viden om politiets 
beføjelser og magtanvendelse. 

• Sagen kan perspektiveres, så eleverne 
kan drøfte problemstillinger vedrørende 
social ulighed. 
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Kina  Ni Yulan 
 

Tortur. 
Økonomiske, sociale 
og kulturelle 
rettigheder.  
Tvangsrydninger. 
Overvågning. 
Udrejseforbud. 
  

• Eleven kan diskutere, hvorledes det 
danske retssamfund adskiller sig fra det 
kinesiske samfund.  

• Eleven kan forholde sig til de 
økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder jf. FN’s Verdenserklæring om 
Menneskerettigheder. 

• Eleverne kan forholde sig til samfundets 
overvågning i forhold til individets 
rettigheder. 

• Eleverne kan diskutere, hvilke 
retsgarantier, der skal til for at forhindre 
tortur.  

• Eleven kan forholde sig til, hvordan et 
menneske påvirkes af tortur.  

 
Israel og De 
Besatte 
Palæstinensiske 
Områder  

Gruppesag 
Farid og 
Issa 
 

Ytrings-og 
forsamlingsfrihed. 
Krigsforbrydelser. 
Bevægelsesfrihed og 
diskrimination.   
 

• Eleven kan diskutere sammenhænge 
mellem demokrati og ytringsfrihed. 

• Eleven kan give eksempler på paragraffer 
i dansk lovgivning, der begrænser 
forsamlingsfriheden.  

• Eleven opnår en viden om 
palæstinensernes levevilkår i De Besatte 
Palæstinensiske Områder.  

• Diskrimination af bestemte grupper i 
befolkningen. 

• Sagen kan perspektiveres, så I kan tale 
om kolonialisering, Anden 
Verdenskrig/besættelse/krigsforbrydelser. 

 
Honduras  Gruppesag 

Det op-
rindelige  
folk fra 
Honduras 
 

Manglende ret til 
jord- og landejendom, 
krænkelse af 
oprindelige folks 
rettigheder og 
diskrimination.  
Økonomiske, sociale 
og kulturelle 
rettigheder.  

• Eleven kan diskutere, hvorledes det 
danske retssamfund adskiller sig fra det 
honduranske samfund.   

• Eleven kan forklare, at oprindelige folks 
rettigheder er beskyttet, men at de 
mange steder ikke efterkommes af 
stater, selskaber og enkeltpersoner.  

• Eleven kan ved hjælp af casen diskutere, 
hvad kultur kan betyde for en 
samfundsgruppes identitet.  

• Eleven kan gøre rede for historiske 
eksempler, hvor oprindelige folks 
rettigheder er blevet krænket.  

• Eleven opnår viden om, hvordan de 
oprindelige folks rettigheder er i 
Honduras.  

• Eleven kan diskutere hensyn til 
kulturelle og kommercielle interesser.  
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Forslag til supplerende materialer  
om menneskerettigheder og Skriv for Liv:  
 
Videoer om Skriv For Liv og det at skrive et brev (alle er på dansk): 
Om Skriv for Liv: https://vimeo.com/192441783 
Om betydningen af et brev: https://vimeo.com/78621070 
Om Skriv for Liv og Albert Woodfox-sagen fra 2016: https://vimeo.com/232466529 
 
Videoer om menneskerettigheder 
Du kan også lære mere fra disse tre film, der er produceret af Institut for Menneskerettigheder: 
Youtube link: Hvad er menneskerettigheder?  
Youtube link: FN's Børnekonvention - du har ret til at kende dine rettigheder  
Youtube link: 3 grundlæggende rettigheder fra FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder  
 
Dokumenter om menneskerettigheder 
Her kan du på dansk læse FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder 
 
Efter 2. Verdenskrig blev verdenssamfundet enige om et sæt fælles spilleregler for ikke at gentage krigens 
rædsler. I 1948 vedtog de Forenede Nationer (FN) derfor Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. 
Tanken var, at hvis ikke de enkelte stater kunne beskytte deres egne borgere, så måtte der skabes et 
internationalt system, der kunne sikre alle menneskers rettigheder. 
 
Alle lande er blevet enige om de principper, der står nævnt i Verdenserklæringen. Siden dengang har det 
internationale samfund vedtaget en række internationale dokumenter med øget beskyttelse for asylansøgere og 
flygtninge, børn, kvinder, mennesker med handicap med videre.  
 
FN’s Verdenserklæring består af 30 artikler og giver beskyttelse af: 
  

• Civile og borgerlige rettigheder: Ikke-diskrimination, frihed fra tortur mv. (artikel 1-5) 

• Juridiske rettigheder: Retfærdig rettergang, lighed for loven mv. (artikel 6-11, og artikel 14) 

• Sociale rettigheder: Ret til familieliv, bevægelsesfrihed, uddannelse, mv. (artikel 12-13,16,24,26) 

• Økonomiske rettigheder: Ret til passende bolig, sundhed mv. (artikel 15,17,22,23,25) 

• Politiske rettigheder: Ret til forsamlings- og ytringsfrihed (artikel 18-21)  

• Kulturelle rettigheder: Respekt for deltagelse i kulturliv mv. (artikel 27-30) 

 
De Forende Nationers Deklaration Om Oprindelige Folks Rettigheder (dansk): 
Se især artikel 2,3, 8, 10, 11, 24, 25, 26, 27 og 28: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_danish.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/192441783
https://vimeo.com/78621070
https://vimeo.com/232466529
https://www.youtube.com/watch?v=XrSBW6p3Bmw
https://www.youtube.com/watch?v=kCX1DgZdCes
https://www.youtube.com/watch?v=sS6X0y20fD4
https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_danish.pdf
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Undervisningsmateriale om tortur og ytringsfrihed  
Hvis du vil gå i dybden med nogle af de emner eller lade dig inspirere af nogle af vores øvelser og spots, så kig 
på vores øvrige undervisningsmateriale, der ligger på vores hjemmeside. Hæfterne er systematisk bygget op og 
indeholder øvelser om, hvad ytringsfrihed og tortur er, hvorfor ytringsfrihed og forbud mod tortur er vigtige, 
grænser for ytringsfrihed, hvordan tortur kan forhindres og meget mere. 
  
Du kan finde materialerne på http:// amnesty.dk/undervisning/bestil-undervisningsmaterialer 
   
Retten til at bestemme over egen krop 
Hvis du vil dykke mere ned i dette emne, så kan du læse mere og se korte videoer på følgende hjemmeside:  
https://mediekonkurrence.amnesty.dk/ 
 
  
Forslag til undervisningsforløb:  
Følgende undervisningsforløb kan bruges som inspiration til, hvordan du går til Skriv for Liv. Materialet retter 
sig mod undervisningen på 6.-7. samt 8.-10. klassetrin og opfylder grundlæggende krav i førnævnte fag, 
hvorfor materialet også kan bruges i et tværfagligt forløb.  
Forløbet vil cirka vare 8-10 lektioner, og du kan håndplukke de opgaver, som giver mening for dig alt efter 
hvor meget tid, du har til rådighed samt hvilket niveau, der rammer din klasse.  
 
Forløbet er inddelt i følgende kapitler:  
 
1. Introduktion til Menneskerettigheder og Skriv for Liv   
2. Præsentation og diskussion af sagerne 
3. Red Liv med dit Brev og SoMe  
4. Projektarbejde 
5. Evaluering  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://mediekonkurrence.amnesty.dk/
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1. INTRODUKTION TIL MENNESKE- 
RETTIGHEDERNE OG SKRIV FOR LIV: 
 
 
Målgruppe:  
6.-10. klassetrin  
 

Tidsforbrug:  
Introduktion (10 minutter) 
Brainstorm (10 minutter)  
Opsamling (15 minutter) 
Præsentationsvideo (15 minutter)  
Mål for forløbet (10 minutter) 
 

Materialer:  
Kopiark 1.1. Brainstorm: Hvad er menneskerettigheder?  
Forslag til web-værktøjer: Padlet.com, Mindmeister (app).  
 

Beskrivelse:  
Denne indledende refleksionsopgave har til formål at kickstarte elevernes forståelse, tanker og eksisterende 
viden om emnet menneskerettigheder.  
Gennem forløbet vil eleverne lære om, hvordan menneskerettighederne fortsat bliver krænket forskellige steder 
i verden, og hvordan vi alle kan gøre en forskel eksempelvis gennem en kampagne som Skriv for Liv.  
Læs mere: http://amnesty.dk/undervisning/skrivforliv  
  

Sådan gør du:  
A) Præsentation: Klassen præsenteres for emnet. Klassen samles i plenum, og du skriver ordet 
MENNESKERETTIGHEDER på tavlen, hvorefter du spørger, hvad eleverne ved om emnet.  
B) Brainstorm: Eleverne skal to og to lave en mindmap, hvor de taler om allerede eksisterende viden om 
menneskerettighederne. Brug eventuelt kopiark 1.1. 
C) Opsamling i klassen: I plenum fortæller eleverne kort om deres viden samt deres svar på mindmappen. Du 
eller en elev skriver stikord op på tavlen til en fælles mindmap, mens diskussionen finder sted. Brug eventuelt 
www.padlet.com til dette. 
D) Præsentationsvideo: På http://amnesty.dk/undervisning/skrivforliv finder du en kort video (den første), der 
skitserer, hvad Skriv for Liv-kampagnen går ud på, og hvilken forskel den kan gøre.  
Spørgsmål til videoen:  
Hvilke eksempler på krænkelser af menneskerettigheder hører vi om i videoen?  
Er der nogen eksempler, der overraskede dig?  
Hvad kan vi gøre?  
Hvor længe har Amnesty International arbejdet med brevaktioner?  
E) Mål for forløbet: Fortæl om de overordnede læringsmål og skriv dem eventuelt op på tavlen. Hæng gerne 
forløbets læringsmål op i klassen, så de er synlige for eleverne undervejs i forløbet.  
 

 

 

http://amnesty.dk/undervisning/skrivforliv
http://amnesty.dk/undervisning/skrivforliv
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LÆRINGSMÅL: 
 

 
 Jeg opnår viden om og kan gøre rede for begreberne: Tortur, transperson, ytrings- og 

forsamlingsfrihed, tvangsrydninger, oprindelige folk.   

 Jeg opnår viden om menneskerettighederne. 

 Jeg kan forklare, hvad tortur er, og hvilken konsekvens det har for det enkelte individ og 

samfundet.  

 Jeg kan diskutere argumenter for og imod ytrings-og forsamlingsfrihed.  

 Jeg kan med afsæt i materialet diskutere, hvilket ansvar verden har for at menneskerettighederne 

overholdes.   

 Jeg opnår viden om, hvilken konsekvens manglende retssikkerhed kan have for et samfund.  

 Jeg bliver bevidst om min egen rolle i forhold til menneskerettighederne.  
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ØVELSE – HVAD ER MOD? 
 
Målgruppe:  
6.-10. klasse  
 

Tidsforbrug:  
Cirka 30 minutter  
 

Materialer:  
• Kopiark 1.2. Hvad er mod?  
• De to plakater med Modig (er sendt til jer med posten)  

 
Beskrivelse:  
Læs nedenstående spørgsmål og betragt de to plakater, vi har sendt til klassen. Eleverne kan individuelt eller i 
grupper reflektere over spørgsmålene og dernæst skrive (eller tegne), hvad mod betyder for dem. 
Spørgsmålene er også i kopiarket 1.2. 
 

• Prøv at tænke på en eller flere personer, der har været modige: Hvorfor tænker du, at de pågældende 

personer var modige? Kunne personen/personerne havde handlet anderledes i den pågældende 

situation? 

• Hvad ville du selv have gjort i den situation?  

• Hvornår har du sidst været modig? 

• Har du været i en situation, hvor du ikke turde være modig? 

• Hvad betyder mod for dig? Skriv eller lav en tegning eller collage, der giver udtryk for de tanker og 

ideer, du får, når du hører ordet ’mod’.  

• Beskriv fortællingen i plakaterne: Hvad sker der, og hvilke dilemmaer er der? Hvad tænker du om de 

mennesker, der er på plakaterne? Synes du, at de er modige? Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Hvad forstår du ved ordet ’menneskerettighedsforkæmper’? Synes du, at personer, der kæmper for 

menneskerettighederne, er modige? Hvorfor og hvornår er de modige? Uddyb.  

• Hvordan kan du på fredelig vis, protestere mod undertrykkende magthavere eller noget, du er utilfreds 

med? Er det en modig handling?  
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2. PRÆSENTATION OG DISKUSSION AF SAGERNE:  
 
Målgruppe: 
6.-10. klassetrin  
 
Tidsforbrug:  
Hver case varer cirka 30 - 45 minutter  

 
Materialer:  

• De fremsendte ”telte” med danske og engelske sagsbeskrivelser. Du kan også finde 
sagsbeskrivelserne på vores hjemmeside under: www.amnesty.dk/undervisning/skrivforliv 

• Baggrundsinformation om ’Skriv for Liv’ landene og relevante emner. Dette dokument finder du på 
vores hjemmeside: www.amnesty.dk/undervisning/skrivforliv 

• Diskussionsspørgsmål til alle seks cases. Kopiark 2.1.-2.8. (et kopiark til hver case).  
• Forslag til web-værktøjer: Padlet.com og Google Earth  

 
Beskrivelse:  
I de følgende opgaver bliver eleverne præsenteret for de seks udvalgte sager. Til hver case er der 
niveauinddelte diskussionsspørgsmål, som du og eleverne kan dykke ned i. Derudover er der til hver opgave en 
aktivitet, der belyser problemstillingen i casen som for eksempel tortur eller manglende ytringsfrihed.   
For at få mere baggrundsinformation om landet og problemstillingerne så læs dokumentet på vores 
hjemmeside (amnesty.dk/undervisning/skrivforliv). Dette kan også udleveres til eleverne.  
 

Sådan gør du:  
 
Case 1. Chad:  

• Læs om sagen og tal kort om, hvad sagen handler om. Hvilke rettigheder bliver overtrådt?  
• Zoom ind på landet: Hvor ligger Chad på et verdenskort. Gå online og find facts om landet.  
• Diskussionsspørgsmål: Vi foreslår, at eleverne drøfter sagen ud fra de spørgsmål, vi har udarbejdet. 

Dem finder du i kopiark 2.1 og kan udleveres til eleverne. Vi har niveau inddelt spørgsmålene i to 
forskellige sværhedsgrader.  

 
Forslag til øvrige aktiviteter 
 
Line of decision: 

• Inddel eleverne i grupper á 3-5 personer. Udlevér følgende: Kopiark 2.2 i hvilket definitionen af tortur 
er citeret. Læs artiklen 1 af FN’s konvention mod tortur højt i klassen og diskutér med eleverne, hvad 
de forstår ved definitionen.  

• Eleverne stiller sig op i et spektrum fra helt enig til helt uenig på baggrund af spørgsmålet: Kan tortur 
retfærdiggøres? Kan det retfærdiggøres, at myndighederne straffer Mahadine med brugen af tortur?  

• Under øvelsen er det fint, hvis der stilles opklarende spørgsmål. Det er også vigtigt at fortælle 
eleverne, at man selvfølgelig kan ændre mening, eller ikke have lyst til at sige sin mening. På den 
måde holdes de ikke personligt ansvarlige for deres valg af ståsted. Til sidst er det også vigtigt at 
fortælle, at tortur altid er forbudt ifølge menneskerettighederne.  

 

http://www.amnesty.dk/undervisning/skrivforliv
http://www.amnesty.dk/undervisning/skrivforliv
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Case 2. Finland: 

• Læs om sagen og tal kort om, hvad sagen handler om. Hvilke rettigheder bliver overtrådt?  
• Zoom ind på landet og undersøg følgende: Hvor ligger Finland? Sammenlign sagen med den danske 

lovgivning: Ville det samme kunne ske i Danmark?  
• Diskussionsspørgsmål: Vi foreslår, at eleverne drøfter sagen ud fra de spørgsmål, vi har udarbejdet. 

Dem finder du i kopiark 2.3. og kan udleveres til eleverne. Vi har niveau inddelt spørgsmålene i to 
forskellige sværhedsgrader.  

 

Forslag til øvrige aktiviteter: 
 

• Mød en transkønnet person (8.-10. klasse): 
På  https://amnesty.dk/emner/lighed/transrettigheder kan I læse om Mathias og Charlie, der begge er 
transpersoner. Her fortæller de deres historie og udfordringer med det danske sundhedsvæsen.  
Bed eleverne om at læse de to historier.  

• Spørgsmål til historierne:  
Var der noget, som gjorde særligt indtryk på dig? Hvilke processer skal Mathias og Charlie igennem? 
Hvad kritiserer Mathias og Charlie? Hvad menes der med hashtagget #sygtsystem?  

 
Case 3. Jamaica: 

• Læs om sagen og tal kort om, hvad sagen handler om. Hvilke rettigheder bliver overtrådt?  
• Zoom ind på landet: Hvor ligger Jamaica? Gå online og find facts om landet. 
• Diskussionsspørgsmål: Vi foreslår, at eleverne drøfter sagen ud fra de spørgsmål, vi har udarbejdet. 

Dem finder du i kopiark 2.4.  og kan udleveres til eleverne. Vi har niveau inddelt spørgsmålene i to 
forskellige sværhedsgrader.  

 
Forslag til øvrige aktiviteter:  
 

• Opgave: Lad eleverne definere, hvad politiets kerneopgaver er. Lad dem skrive svar ned på post it-
sedler, som de derefter hænger op: Gennemgå elevernes svar og tal om, hvad politiets kerneopgaver er 
og bør være i et samfund: 
   

 At håndhæve loven: Politiet sørger for, at folk adlyder og overholder loven 
 At beskytte: Politiet skal beskytte både folk og ejendom og holde offentlig orden  
 At undersøge forbrydelser 
 At stå for anholdelser 

  
Diskuter slutteligt, om det danske politi lever op til disse punkter, eller om der også herhjemme sker 
overtrædelser af grundloven og menneskerettighederne.  

 
Case 4. Kina: 

• Læs om sagen og tal kort om, hvad sagen handler om. Hvilke rettigheder bliver overtrådt?  
• Zoom ind på landet: Hvor ligger Kina? Gå online og find facts om landet. 
• Diskussionsspørgsmål: Vi foreslår, at eleverne drøfter sagen ud fra de spørgsmål, vi har udarbejdet. 

Dem finder du i kopiark 2.5. og kan udleveres til eleverne. Vi har niveau inddelt spørgsmålene i to 
forskellige sværhedsgrader.  

https://amnesty.dk/emner/lighed/transrettigheder
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Forslag til øvrige aktiviteter:  
 
Diskussion: ”Jeg protesterede ikke” 

• Læs digtet af Martin Niemüller (kopiark 2.6). 
• Spørgsmål til digtet (står også i kopiarket): Hvornår tror du, at digtet er skrevet? Hvad handler det 

om? Hvad forsøger forfatteren at fortælle sin læser? Hvorfor siger vi ikke altid fra, når nogen bliver 
undertrykt eller får krænket de menneskerettigheder, som de har krav på? Hvad stopper os?  

• Kan du komme på eksempler, hvor du eller andre har protesteret og sagt fra på vegne af andre?  
 

Overtalelses-tale: 
• Del eleverne op i par. Hvert par skal nu formulere og skrive en kort overtalelsestale, hvor de skal 

overbevise en anden person til at skrive til eller på vegne af Ni Yulan.  
• Bed dernæst nogle af eleverne om at læse deres ”tale” højt for klassen.  Diskuter derefter kort i klassen: 

Hvilke argumenter var mest overbevisende og hvorfor? Har du lyst til at afprøve disse argumenter på 
andre, så de skriver til eller for Ni Yulan?   

  

Case 5. Israel og De Besatte Palæstinensiske Områder:  
• Læs om sagen og tal kort om, hvad sagen handler om. Hvilke rettigheder bliver overtrådt?  
• Zoom ind på områderne: Hvor ligger Israel og De Besatte Palæstinensiske Områder? Gå online og find 

facts. 
• Diskussionsspørgsmål: Vi foreslår, at eleverne drøfter sagen ud fra de spørgsmål, vi har udarbejdet. 

Dem finder du i kopiark 2.7. og kan udleveres til eleverne. Vi har niveau inddelt spørgsmålene i to 
forskellige sværhedsgrader.  

 
Forslag til øvrige aktiviteter:  
 

• Hvorfor forsamlingsfrihed?  
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En øvelse om forsamlingsfrihed: 
 

1. Præsentér eleverne for de tre nedenstående spørgsmål, som du skriver på tavlen. Derefter rejser 
eleverne sig og finder en makker, og sammen skal de forsøge at svare på spørgsmålene. Efter et par 
minutter beder du dem finde en ny makker, således at de får mulighed for at tale med 2-3 personer. 
Saml til sidst op på deres diskussioner i plenum. 
  

• Tror I, at det betyder noget for et menneske ikke at have lov til at forsamle sig?  
Hvis ja, hvad – hvis nej, hvorfor ikke? 

• Hvor i din hverdag mødes du med andre i større grupper?  
• Hvad betyder det for dig personligt, at du har mulighed for at mødes med andre?  

 
2. Tal med eleverne om, hvilke demonstrationer de kender til. Har de eventuelt selv prøvet at deltage i 

en større demonstration? Præsentér eleverne for paragraf 79 i grundloven eller artikel 20 fra FN’ s 
Verdenserklæring om Menneskerettigheder, der vedrører menneskerettighederne og tal med eleverne 
om, hvad staten kræver, før borgere har mulighed for at forsamle sig. Tag eventuelt udgangspunkt i 
nedenstående spørgsmål:  
 
• Er det rimeligt, at staten blander sig på denne måde? Uddyb dit svar. 
 

Grundlovens paragraf 79: Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. 
Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når 
der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred. 

 
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, Artikel 20:  
1. Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger. 
2. Ingen kan tvinges til at være medlem af en forening. 

 
 
Case 6. Honduras:  

• Læs om sagen og tal kort om, hvad sagen handler om. Hvilke rettigheder bliver overtrådt?  
• Zoom ind på landet: Hvor ligger Honduras? Gå online og find facts om landet. 
• Diskussionsspørgsmål: Vi foreslår, at eleverne drøfter sagen ud fra de spørgsmål, vi har udarbejdet. 

Dem finder du i kopiark 2.8. og kan udleveres til eleverne. Vi har niveau inddelt spørgsmålene i to 
forskellige sværhedsgrader.  
 

Forslag til øvrige aktiviteter: 
 

• Undersøg: Find eksempler på overgreb mod oprindelige folk og/eller andre befolkningsgrupper i 
verden. Undersøg også om Danmark har begået overgreb mod oprindelige folk gennem tiden. 
Research dig til viden.  

• Opsamling: Lad eleverne skrive deres eksempler ned på post it-sedler eller en padlet 
(www.padlet.com) og diskuter elevernes resultater. Kan man drage paralleller til casen fra Honduras? 
Saml dernæst op på, hvad det gør ved en befolkningsgruppes identitetsfølelse, når man fratager dem 
deres oprindelige land.  
 
 

 

http://www.padlet.com)/
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3. SKRIV FOR LIV  
– RED LIV MED DIT BREV OG SoMe 
 

Red liv med dit brev  
 
Målgruppe: 
6.-10. klasse 
 
Tidsforbrug: 
60- 90 minutter 
 
Materialer:  
Kopiark 3.1. Guide til appelbrev 
Kopiark 3.2. Guide til solidaritetsbrev 
Kopiark 3.3. Gloseliste  
 

Beskrivelse:  
Den helt centrale del af Skriv for Liv er, at eleverne skal skrive enten et appel- eller et solidaritetsbrev. 
Eleverne skal derfor vælge en eller flere sager, som de gerne vil handle på.  
 
Du bør dernæst introducere eleverne for de forskellige brevtyper og retningslinjerne for dem. I kopiarkene 
beskriver vi, hvordan I kan bygge et appel-og solidaritetsbrev op - både sprogligt og indholdsmæssigt. I 
kopiarkene står der også vigtige informationer om, hvad I skal være opmærksomme på. Derudover har vi 
skrevet lidt om Amnestys krav, som I kan lade jer inspirere af. I kopiark 3.3. finder du en gloseliste, hvor vi 
har oversat svære engelske ord til dansk. 
 
Vi vil bede jer om at indsende alle breve til Amnesty Internationals danske afdeling. Så sørger vi for at sende 
dem videre til modtagerne i de forskellige lande. Adressen er:  
 
Amnesty International  
Gammeltorv 8, 5 sal  
Att.: Lisa Blinkenberg  
1457 København K  
 
 
Sådan gør du:  
 
Læs først de tre kopiark og del dem eventuelt også ud til eleverne.  
Herunder kan du se, hvordan du får eleverne i gang med skriveprocessen:  
 
Til at skrive appelbreve fremsender vi 12 postkort til hver klasse, to kort til hver sag. Eleverne kan, i grupper, 
vælge at skrive appelbrevene på disse postkort, men det er selvfølgelig også muligt selv at udforme et brev og 
sende et individuelt.  
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I brevet kan eleverne med egne ord beskrive de konkrete krænkelser, som menneskerettighedsforkæmperne 
bliver udsat for, med udgangspunkt i sagsbeskrivelserne. Til at skrive den egentlige appel kan eleverne lade 
sig inspirere af nogle af Amnestys krav, som står på kopiarket ”Guide til appelbrev”.  
 
Til at skrive solidaritetsbreve opfordrer vi eleverne til selv at udforme et brev, gerne med udsmykninger eller 
fotos, så de fremstår personlige for de menneskerettighedsforkæmpere, der skal modtage dem.  
 
Bemærk, at I ikke kan sende solidaritetsbreve til Ni Yulan i Kina.  
 
I brevet kan eleverne skrive, hvad de tænker eller føler, når de hører om den konkrete sag. De kan også skrive 
lidt om sig selv eller nogle oplevelser, de har haft. Generelt er det en god ide at opfordre eleverne til at tænke 
over, hvad den enkelte menneskerettighedsforkæmper kan have brug for at høre i den konkrete sag.   
 
Du kan opfordre eleverne til at udsmykke brevene og tage fotos af dem, så de senere kan deles på sociale 
medier (se mere herom under afsnittet ”Skriv For Liv – Red Liv med SoMe”).  
 

Red liv med SoMe 
 
Målgruppe: 
6.-10. klasse 
 

Tidsforbrug: 
Cirka 15 - 30 minutter  
 

Materialer:  
I-phone, tablet 
Kopiark 3.4. Adresser til mails, Facebook og Twitter  
 
 

Beskrivelse:  
Vi håber, at alle i klassen vil være med til at aktionere ved at skrive breve. Men det er også muligt at skrive 
mails og benytte de sociale medier for at støtte op om menneskerettighedsforkæmperne. De ældre elever har 
måske selv profiler på de sociale medier, som de gerne vil bruge til formålet. Vær opmærksom på at 
aldersgrænsen for brug af de sociale medier Facebook, Instagram og Twitter er 13 år, hvilket vi selvfølgelig 
bakker op om. Måske kan du som lærer oprette en profil på vegne af klassen.  
 
Sociale medier er gode til at bygge bro mellem mennesker, dokumentere handlinger og inspirere andre. Et 
håndskrevet brev, en tegning, et postkort med et smukt motiv eller en kreativ kollage kan gøre en forskel for 
dem, som føler sig glemt af omverdenen. Jeres håndlavede produkter kommer bredere ud, hvis I deler dem på 
sociale medier. I forbindelse med Skriv for Liv opfordrer vi jer derfor til at dele jeres breve og tegninger med 
andre deltagere verden over – og selv lade jer inspirere af, hvad andre laver i løbet af kampagnen.  
 
Herunder er en kort liste over de mest kendte sociale medie-platforme:  
 

• Facebook har som regel en meget bred appel og er nok den mest kendte blandt eleverne. Facebook 
giver gode muligheder for at lægge både tekst og billeder op.   

• Instagram er et stærkt visuelt medie. Eleverne kan dele billeder af deres håndskrevne breve, malerier, 
tegninger eller kollager om sagerne og skabe en billedbåren fortælling, både om sagerne og om dét at 
handle for menneskerettighederne. Udover at tage billeder kan man på Instagram optage små film, 
som man deler med sine følgere. Eleverne kan optage personlige hilsner alene eller i grupper og kan 
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kommunikere hovedbudskaber om den sag, deres billede eller video fuldstændig, som de ønsker. På 
Instagram kan I også gøre bestemte profiler opmærksomme på jeres billeder. 

• Twitter er et effektivt medie til at komme i direkte kontakt og dialog med magthavere. De fleste 
politikere har en Twitterprofil, og almindelige brugere kan oftest tweete til relevante magthavere ved 
at tilføje deres brugernavn i et tweet. Hvis man for eksempel vil tweete til justitsminister Søren Pape 
Poulsen, tilføjer man ham ved at skrive @SorenPape.  

 
Sådan gør du:  
 
Hvis I bruger sociale medier i forbindelse med Skriv for Liv, kan I både bruge de sagsspecifikke hashtags og, 
de, som er generelle for Skriv for Liv, nemlig: 
  
#skrivforliv #jegskriverforliv og de globale #writeforrights #write4rights #W4R17 
 
Et tweet er kun 140 tegn langt. Derfor skal man fatte sig kort og præcist.  
Læs kopiark 3.4. og udlever det til eleverne. Her har I alle adresser til mails, Facebook og Twitter. Vi har også 
en liste over de hashtags, der er tilknyttet hver enkelt sag.  
 
Forslag til øvrige aktiviteter – også uden for undervisningen 
 
Målgruppe: 
6.-10. klasse 
 

Tidsforbrug: 
Varierer  
 

Materialer:  
Kamera, I-phones, tablets til at tage fotos 
Kopiark 3.5. Invitation til event 

 
Fotoudstilling:  
Beskrivelse:  
Hvis man har god tid i klassen og kunne tænke sig at gøre endnu mere for at sætte fokus på 
menneskerettighederne og årets sager i Skriv for Liv, er der her nogle forslag til øvrige aktiviteter. Det er også 
forslag til aktiviteter, som eleverne kan foretage sig i deres fritid og/eller i samarbejde med deres forældre, 
eller venner.  
 
En idé kan være, at eleverne laver en lille fotoudstilling, der skal vise deres egne rettigheder i hverdagen eller 
ting og situationer, som udtrykker, hvad ’mod’ betyder for eleverne. Du kan opfordre eleverne til at tage 
billeder af, hvordan de opfatter ’det at være modig’, eller ser deres menneskerettigheder. Hvor kan de 
eksempelvis få øje på disse ting i hverdagen? 
 
Sådan gør du: 
  
Eleverne kan lave en udstilling på skolen eller i klassen med billederne og/eller lave en skriftlig beskrivelse af 
rettigheden eller den type mod, som billedet viser.  
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Event:  
 
Materialer:  
Kopiark 3.5. Invitation til event.  
 

Beskrivelse:  
En event kan være en god lejlighed til at reflektere over et læringsforløb og giver mulighed for at fortælle 
forældre eller venner om det nye, som eleverne har lært.  
 

Sådan gør du:  
Hvis du vil opfordre eleverne til at lave en event og invitere familie og venner, så læs kopiark 3.5.  
 
 

 
Informer dine elever om Amnestys Landsindsamling 
 
Målgruppe: 
6.-10. klasse 
 
Tidsforbrug: 
2-3 timer søndag den 10. december. Det sker i tidsrummet 10-18.    
 
Materialer:  
Eleverne kan selv vælge en rute på vores hjemmeside: www.landsindsamling.amnesty.dk 
 
Beskrivelse:  
I år afholder Amnesty International landsindsamling søndag den 10. december.  
 
Børn og unge mellem 11 og 18 år kan sagtens deltage i indsamlingen, hvis de går sammen to og to eller 
sammen med en voksen. Hvis eleverne går sammen med deres forældre, kan de således også inddrage dem i 
Skriv for Liv-kampagnen og de aktiviteter og øvelser, som I laver på skolen. Pengene går til Amnesty 
Internationals arbejde for en verden uden tortur, dødsstraf og forfølgelser. En verden, hvor alle kan være sig 
selv uden frygt for overgreb, uanset køn, seksualitet eller religion. 

 
Sådan gør du: 
  
Du kan fortælle dine elever, at de kan deltage i landsindsamlingen og samle penge ind til arbejdet for 
menneskerettighederne. De kan for eksempel gå sammen i de grupper, de har dannet i forbindelse med Skriv 
for Liv, og endda fortælle om sagerne, de har arbejdet med.  
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4.PROJEKTARBEJDE 
 
Målgruppe: 
8.-10. klasse 
 

Tidsforbrug: 
• Fase 1. Præsentation af sagerne samt opgaven (20 min.)  
• Fase 2. Gruppearbejde (4 lektioner a 60 minutter)  
• Fase 3. Fremlæggelse og feedback (90 minutter)  

 

Materialer:  
Kopiark 4: Kriterier for opgaven 
Forslag til webværktøjer: Keynote, PowerPoint, Prezi, Google slides  
 

Beskrivelse:  
I følgende opgave deles de seks sager ud til seks forskellige grupper. Hver gruppe skal nu gå i dybden med 
den enkelte sag og undersøge, hvilke menneskerettigheder der bliver overtrådt. I arbejdet med casen arbejder 
eleverne problemorienteret med sagerne. Dermed kan eleverne inddrage flere relevante kilder, som kan belyse 
den pågældende sag.  
 

Sådan gør du: 
  
Del eleverne ud i seks grupper og præsenter dem for opgaven. Print kopiark 4 til eleverne, da de kan se 
kriterierne i dette. 
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5. EVALUERING: 
 

Skriv et essay – Menneskers ret til et frit og lige liv  
 

Målgruppe: 
8.-10. klasse  
 

Tidsforbrug: 
20 minutters introduktion i klassen.  
*Hjemmearbejde.  
 

Materialer:  
Kopiark 5.1: Skriv et essay 
 

Beskrivelse:  
Skriv et essay, hvori du overvejer betydningen af menneskerettighederne.  Reflekter blandt andet over 
følgende spørgsmål: Hvilken betydning har menneskerettighederne i dit liv? Er det relevant at diskutere 
menneskerettighederne herhjemme og ude i verden? 
Dit essay kan tage udgangspunkt i en eller flere af Skriv for Liv-sagerne. Udlever kopiark 5.  
 

Opsamling på læringsmål   
 

Målgruppe:  
6.-10. Klasse  
 

Tidsforbrug:  
15 min.  
 

Materialer:  
Kopiark 5.2: Opsamling på læringsmål 

 
Sådan gør du:  
 

• Lad eleverne tale om følgende udsagn – skriv dem eventuelt på tavlen – og lad dem diskutere dem i 
mindre grupper:  
- Det, der forbavsede mig mest, var … 
- Det mest interessante var …  
- Det sværeste var … 
- Min præstation var …  
- Det forstår jeg stadigvæk ikke …  

• Saml op på elevernes gruppesnak i plenum.  
• Udlever derefter kopiark 5. 2. Her får eleverne mulighed for at svare skriftligt på læringsmålene for 

forløbet. Der skal sættes kryds i et af felterne til hvert mål.  
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Det lærte jeg også!  
 

Målgruppe:  
6.-10. klasse  
 

Tidsforbrug:  
10 minutter.  
 

Materialer:  
Kopiark 5.3: Det lærte jeg også!   
Forslag til webværktøjer: socrative.com og padlet.com.  
 
Sådan gør du:  
 

• Udlever kopiark 5.3 til eleverne og lad dem fortælle på egen vis, hvad de synes, de har lært gennem 
forløbet. Hvad har de for eksempel lært om (mangel på) menneskerettigheder, ytringsfrihed, 
forsamlingsfrihed og frihed til at bestemme over egen krop?  

• Lad eleverne skrive så meget, de kan komme i tanker om.  
• Lad dem derefter læse dette højt for en lille gruppe af andre elever eller i plenum.  
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KOPIARK 
 

Ark til kapitel 1:  
Introduktion til menneskerettigheder  
og Skriv for Liv  
 
 

KOPIARK 1.1. BRAINSTORM:  
HVAD ER MENNESKERETTIGHEDER? 
 
 

 

 
 
 

 



 31 

KOPIARK 1.2. HVAD ER MOD?  
 

• Prøv at tænke på en eller flere personer, der har været modige: Hvorfor tænker du, at de pågældende 
personer var modige? Kunne personen/personerne havde handlet anderledes i den pågældende 
situation? 

 
 
 

 
• Hvad ville du selv have gjort i den situation?  

 
 
 

 
• Hvornår har du sidst været modig? 

 
 
 
 

• Har du været i en situation, hvor du ikke turde være modig? 
 
 

 
• Hvad betyder mod for dig? Skriv eller lav en tegning eller collage, der giver udtryk for de tanker og 

ideer, du får, når du hører ordet ’mod’.  
 
 

 
• Beskriv fortællingen i de to plakater, I har fået tilsendt: Hvad sker der, og hvilke dilemmaer er der? 

Hvad tænker du om de mennesker, der er på plakaterne? Synes du, at de er modige? Hvorfor/hvorfor 
ikke? 

 
 
 
 

• Hvad forstår du ved ordet ’menneskerettighedsforkæmper’? Synes du, at personer, der kæmper for 
menneskerettighederne, er modige? Hvorfor og hvornår er de modige? Uddyb.  
 
 
 
 

• Hvordan kan du på fredelig vis, protestere mod undertrykkende magthavere eller noget, du er utilfreds 
med? Er det en modig handling?  
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Ark til kapitel 2: Præsentation af sagerne  
 

KOPIARK 2.1. DISKUSSIONSSPØRGSMÅL  
– MAHADINE FRA CHAD  
 
Til læreren: Disse spørgsmål kan udleveres til eleverne. Vi har inddelt spørgsmålene i sværhedsgrader (niveau* 
og niveau **), hvor niveau * er det letteste. Men eleverne fra de ældre klasser kan godt få udbytte af niveau* 
spørgsmålene, hvorefter de kan gå til det sværere niveau.  
 
Generelle spørgsmål * 

• Beskriv sagen.  
• Mener du, at Mahadine skulle være blevet straffet? Hvorfor/hvorfor ikke? 
• Tror du, at han ville være blevet straffet i Danmark? Hvorfor/hvorfor ikke? 
• Hvilke menneskerettigheder er i spil tror du? 

 
Generelle spørgsmål ** 

• Hvordan forholder du dig til, at Mahadine blev flyttet fra det ene fængsel til det andet? Og at hans 
familie ikke vidste, hvor han befandt sig? 

• Synes du, at Mahadine har bragt sit land i fare? Hvorfor/hvorfor ikke?  
 

Ytringsfrihed: * 
• Mener du, at vi har ytringsfrihed i Danmark?  
• Kan du skrive eller sige alt det, du har lyst til? Hvorfor/hvorfor ikke?  
• Hvad betyder ytringsfrihed for dig? 
• Mener du, at der bør være begrænsninger for, hvad man må sige og skrive? Uddyb.  
• Mener du, at Mahadine skulle have ytret sig? Også selv om han måske kendte konsekvenserne? 

Uddyb.  
 
Ytringsfrihed: ** 

• Hvorfor tror du, at Mahadine ytrede sig kritisk på Facebook? Tror du, at det var vigtigt for ham at 
poste disse videoer på Facebook?  

• Hvordan mener du, at Mahadines ytringsfrihed er blevet krænket? 
• Kan man blive straffet i Danmark for at skrive noget kritisk i avisen, på Facebook, eller på andre 

sociale medier? Hvorfor/hvorfor ikke - og hvornår?  
• Tror du, at der er grænser for ytringsfriheden i forhold til de internationale menneskerettigheder? 
• Hvad betyder ytringsfrihed for dig?  
• Kan du give nogle overordnede eksempler på ytringer i medierne, der er kritiske, eller kan fornærme 

nogle? 
• Hvad ville du gøre, hvis du modtog en besked eller et billede med fornærmende indhold?  

 

Forbud mod tortur og anden grusom, nedværdigende og umenneskelig behandling* 
• Hvad er tortur? 
• Er det i nogle tilfælde i orden at bruge fysisk afstraffelse af fanger? Hvorfor/hvorfor ikke? 
• Er tortur altid forbudt?  
• Hvorfor tror du, at Amnesty International er imod enhver form for tortur? 
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Forbud mod tortur og anden grusom, nedværdigende og umenneskelig behandling** 
• Hvordan mener du, at Mahadine skulle være blevet behandlet? 
• Tror du, at dette ville kunne ske i Danmark? Hvorfor/hvorfor ikke? 
• Tror du, at man kan bruge de informationer, der er fremkommet under tortur? 

 

Retten til lægehjælp *  
• Tror du, at Mahadine er blevet syg af at sidde fængslet? Uddyb.  
• Tror du, at man har ret til lægehjælp, selvom man sidder i fængsel? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Retfærdig rettergang *  
• Har alle ret til en forsvarsadvokat? Selvom en person har mord på samvittigheden?  
• Hvorfor er det vigtigt?  

 

Retfærdig rettergang ** 
• Hvilken betydning har det, at det var efterretningstjenesten, der stod bag hans anholdelse og 

fængsling? 
• Har indsatte i fængsler ret til at se deres familier?  
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KOPIARK 2.2. HVAD ER TORTUR?  
 
Her kan du læse artikel 1 af FN’s konvention mod tortur (fra 1984). 
 
 
Artikel 1 i FN’s konvention: I denne konvention betyder udtrykket ”tortur” enhver handling, ved hvilken 
stærk smerte eller lidelse, enten fysisk eller mental, bevidst påføres en person med det formål at 
fremskaffe oplysninger eller en tilståelse fra denne eller en tredjemand, at straffe ham for en handling, som 
han selv eller en tredjemand har begået eller mistænkes for at have begået, eller at skræmme eller lægge 
tvang på ham eller en tredjemand, eller af nogen grund baseret på nogen form for forskelsbehandling, når 
en sådan smerte eller lidelse påføres af eller på opfordring af en offentlig ansat eller en anden person, der 
virker i embedets medfør eller med en sådan persons samtykke eller indvilligelse. 

 
Læs teksten igennem og skriv derefter med egne ord, hvad du mener, den betyder: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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KOPIARK 2.3. DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 
 – SAKRIS KUPILA FRA FINLAND  
 
Til læreren: Disse spørgsmål kan udleveres til eleverne. Vi har inddelt spørgsmålene i sværhedsgrader (niveau* 
og niveau **), hvor niveau * er det letteste. Men eleverne fra de ældre klasser kan godt få udbytte af niveau* 
spørgsmålene, hvorefter de kan gå til det sværere niveau.  
 
 
Generelle spørgsmål til sagen* 

• Beskriv sagen.  
• Hvilke problematikker ser du i sagen? 
• Hvad betyder det at være transperson? 
• Kender du nogen eller har du hørt om nogen, der er transperson? 

 

Retten til at bestemme over egen krop* 
• Er det kun dig, der bestemmer over din krop?  
• Er retten til at bestemme over egen krop en menneskeret? Kom gerne med konkrete eksempler på, 

hvorfor det er vigtigt at bestemme over egen krop.  
• Hvornår, og i hvilke situationer, kan det være svært at bestemme over sin egen krop? 
• Hvornår synes du, at man bør have lov til at skifte køn?  

 

Retten til at bestemme over egen krop** 
• Forestil dig, at du er 18 år og ønsker at skifte køn. Ville du gå med til at blive steriliseret for at opnå 

dette? Hvad betyder dette indgreb?  
• Hvorfor tror du, at det finske sundhedssystem vil have, at man skal steriliseres for at skifte køn? 

Synes du, at det er i orden? På hvilken måde er det en menneskerettighedskrænkelse?  
• Gå ind på www.amnesty.dk (dansk) og find frem til Amnesty Internationals anbefalinger og krav 

vedrørende transpersoners rettigheder.  
 

Kønsidentitet og kønsstereotyper*  
• Mener du, at der kan findes flere køn end to? 
• Hvad betyder køn for dig?   
• Hvad betyder det at ”udtrykke sit køn og sin kønsidentitet”? 
• Diskuter, hvordan du mener, at mennesker udtrykker deres køn og kønsidentitet i dagligdagen. Kom 

gerne med eksempler. 

 
Kønsidentitet og kønsstereotyper**  

• Hvad betyder køn i samfundet, og hvordan andre opfatter kønnene eksempelvis i Danmark? Nævn 
nogle eksempler.  

• Diskutér hvordan kønsopfattelser i Danmark har ændret sig i gennem de sidste 100 år.  
• Hvad mener du er med til at bestemme en persons køn? Er det for eksempel vedkommendes 

kønsdele, kromosomer, udseende, opførsel, opdragelse, samfundets syn på køn, eller hvordan 
personen opfatter sig selv, der har betydning? Uddyb. 

• Hvorfor tror du, at det er vigtigt for transpersoner at blive omtalt med det pronomen, altså ”han” 
eller ”hun” eller ”dem” (non-binære), som vedkommende også føler sig som? 

• Hvordan kan man fortælle sine forældre, at man føler sig som et andet køn end det, omverdenen 
opfatter en som? 

• Hvordan ville du reagere, hvis en god ven fortalte dig at vedkommende var transkønnet? 

http://www.amnesty.dk/


 36 

Ret til sundhed* 
• Hvilke krav er der i Finland til en person, som ønsker at skifte juridisk køn og navn? 
• Har transpersoner de samme rettigheder i Danmark og Finland? Undersøg hvilke forskelle og ligheder, 

der er i landenes sundhedssystem i forhold til transpersoner. 
 

Ret til sundhed** 
• Hvad betyder det, tror du, at en transperson skal kategoriseres som en person, der har en psykisk 

sygdom? Hvordan tror du, at det påvirker den enkelte person? Uddyb.  
 

Diskrimination* 
• Hvordan tror du, at din klasse ville reagere, hvis der startede en transperson i din klasse?  
• I Finland oplever 80 procent af unge transpersoner at blive udsat for mobning, vold og diskrimination 

i skolen og lignende steder. Hvorfor tror du, at nogle folk bliver vrede over for transkønnede personer?  
• Hvorfor er det vigtigt at beskytte transpersoner? 

 

Diskrimination** 
• Hvordan tror du, at transpersoner bliver behandlet (fx i skoler) i Danmark? Undersøg og sammenlign 

med Finland.  
• Hvordan kan det være, at så mange transpersoner oplever at blive diskrimineret og set ned på i 

samfundet? 
• Hvorfor er det vigtigt at beskytte transpersoner? 
• Hvad kan man gøre for at beskytte transpersoner mod diskrimination og vold?  
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KOPIARK 2.4. DISKUSSIONSSPØRGSMÅL  
– SHACKELIA JACKSON FRA JAMAICA 
 
Til læreren: Disse spørgsmål kan udleveres til eleverne. Vi har inddelt spørgsmålene i sværhedsgrader (niveau* 
og niveau **), hvor niveau * er det letteste. Men eleverne fra de ældre klasser kan godt få udbytte af niveau* 
spørgsmålene, hvorefter de kan gå til det sværere niveau.  
 
 
Generelle spørgsmål til sagen* 

• Beskriv sagen. 
• Ser det ud til at være bestemte grupper i befolkningen, der bliver skudt vilkårligt af politiet i Jamaica?  
• Synes du, at det er retfærdigt, at Shackelias bror blev skudt? Hvorfor/hvorfor ikke? 
• Havde det været retfærdigt, hvis Shackelias bror havde begået en forbrydelse? 
• Hvad synes du, der skulle være sket i stedet for? 
• Hvorfor er det en krænkelse af menneskerettighederne?  

 

Kampen for retfærdighed/bekæmpe straffrihed * 
• Hvorfor tror du, at det er så vigtigt for Shackelia Jackson at opnå retfærdighed?  
• Synes du, at politiet i dette tilfælde bør retsforfølges? Hvorfor/ hvorfor ikke?  

 

Retssikkerhed og politiets magtanvendelse*  
• Må politiet slå folk? Eller anvende magt?  
• Er der situationer, hvor politiet gerne må bruge magt? I andre lande? I Danmark? 
• Har du hørt om byer eller lande, hvor politiet har brugt har slået på folk? 
• Hvad betyder det, at ens sag kommer for en dommer? At man har adgang til en advokat?  
• Hvordan ser du på politiet? Hvad ville det betyde for dig, hvis du ikke kunne stole på politiet?  

 

Retssikkerhed og politiets magtanvendelse ** 
• Hvornår tror du, at det kan være et problem, at politiet bruger for meget magt, eller vold over for 

borgere? 
• Er der situationer, hvor du synes, at det er i orden at politiet anvender magt? Hvorfor? 
• Kender du til lignende sager i andre lande, hvor politiet er blevet kritiseret for deres angreb på 

borgerne? Uddyb dit svar.  
• Hvilke konsekvenser har politivold for et samfund? 

 

Diskrimination * 
Hvorfor tror du, at det er flest fattige, der bliver udsat for politivold i Jamaica? 
Hvordan ser uligheden ud i det danske samfund? Prøv at undersøg eller uddyb. 
Tror du, at Shackelias bror var udsat for diskrimination? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 

Diskrimination ** 
• Tror du, at politiet kan være ude efter bestemte befolkningsgrupper? Hvorfor og hvordan? 
• Ifølge menneskerettighederne har alle grupper af befolkningen, eksempelvis også terror-mistænkte, 

krav på den samme retsbeskyttelse. Hvorfor tror du, at det er vigtigt?  
• Har du hørt om visitationszoner i København? Hvad tænker du om dette? 
• Hvilke argumenter ser du for og imod visitationszoner i København?  
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KOPIARK 2.5. DISKUSSIONSSPØRGSMÅL  
– NI YULAN FRA KINA  
 
Til læreren: Disse spørgsmål kan udleveres til eleverne. Vi har inddelt spørgsmålene i sværhedsgrader (niveau* 
og niveau **), hvor niveau * er det letteste. Men eleverne fra de ældre klasser kan godt få udbytte af niveau* 
spørgsmålene, hvorefter de kan gå til det sværere niveau.  
 

Generelle spørgsmål til sagen * 
• Beskriv sagen.  
• Hvorfor er Ni Yulan og hendes familie blevet fordrevet fra deres hjem gentagende gange?  
• Hvad synes du, at myndighederne skulle have gjort med Ni Yulan og hendes familie?  
• Synes du, at det er retfærdigt, at deres hjem bliver ryddet? Uddyb.  
• Kender du andre steder (lande, byer) og eksempler, hvor personer er blevet tvunget til at flytte på 

grund af bygning af sportsfaciliteter? Uddyb.  
 

Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder * 
Må regeringen fordrive folk fra deres hjem? Uddyb dit svar.  
Hvad hvis regeringen kommer med en alternativ bolig? 
Hvad ville det betyde for dig, hvis du skulle flytte fra dit hjem? 
Hvad betyder dit hjem for dig? Uddyb.  
Hvad ville være det vigtigste for dig at tage med, hvis du skulle flytte fra dit hjem? 
 

Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder ** 
Findes der lignende sager i Danmark, hvor myndighederne flytter borgere fra deres hjem? Uddyb. 
 

Overvågning * 
Tror du, at nogen danskere bliver overvåget? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Hvornår tror du, at det kan være en krænkelse af menneskerettighederne at overvåge borgere?  
Må voksne godt overvåge deres børns adfærd på de sociale medier? Hvorfor/hvorfor ikke? Og har det 
betydning, hvor gammelt barnet er? 
Har du oplevet, at nogle fra din omgangskreds har fået noget at vide om dig, som skulle have været 
hemmeligt? – Hvilke følelser medførte det hos dig? 
 

Overvågning: ** 
Mener du, at myndigheder generelt har lov til at overvåge personer?  
Hvorfor og hvornår synes du, at myndighederne har ret til at overvåge borgere? Er der eksempelvis særlige 
tilfælde, hvor du synes, at myndighederne skal have lov til at overvåge personer? Uddyb dit svar.  
I hvilket omfang bliver danske borgere overvåget af de danske myndigheder?  
 

Udrejseforbud* 
Hvorfor nægter de kinesiske myndigheder Ni Yulan at rejse ud af landet? 
Hvad ville det betyde for dig, hvis ikke du kunne rejse til udlandet? Uddyb.  
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Udrejseforbud** 
• Må et land nægte udrejse til en af sine statsborgere? Hvorfor/hvorfor ikke? 
• Hvad synes du om, at de kinesiske myndigheder har nægtet at udstede et pas til Ni Yulan, og at hun 

derfor ikke kan rejse til USA og modtage en international pris? 
 

Forbud mod tortur og anden grusom, nedværdigende og umenneskelig behandling* 
• Hvad er tortur? 
• Er det i nogle tilfælde i orden at bruge fysisk afstraffelse af fanger? Hvorfor/hvorfor ikke? 
• Er tortur altid forbudt?  
• Hvorfor tror du, at Amnesty International er i mod enhver form for tortur? 

 

Forbud mod tortur og anden grusom, nedværdigende og umenneskelig behandling** 
• Hvad har det betydet i Ni Yulans sag, at hun er blevet mishandlet?  
• Tror du, at dette ville kunne ske i Danmark? Hvorfor/hvorfor ikke? 
• Tror du, at man kan bruge de informationer, der er fremkommet under tortur? Uddyb. 
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KOPIARK 2.6. FØRST KOM DE FOR AT… 
 
 
Først kom de for at… 
 

Af Martin Niemüller: 
 

Da nazisterne hentede kommunisterne, sagde jeg ikke noget, for jeg var jo ikke kommunist. 
Da de spærrede socialdemokraterne inde, sagde jeg ikke noget, for jeg var jo ikke socialdemokrat. 

Da de tog fagforeningsfolkene, protesterede jeg ikke, for jeg var jo ikke fagforeningsmedlem. 
Da de hentede jøderne, protesterede jeg ikke, for jeg var jo ikke jøde. 

Da de kom efter mig, var der ingen tilbage til at protestere. 
 

 

Spørgsmål til digtet: 
  

• Hvornår tror du, at digtet er skrevet? 
 
 

• Hvad handler det om? 
 
 

• Hvad forsøger forfatteren at fortælle sin læser? 
 
 

• Hvorfor siger vi ikke altid fra, når nogen bliver undertrykt eller får krænket de menneskerettigheder, 
som de har krav på? Hvad stopper os? 
 
 

• Kan du komme på eksempler, hvor du eller andre har protesteret og sagt fra på vegne af andre?  
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KOPIARK 2.7. DISKUSSIONSSPØRGSMÅL  
– FARID OG ISSA FRA ISRAEL OG DE BESATTE 
PALÆSTINENSISKE OMRÅDER 
 
Til læreren: Disse spørgsmål kan udleveres til eleverne. Vi har inddelt spørgsmålene i sværhedsgrader (niveau* 
og niveau **), hvor niveau * er det letteste. Men eleverne fra de ældre klasser kan godt få udbytte af niveau* 
spørgsmålene, hvorefter de kan gå til det sværere niveau.  
 

Generelle spørgsmål til sagen*  
• Beskriv sagen.  
• Hvorfor bliver Farid og Issa anklaget?  
• Hvorfor tror du, at det er så vigtigt for Farid og Issa at føre ikke-voldelige aktioner?  
• Hvad kender du til Israel/Palæstina konflikten? Prøv at undersøge nærmere. 
• Hvilke menneskerettigheder er i spil? 

 
Generelle spørgsmål til sagen** 

• Anerkender Israel, at Palæstina findes? Hvorfor, hvorfor ikke? 
• Ved du noget om, hvorvidt andre lande anerkender Palæstina? Hvad med Danmark?  Prøv at 

undersøge det nærmere.  
• Hvad med de israelske bosættelser? Er de lovlige ifølge FN? Prøv at undersøge det nærmere. 
• Hvordan retfærdiggør Israel besættelsen af Palæstina? 

 

Krigsforbrydelser* 
• Kender du, eller har du hørt om, historiske tilfælde, hvor et land har besat eller kolonialiseret et andet 

område eller land? Hvor og hvordan?  
• Kender du til personer, der har oplevet en besættelsesmagt, eller har levet under krigssituationer? Giv 

gerne nogle eksempler.  
• Hvad ville det betyde for dig, hvis et andet land havde besat Danmark?  

 
Ytrings- og forsamlingsfrihed* 

• Tror du, at det er vigtigt for Issa og Farid at protestere mod de israelske bosættelser? Hvorfor/hvorfor 
ikke.  

• Hvorfor vil de israelske myndigheder ikke have, at Issa og Farid siger deres mening offentligt? 
 

Ytrings- og forsamlingsfrihed** 
• Diskutér, hvorfor israelere kunne være bange for palæstinenserne? 
• Hvad kan aktivister ændre ved at sprede deres mening offentligt, eller kan de overhovedet ændre 

noget? 
 

Bevægelsesfrihed* 
• Hvordan kan det være, at palæstinensere ikke kan færdes eller bevæge sig frit, mens israelere godt 

må? Synes du, at det er retfærdigt?  
• Hvordan ville du selv have det, hvis du ikke kunne bevæge dig frit? Prøv at tænke på situationer eller 

tilfælde, hvor det er sket.  
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Bevægelsesfrihed** 
• Hvilke grunde kunne Israel have til at indskrænke bevægelsesfriheden for palæstinensere? 
• Tror du, at det er lovligt og stemmer overens med menneskerettighederne? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Diskrimination* 
• Hvordan bliver pælæstinenserne diskrimineret? Er det i overensstemmelse med 

menneskerettighederne? 
• Kender du andre eksempler på befolkningsgrupper, der er blevet eller bliver forskelsbehandlet? 

Uddyb.   
• Hvordan føles det at blive behandlet dårligere end andre, og hvordan ville du reagere? 
• Har du oplevet eksempler på diskrimination i Danmark? Uddyb dit svar.  
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KOPIARK 2.8. DISKUSSIONSSPØRGSMÅL  
– CASEN FRA HONDURAS   

 
Til læreren: Disse spørgsmål kan udleveres til eleverne. Vi har inddelt spørgsmålene i sværhedsgrader (niveau* 
og niveau **), hvor niveau * er det letteste. Men eleverne fra de ældre klasser kan godt få udbytte af niveau* 
spørgsmålene, hvorefter de kan gå til det sværere niveau.  
 
Generelle spørgsmål til sagen * 

• Beskriv sagen.  
• Hvilke dilemmaer er der i denne sag? Beskriv.  
• Hvad betyder det, at MILPAH arbejder sammen som en gruppe?  
• Hvilke menneskerettigheder bliver krænket tror du? 

 

Generelle spørgsmål til sagen ** 
• Hvad tænker du om virksomhedernes rolle i sagen: Hvilken rolle, magt og ansvar har de i denne 

forbindelse? 
• Kender du til eksempler (fra udlandet eller Danmark), hvor folk har været udsat for krænkelser på 

grund af virksomheders adfærd?  
• Diskutér sætningen: ’We have no weapons, we have no money. But we do have a voice and that has 

enabled us to make real progress.’ 
 

Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder * 
• Hvilken betydning har jorden/landet for de oprindelige folk? Uddyb.  
• Hvorfor tror du, at Milpah folket ikke vil flytte fra deres jord/land? 
• Hvad betyder et hjem for dig? 
• Har du et særligt yndlingssted? 
• Hvad ville det betyde for dig, hvis du skulle flytte mod din vilje? 

 

Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder** 
• Tror du, at de oprindelige folks territorium hænger sammen med deres kulturelle identitet? Uddyb.  
• Mener du, at man bør ændre rettighederne for det oprindelige folk, hvis det giver nye muligheder for 

andre i samfundet (for eksempel at bygge en mine, elektricitetsværk mv.?) Overvej hvilke 
konsekvenser dit svar vil have for de oprindelige folk og for andre i samfundet.  

 

Oprindelige folks rettigheder * 
• Hvad tror du kendetegner et oprindeligt folk? 
• Hvorfor kalder man dem ikke bare indianere?  
• De oprindelige folk har særlige rettigheder, hvilket står nævnt i mange bestemmelser om 

menneskerettighederne. Hvorfor tror du, at det er tilfældet?  
 

Oprindelige folks rettigheder** 
• Kender du til andre sager, hvor en mindre befolkningsgruppe eller oprindelige folk har fået krænket 

deres rettigheder og er blevet tvunget til at flytte? 
• Kan du finde historiske eksempler på overgreb mod oprindelige folk eller andre befolkningsgrupper 

andre steder i verden? Uddyb.  
• Tror du, at Danmark har begået overgreb mod oprindelige folk gennem tiden? Hvis ja - mod hvilke og 

hvornår?  
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Ark til kapitel 3: Skriv for Liv  
– Red liv med dit brev og SoMe  
 

KOPIARK 3.1. GUIDE TIL APPELBREV  
 
Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en 
god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for den person, hvis rettigheder bliver krænket. 
Appelbrevene bliver sendt til myndighedspersoner som kongelige, præsidenter, statsministre eller borgmestre, 
da disse personer har pligt til og mulighed for at stoppe de krænkelser, der finder sted.  
 
Sproget i dit appelbrev afgør, om modtageren tager brevet alvorligt. Det er vigtigt, at du er høflig uanset 
situationen. Det er ligeledes vigtigt at huske på, at formålet med et appelbrev ikke handler om at give udtryk 
for en personlig holdning, men derimod at opfordre modtageren til at respektere menneskerettighederne.  
 

Et appelbrevs indhold 
• Dato for hvornår dit brev er skrevet. Datoen skrives øverst til højre.  
• Hilsen til modtageren, hvor modtagerens officielle titel benyttes, for eksempel Your Excellency/ Deres 

højhed eller Dear Prime Minister/ Kære Statsminister.   
• Indledning – Kort beskrivelse af brevets formål. En indledning skal hjælpe modtageren til at forstå, 

hvorfor han eller hun er modtager af brevet, og hvad man som afsender ønsker, han eller hun skal 
gøre. Du kan for eksempel kort og med dine egne ord fortælle om de krænkelser som 
menneskerettighedsforkæmperen har været udsat for.  

• Appel: Kan også kaldes brevets hovedtekst. Her beskrives problemet og argumenterne for, at 
modtageren bør hjælpe med at løse det. Til inspiration kan du se på, hvad Amnestys krav er til hver 
sag (se nedenfor).  

• Afslutning: Her gentages og understreges, hvad du/I ønsker at modtageren skal gøre for at hjælpe med 
at løse problemet. Det er en god idé at afslutte brevet høfligt med for eksempel Yours sincerely/Med 
venlig hilsen.  

• Dit fulde navn: eventuelt også din skoles adresse, så modtageren ved, hvor han eller hun kan sende 
sit svar til. 

 

OBS: VIGTIGE INFORMATIONER TIL APPELBREVENE: 
   

• Breve til Finland: Sakris foretrækker pronomet ”ham”. Derudover opfordrer vi jer til at betegne ham 
med de neutrale udtryk: transperson eller transkønnet (fremfor eksempelvis transkønnet mand).  

• Breve til Kina: Ni Yulans datter ønsker ikke at blive fremhævet i sagen, og beder derfor om ikke at 
blive nævnt i appelbrevene.  

• Breve til Honduras: I breve til MILPAH er det vigtigt ikke at fremhæve enkeltpersoner for meget, men 
lægge vægt på organisationen som en helhed, hvor alle dens medlemmer spiller en lige stor rolle.  

 
Til inspiration er her nogle af Amnestys krav til hver enkelt sag:  
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Chad:  
- Mahadine skal løslades øjeblikkeligt.  
- Indtil løsladelsen skal han overflyttes til et hospital, hvor han kan få lægehjælp. 
- Indtil han løslades skal han ikke udsættes for tortur og mishandling.  
- Indtil han løslades skal han have adgang til jævnlig kontakt med sin familie og advokat. 

 

Finland:  
- Den finske regering skal ændre loven for transpersoner for at garantere, at Sakris Kupila og alle 

transkønnede personer i Finland kan blive anerkendt juridisk for deres køn. Processen skal ske hurtigt 
og skal være baseret på selvbestemmelse.   

- De finske myndigheder skal beskytte Sakris Kupila, så han kan kæmpe for sine rettigheder uden at 
skulle frygte overfald og trusler. 
  

Jamaica:  
- De jamaicanske myndigheder skal beskytte Shackelia og andre familier fra chikane og overfald.   
- Statsministeren skal øjeblikkeligt reformere retssystemet i Jamaica for at sikre at politidrab 

efterforskes og straffes.  

Kina:  
- De kinesiske myndigheder skal stoppe chikanen af Ni Yulan og hendes familie.  
- Ni Yulan og hendes familie skal genhuses i Beijing.  
- De kinesiske myndigheder skal efterforske chikanen som Ni Yulan udsættes for, samt den tortur hun 

har været udsat for i fængslet.  
- De kinesiske myndigheder skal ophæve Ni Yulans rejseforbud og udstede et pas til hende. 

 
Israel og Palæstina:  

- De israelske myndigheder skal øjeblikkeligt droppe alle anklager mod Issa Amro og Farid al-Atrash. 
- De israelske myndigheder skal stoppe forfølgelsen af Issa Amro og Farid al-Atrash og alle andre 

menneskerettighedsforkæmpere i de besatte palæstinensiske områder.  
- Israel skal afvikle alle bosættelser og genhuse bosætterne uden for de besatte palæstinensiske 

områder.  
 

Honduras:  
- Præsidenten skal offentligt anerkende vigtigheden af MILPAH´s arbejde.  
- Myndighederne skal tage alle nødvendige midler i brug for at garantere sikkerhed for MILPAH’s 

medlemmer i overensstemmelse med deres ønsker og behov.  
- Myndighederne skal efterforske alle tilfælde af overgreb som anmeldes af MILPAH og andre jord- og 

miljørettighedsforkæmpere. 
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KOPIARK 3.2. GUIDE TIL SOLIDARITETSBREV 
 
Formålet med et solidaritetsbrev er at give modtageren håb og en tro på, at hans eller hendes kamp for 
retfærdighed vil lykkes. Brevet behøver ikke at være langt – det vigtigste er, at det kommer fra hjertet og 
formidler sympati med modtagerens situation. Selvfølgelig er indholdet af dit solidaritetsbrev vigtigt, men 
alene det at modtage et brev kan have stor betydning. Brevet viser nemlig modtageren, at omverdenen 
kæmper for, at vedkommendes menneskerettigheder bliver overholdt. 
  
Gør brevet personligt ved for eksempel at medsende et fotografi eller en tegning til vedkommende som skal 
modtage solidaritetsbrevet. En del af Skriv for Liv er at bringe verden udenfor ind i fængselscellerne eller 
hjem til dem som kæmper en svær kamp for menneskerettighederne – og vi ved, at det vækker glæde og håbe 
at modtage postkort med motiver fra hele verden.  
Gå eventuelt en tur i efterårs- eller vinterlandskabet og tag billeder af steder, som betyder noget særligt for 
jer, og som I gerne vil dele med en af personerne bag årets sager. I kan printe billederne ud på karton og 
bruge dem som postkort, hvorpå I skriver jeres hilsner til sagspersonerne. I kan også gå på opdagelse i gamle 
aviser og blade og sammensætte symbolfyldte kollager, som siger noget om årets sager. Og endelig kan I 
tegne eller male motiver som en del af brevets indhold.  
 

 
 
Et solidaritetsbrevs indhold 
 

• Dato for hvornår dit brev er skrevet. Datoen skrives øverst til højre.  
• Hilsen til modtageren.  
• Indhold: Der findes mange muligheder for, hvad du kan skrive i et solidaritetsbrev. Nogle gange kan 

det være en god idé at skrive medfølende om selve krænkelsen, eller hvad du selv føler, når du hører 
modtagerens historie. Du kan også skrive om det mod personen udviser ved at kæmpe for 
menneskerettighederne eller hvorfor det er vigtigt at søge retfærdighed. Tænk over, hvad disse 
mennesker kan have brug for at høre, mens de befinder sig i en svær tid og situation. Måske ville det 
være rart for dem at høre noget om dig selv, og hvad du har lært af at høre om deres sag. Du kan også 
skrive, at de ikke er alene, og at der er mennesker over hele verden, som støtter deres sag. 

• Afslutning:  Det er en god idé at afslutte brevet høfligt med for eksempel Yours Sincerely/Med venlig 
hilsen eller Best regards/Bedste hilsner.  

• Dit fulde navn: eventuelt også din skoles adresse, så modtageren ved, hvor han eller hun kan sende 
sit svar til. 
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OBS: VIGTIGE INFORMATIONER TIL SOLIDARITETSBREVENE:  
 

• Breve til Kina: Ni Yulan i Kina kan desværre ikke modtage post, men hun har ind imellem adgang til 
internettet. Derfor modtager hun gerne solidaritetshilsner over for eksempel Twitter eller Facebook. I 
kan også skrive og dekorere et brev, som I tager et billede af og lægger på Facebook. Det er her 
særligt vigtigt at I benytter de sagsspecifikke hashtag: #NIYULAN 
 

I solidaritetserklæringer til Ni Yualan er det vigtigt at I tænker på følgende; Hvis I laver en kreativ hilsen til 
hende skal I ikke bruge farvekombinationerne sort/hvid og blå/hvid, da de symboliserer død i kinesisk kultur. I 
bør heller ikke bruge farvekombinationen gul/rød samt bruge gule stjerner, da det minder folk om det 
kinesiske nationale flag, og det kinesiske Kommunistparti, som Ni Yulan har været meget kritisk overfor.  
Derudover ønsker Ni Yulans datter ikke at blive fremhævet i sagen, og beder derfor om ikke at blive nævnt i 
solidaritetsbreve.  
 

• Breve til Finland: Sakris Kupila i Finland Sakris Kupila identificerer sig mere med Trans-flaget (med 
farverne hvid/pink/lyseblå) end LGBTI-flaget (som er regnbuefarvet). 

• Breve til Honduras: I breve til MILPAH er det vigtigt ikke at fremhæve enkeltpersoner for meget, men 
i stedet lægge vægt på organisationen som en helhed, hvor alle medlemmer spiller en lige stor rolle.  
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KOPIARK 3.3. GLOSELISTE  
Her har vi oversat nogle af de svære ord i sagsbeskrivelserne (dem som står på ”teltene”) fra engelsk til dansk.  
 

Chad: 
corruption - korruption 
misusing - misbruge 
oildependent - olieafhængig 
consequences - konsekvenser 
electrocuted - elektriske stød 
tuberculosis - tuberkulose 
courageously – modigt 
accused – anklagede 
gripping – gribende / at gribe fat 
snatched – snippet /snuppede 
intelligence officers – efterretningsofficerer  
charges – anklagerne  
threatening - truende 
 

Finland: 
embarrassment - forlegenhed 
recognition - anerkendelse 
reassigned - omfordelt 
mental disorder - psykisk lidelse 
requirements - krav 
reputation - omdømme 
humiliating – ydmygende 
diagnosed – diagnosticeret  
transgender – transperson  
hostility - fjendtlighed 
 

Jamaica: 
independent - uafhængig 
investigators - efterforskere 
pursuing - forfølge 
underfunded - underfinansieret 
sluggish - træg 
amplifying - forstærke 
gunned down – skudt ned 
determined – fast besluttet 
court system – retssystem 
rallied – mobiliseret 
raiding – plyndre / udføre en razzia 
police officer – politibetjent 
permission - tilladelse 
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Kina: 
harassment - chikane 
evicted (from something) – smidt ud 
dwellings - boliger 
surveillance - overvågning 
descended (upon) – faldt ned på 
homeless – hjemløs 
lucrative – lukrativ 
demolished – nedrevet 
wheelchair – kørestol 
pursued – forfulgte 
courage - mod 
 

Israel og De Besatte Palæstinensiske Områder: 
occupation - besættelse 
discriminatory - diskriminerende 
blindfolded - bind for øjnene 
ludicrous - groteske 
obstruct - hindre 
settlements – bosættelser 
encourages – opmuntrer/tilskynder 
interrogated – afhørt 
target – mål 
harassment - chikane 
 

Honduras: 
indigenous - oprindelige 
hydroelectric (power plant) – vandkraft(værk) 
exploit - udnytte 
environment - miljø 
smear campaigns – smædekampagner  
death threats – dødstrusler 
physical assault  - fysiske overgreb   
torched – brændt (sat ild til) 
courageous – modig 
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KOPIARK 3.4. ADRESSER TIL MAILS, FACEBOOK OG TWITTER  
 

Mail 
Her er en liste over de personer, som du kan skrive til på mail: 
  
Chad: Præsident Idriss Déby Itno: contact@presidence.td 

Finland: Statsminister: juha.sipila@vnk.fi 

Jamaica: Premierminister Andrew Holness: primeminister@opm.gov.jm 

Jamaica: Menneskerettighedsforkæmper Shackelia Jackson: brokenbutnotdestroyedinfo@gmail.com  

Kina: Bemærk, at vi ikke har nogen mailadresse til Ni Yulan  

Israel: Premierminister Benjamin Netanyahu: pm_eng@pmo.gov.il 

Honduras: Præsident Juan Orlando Hernández: info@presidencia.gob.hn 

 

Facebook 
Her er en liste over de personer, som du kan skrive til på Facebook: 
 
Chad: Præsident Idriss Déby Itno: https://www.facebook.com/presidencetd/ 

Finland: Statsminister Juha Sipilä: www.facebook.com/juhasi.fi/?fref=ts 

Jamaica: Premierminister Andrew Holness: https://www.facebook.com/AndrewHolnessJM/ 

Jamaica: Menneskerettighedsforkæmper Shackelia Jackson: https://www.facebook.com/people/Shackelia-

Jackson/100010480602954 

Kina: Bemærk, at vi ikke har nogen Facebook adresse til Ni Yulan 

Israel: Præsident Benjamin Netanyahu: https://www.facebook.com/BenjaminNetanyahou/ 

Palæstina: Menneskerettighedsforkæmper Issa Amro: https://www.facebook.com/issaamro2012 

Honduras: Præsident Juan Orlando Hernández: https://www.facebook.com/juanorlandoh/ 

Honduras: Menneskerettighedsforkæmpere i MILPAH: https://www.facebook.com/milpahcom-

1802994836383951/ 

 

Twitter 
Her er en liste over de personer du kan skrive til på Twitter samt det sagsspecifikke hashtag:  

Chad: Præsident Idriss Déby Itno: @PrsidenceduTcha  
Hashtags: #FREEMAHADINE / #BRAVE FR: #LIBEREZMAHADINE / #OSONSLECOURAGE 
 
Eksempel på tweet: No one should be in jail for criticizing the government. It is a right. #FreeMahadine. 
#FreedomOfExpression. #Chad #W4R17  
 
Finland: Statsminister Juha Sipilä: @juhasipila 
Hashtags: #TRANSRIGHTS / #W4R17 / #TRANSLAKI (TRANS ACT) / #TRANSLAKINYT (TRANS ACT NOW) 
 

 

mailto:contact@presidence.td
mailto:juha.sipila@vnk.fi
mailto:primeminister@opm.gov.jm
mailto:brokenbutnotdestroyedinfo@gmail.com
mailto:pm_eng@pmo.gov.il
mailto:info@presidencia.gob.hn
https://www.facebook.com/presidencetd/
http://www.facebook.com/juhasi.fi/?fref=ts
https://www.facebook.com/AndrewHolnessJM/
https://www.facebook.com/people/Shackelia-Jackson/100010480602954
https://www.facebook.com/people/Shackelia-Jackson/100010480602954
https://www.facebook.com/issaamro2012
https://www.facebook.com/juanorlandoh/
https://www.facebook.com/milpahcom-1802994836383951/
https://www.facebook.com/milpahcom-1802994836383951/
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Jamaica: Premierminister Andrew Holness: @AndrewHolnessJM 

Hashtags: #Time4JusticeJA 

Kina: Sendes fra din egen profil 

Hashtags: #NIYULAN / #CHINA / #W4R17 

 

Eksempel på tweet: You are so brave #NiYulan – We stand by you! 

Israel: Premierminister Benjamin Netanyahu: @IsraeliPM 

Hashtags: #FARIDANDISSA #FARID #ISSA 

Palæstina: Menneskerettighedsforkæmper Issa Amro: @Issaamro 

Hashtags: #FARIDANDISSA #FARID #ISSA 

Honduras: Præsident Juan Orlando Hernández: @JuanOrlandoH 

Hashtags: #DEFENDERSUNDERATTACK / #ISTANDWITHMILPAH / #W4R17 / #BRAVE /  
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KOPIARK 3.5. INVITATION TIL EVENT 
 
Når I planlægger en event, får I brug for en lang række forskellige kompetencer. Nogle elever kan være stærke 
kommunikatører og dermed gode til at holde oplæg eller planlægge andet fagligt indhold til eventen. Andre vil 
være gode planlæggere og have styr på praktiske detaljer. En tredje elevtype vil kunne bidrage til det kreative, 
som gør en event sjov at deltage i, ved at lave pynt, mad eller andet for at forkæle jeres deltagere. I den 
følgende guide har vi opstillet en række gode spørgsmål til de forskellige faser, I gennemgår, når I skal 
planlægge, invitere til og afholde jeres event. Rigtig god fornøjelse. 
 

Planlægning 
Når I går i gang med at planlægge jeres event, er det godt at tænke over, hvad konceptet for arrangementet 
skal være. Her er et par relevante hjælpespørgsmål, som kan få eleverne i gang med arbejdet:  
 
- Hvad skal fokus være på? I kan for eksempel vælge, at jeres event skal handle om personsagerne og holde 
små oplæg om disse. I kan invitere andre til at skrive breve, eller måske vil I fortælle noget om de forskellige 
lande, der er repræsenteret i årets sager. 
 
- Hvem skal inviteres?  
- Hvornår på dagen har de inviterede bedst mulighed for at deltage? 
- Hvor skal eventen holdes? På jeres skole, en lokal café, biblioteket eller et helt fjerde sted? 
 

Opgaver op til dagen 
 
- Invitationer (fysiske eller digitale) skrives og sendes. Hvis I vil gøre lidt ekstra ud af det, kan I forfatte og 
sende håndskrevne breve, så deltagerne får en helt særlig invitation fra jer. 
 
- Der skal vælges oplægsholdere, som sætter sig ind i stoffet og øver sig på at præsentere det. Nogen skal for 
eksempel byde velkommen. Find i fællesskab ud af, hvad en velkomst skal indeholde. Andre vil måske 
præsentere årets sager. Men sørg for, at det ikke bliver for langt og tungt, og at alle de, der ønsker at 
præsentere noget, får mulighed for det.  
 
- Måske vil I pynte lokalet, hvor eventen skal holdes. Tænk på, om I kan komme på kreative ideer, som 
hænger sammen med Skriv for Liv-konceptet. I kan for eksempel folde en kæmpe konvolut til at samle de 
breve, som bliver skrevet under eventen, eller I kan lave små ’brev-guirlander’. Kun fantasien sætter grænser.  
 
- I kan servere lidt mad/drikke for jeres gæster. Kan I igen finde på noget, som passer ind i konceptet? Måske 
har nogle elever lyst til at bage kager, som pyntes med gul glasur formet som kuglepenne eller breve? 
 

Under selve eventen 
 

- Præsenter jeres indhold på en visuel måde. I kan bruge nogle af Amnestys videoer eller billeder, som I 

projekterer op på en hvid væg:  

 - Sørg for at hjælpe jeres gæster, når de skal skrive brevene. Det er måske en idé at tilbyde hjælp til engelske 

formuleringer – eksempelvis ved, at elever med gode sprogkundskaber hjælper de andre undervejs. 

- Sørg for at lægge kuglepenne, farveblyanter og brevpapir frem.  

- Og vigtigst af alt: HA’ DET SJOVT! 
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Ark til kapitel 4: Projektarbejde  
 

KOPIARK 4. KRITERIER FOR OPGAVEN 
 

 Udarbejd en problemstilling for den udvalgte case, som godkendes af din lærer.  
 Præsenter sagen for klassen.  
 Hvilke menneskerettigheder bliver krænket i casen?  
 Fokus på landet: Hvilket slags land er der tale om? (Et demokratisk land? En autoritær stat? Et U-

land?) Er der tale om et generelt problem eller et enkeltstående tilfælde?  
 Hvad kan der gøres internationalt for at sikre, at menneskerettighederne overholdes? Hvilket ansvar 

har det internationale samfund for eksempel EU og FN?  
 Fremlæggelsen skal indeholde et visuelt produkt, en problemstilling samt en konklusion. Den skal 

vare 7-10 minutter.  
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Ark til kapitel 5: Evaluering  
 

KOPIARK 5.1. SKRIV ET ESSAY 
 
Essay  
 
Skriv et essay, hvori du overvejer betydningen af menneskerettighederne.   
Reflekter blandt andet over følgende spørgsmål: 
  

- Hvilken betydning har menneskerettighederne i dit liv?  
- Er det relevant at diskutere menneskerettighederne herhjemme og ude i verden? 

 
Dit essay kan tage udgangspunkt i en eller flere af Skriv for Liv-sagerne.  
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KOPIARK 5.2. OPSAMLING PÅ LÆRINGSMÅL 
 

MÅL:  BESKRIVELSE:  
*Her kan du uddybe det,  
du har lært.  

KAN:  KAN 
NÆSTEN:  

KAN IKKE 
ENDNU:  

 Jeg har opnået viden 
om og kan gøre rede for 
begreberne:  
Tortur, transperson, 
ytrings- og 
forsamlingsfrihed, 
tvangsrydninger og 
oprindelige folk.  

    

 Jeg har opnået viden 
om menneske-
rettighederne 

    

 Jeg kan forklare, hvad 
tortur er, og hvilken 
konsekvens det har for 
det enkelte individ og 
samfundet.  

    

 Jeg kan diskutere 
argumenter for og imod 
ytrings-og 
forsamlingsfrihed.  

    

 Jeg kan med afsæt i 
materialet diskutere, 
hvilket ansvar verden 
har for at 
menneskerettighederne 
overholdes.   

    

 Jeg har opnået viden 
om, hvilken konsekvens 
manglende 
retssikkerhed kan have 
for et samfund.  

    

 Jeg er blevet bevidst 
om min egen rolle i 
forhold til 
menneskerettighederne.  
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KOPIARK 5.3. DET LÆRTE JEG OGSÅ! 
Hvad har du lært efter at have arbejdet med emnet? Du må skrive alt det ned, som du kan komme i tanke om. 
Husk, at du skal skrive i hele sætninger: 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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