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introduktion

denne folder er en 
step by step-guide 
til, hvordan du kan 
oprette en youth-gruppe 
på din skole. her er 
massevis af idéer, 
tips og gode råd til at 
komme i gang. hvis du 
er i tvivl om noget eller 
har spørgsmål, efter 
du har læst guiden 
igennem, så skriv til 
youth@amnesty.dk

Læs mere på 
amnesty.dk/youth





1
Vær med, Vær med
måske kender du allerede nogen, der vil være 
med sammen med dig. hvis ikke, så skynd dig 
at finde nogle flere medlemmer til gruppen – det 
gør det meget sjovere. men hvordan mon man 
støver folk op, der også gerne vil kæmpe for 
 menneskerettighederne? 

du kan
•	 skrive	en	artikel	til	skolebladet.
•	 holde	et	oplæg	ved	skolens	morgensamling,	

hvor du kan fortælle om gruppen, og at du 
søger flere medlemmer. 

•	 invitere	til	info-møde	for	de	interesserede	–	
evt. via klasselærere, plakater eller skolens 
intranet.   

•	 få	en	fra	Amnesty	til	at	komme	forbi	 
og holde et oplæg.

•	 vise	Amnesty-videospots	i	fællesområdet.	

ovenstående er forslag – du bestemmer selv, 
hvordan du vil gøre. det vigtige er, at du er synlig. 

2
det første møde 
når du har samlet en flok mennesker, der 
kunne ligne en god youth-gruppe, kan I holde 
jeres første møde. her skal I finde en eller to 
kontaktpersoner, der skal være ansvarlige for 
kontakten mellem amnesty International og 
gruppen. samtidig skal I huske at registrere 
de nye medlemmer af gruppen og sende deres 
oplysninger til amnesty.

desuden er det en god idé at lave en helt kort 
introduktion til amnesty International og den 
aktuelle kampagne, så alle får et indtryk af, 
hvad amnesty står for. du kan bruge nogle 
amnesty-videospots eller finde mere information 
på amnesty.dk/youth

den første aktivitet er også smart at planlægge 
allerede nu. så bliver opgaverne mere konkrete 
fra start af, og det er fedt at arbejde mod et 
fælles mål. I kan f.eks. tilmelde jer den aktuelle 
kampagne. 



3
AktiViteter
Vi sender en startpakke til kontaktpersonen, 
når gruppen er oprettet. I startpakken ligger lidt 
informationsmateriale og forslag til jeres første 
aktivitet.   

kampagner 
amnesty har mindst 3 kampagner om året. 
I skal tilmelde jer fra gang til gang for at få 
tilsendt kampagnematerialerne. sammen med 
materialerne modtager I en beskrivelse af, 
hvordan materialerne bruges. I kan altid tilpasse 
idéerne til jeres skole.  du kan læse mere om den 
aktuelle kampagne på amnesty.dk/youth

4
mød Amnesty
Vi vil meget gerne besøge jeres gruppe for at 
komme med input, idéer, viden, eller hvad I 
nu har lyst til at bruge os til. Vi kan komme 
i opstartsprocessen for at holde et oplæg på 
skolen, til jeres første møde eller på et senere 
tidspunkt. skriv til youth@amnesty.dk



5
fAstholdelse 
når gruppen er kommet godt i gang, er det 
vigtigt, at I bliver ved med at holde fast i 
gruppens medlemmer og rekruttere flere nye 
youth-aktivister. hvis I undervejs kan mærke, at 
gejsten ikke længere er så stor, eller I har svært 
ved at få folk til at komme til møderne – så ring 
til os. Vi snakker situationen igennem med jer, 
og sammen finder vi nogle forslag til, hvordan I 
kommer videre.

det kan for eksempel også være en god idé at 
planlægge en større aktivitet. så har I noget 
at arbejde hen i mod, og det kan være med til 
at holde gejsten oppe. det kan være, at I vil 
udbygge en af kampagnerne, men I kan også 
lave jeres helt egen aktivitet. 

hvis I tilmeder jer gruppen for youth-aktivister på 
facebook, kan I også finde og dele erfaringer med 
andre youth-aktivister.

I god tid før sommeren skal I se på, hvor mange 
3. g’ere, der forlader gruppen, og få nogle flere 
1. og 2. g’ere ind. på den måde er I sikre på, 
at gruppen fortsætter på den anden side af 
sommerferien.

6
mød Andre 
youth‑AktiVister 
som youth-gruppe er I del af et stort netværk, 
som I med fordel kan benytte jer af. Brug 
hinanden på kryds og tværs af landet, del 
erfaringer og mål. Vi har flere gange om året 
fælles arrangementer, enten kun for youth-
aktivister eller for samtlige aktive i danmark.  
I efteråret er der youth-dag. her er der spændede 
oplæg og workshops, men der er også meget 
fokus på det sociale og på at møde andre youth-
aktivister.

derudover afholdes nordic youth Conference 
årligt, hvor youth-aktivister fra alle nordiske 
lande deltager. 

på bagsiden kan I se nogle af de pejlemærker,  
I kan bruge til at planlægge året efter.

god fornøjelse!



om Amnesty 
amnesty International er verdens største 
menneskerettighedsorganisation. Vores vision 
er en verden, hvor alle mennesker kan leve et 
liv i værdighed, som det er beskrevet i Fn’s 
Verdenserklæring om menneskerettigheder. 
amnestys vigtigste opgave er derfor at skabe 
forandring og tage handling, der hvor mennesker 
oplever overgreb på deres menneskerettigheder.  

amnesty har mere end 3 millioner medlemmer på 
verdensplan. mange af medlemmerne deltager i 
events og aktioner, andre skriver breve og sender 
sms’er og mange tusinder deltager hvert år i 
amnestys underskriftindsamlinger. 
som youth-aktivist kan du også deltage i dette 
arbejde og være med til at forandre verden.

Læs mere på amnesty.dk



amnesty.dk/youth
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