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José Adrián 

Kræv fuld retfærdighed og genoprejsning for José Adrián samt, at de ansvarlige for uretfærdigheder 
begået mod ham og hans familie bliver retsforfulgt. 

Andre mulige tilføjelser: Bed myndighederne om at stoppe vilkårlige arresteringer og tortur. 

Appelbreve adresseres til: 

Governor of Yucatán State: Lic. Mauricio Vila Dosal 
Mérida, Yucatán, 
México 

Indledende hilsen: Dear Governor 

 

 

Husk 

Alle breve skal sendes til os - ikke til adressen ovenfor - senest fredag den 3. januar. 

Adressen er: 

Amnesty International 

Mrk.: Undervisning 
Gammeltorv 8, 5. sal  
1457 København K

OBS: Vigtige informationer 

Du bør videreformidle dette til dine elever, før de går i gang med brevskrivningen. Det handler om særlige overvejelser og risici, og 
gælder både appel-og solidaritetsbrevene. 

José Adrián, Mexico 

José Adrián er begge fornavne. I kan kalde ham enten José Adrián eller Adrián. Hans efternavn holder vi hemmeligt af 
sikkerhedsmæssige årsager.
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Magai Matiop Ngong 

Bed Sydsudan om at omstøde Magais dødsdom.  

Andre mulige tilføjelser: Bed Sydsudan om en garanti for at dødsstraf ikke vil blive brugt mod 
mennesker, der har været under 18 år på det tidspunkt, en kriminel handling har været begået. 

Andre mulige tilføjelser: Bed Sydsudan om at indeføre et stop for dødsstraf. 

Appelbreve adresseres til:  

The President of South Sudan 
South Sudan 

Indledende hilsen: Dear 

 

 

Husk 

Alle breve skal sendes til os - ikke til adressen ovenfor - senest fredag den 3. januar. 

Adressen er: 

Amnesty International 

Mrk.: Undervisning 
Gammeltorv 8, 5. sal  
1457 København K

OBS: Vigtige informationer 

Du bør videreformidle dette til dine elever, før de går i gang med brevskrivningen. Det handler om særlige overvejelser og risici, og 
gælder både appel-og solidaritetsbrevene. 

Magai Matiop Ngong, Sydsudan 

Magai tilhører den etniske stamme kaldet dinka. Selv om borgerkrigen i Sydsudan hovedsageligt er politisk, så spiller etnicitet en 
rolle. Undgå derfor at referere til, at Magai er dinka. 
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Marinel Sumook Ubaldo 

Kræv støtte til overlevere for klimaforandringer. Bed regeringen om at gøre alt, hvad der er muligt, 
for at sikre, at overlevere for klimaforandringer kan få værdige leveforhold. 

Appelbreve adresseres til: 

President Rodrigo Duterte 
Manila 
Philippines 

Indledende hilsen: Dear President 

 

 

Husk 

Alle breve skal sendes til os - ikke til adressen ovenfor - senest fredag den 3. januar. 

Adressen er: 

Amnesty International 

Mrk.: Undervisning 
Gammeltorv 8, 5. sal  
1457 København K

OBS: Vigtige informationer 

Du bør videreformidle dette til dine elever, før de går i gang med brevskrivningen. Det handler om særlige overvejelser og risici, og 
gælder både appel-og solidaritetsbrevene. 

Marinel Sumook Ubaldo, Filippinerne 

Amnesty International har kritiseret den filippinske regering for dens meget voldelige kamp mod narkotika, kaldet ‘war against 
drugs’, hvori omkring 10.000 mennesker har mistet livet. Det er vigtigt, at I hverken kobler Marinels kamp for klimaretfærdighed 
med Amnestys kritik mod ‘war against drugs’ eller beder Marinel om at kommentere på ‘war against drugs’. Det vil være meget 
farligt for Marinel.
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Sarah Mardini and Seán Binder 

Bed de græske myndigheder om at droppe anklagerne mod Sarah og Seán. 

Andre mulige tilføjelser: Bed de græske myndigheder om at anerkende, at humanitære aktioner for 
flygtninge og migranters rettigheder er legitime. 

Appelbreve adresseres til: 

Greek Minister of Citizen Protection 
Michalis Chrisochoidis 
Minister of Citizen Protection 
Ministry of Citizen Protection 
Athens, Greece 

Indledende hilsen: Dear 

 

 

Husk 

Alle breve skal sendes til os - ikke til adressen ovenfor - senest fredag den 3. januar. 

Adressen er: 

Amnesty International 

Mrk.: Undervisning 
Gammeltorv 8, 5. sal  
1457 København K

OBS: Vigtige informationer 

Du bør videreformidle dette til dine elever, før de går i gang med brevskrivningen. Det handler om særlige overvejelser og risici, og 
gælder både appel-og solidaritetsbrevene. 

Sarah Mardini og Seán Binder, Grækenland 

‣ Hverken Seán eller Sarah har lyst til at blive kaldt helte eller blive beskrevet på en helteagtig måde – de mener nemlig, at det 
at hjælpe andre mennesker burde være almindeligt for alle at gøre. 

‣ Fokuser ikke på Sarahs flugt, men på hendes situation nu og her. 

‣ Spørg ikke Sarah om hendes familie. 

‣ Vær opmærksom på, at både Seán og Sarah leverede en frivillig indsats på Lesbos. De fik altså ingen løn, hvilket er vigtigt i 
forhold til den kommende retssag, hvor de skal bevise, at de ikke har tjent penge på deres indsats. 

‣ Både Seán og Sarah er uddannede redningsarbejdere. Sarah har desuden bistået med at oversætte til arabisk. 

‣ Kald dem ikke frivillige, men skriv fx, at de frivilligt hjalp flygtninge i land.  

‣ Nævn ikke den ngo, de har arbejdet frivilligt for, da det kan skade Seán og Sarah i den kommende retssag. Hvis I bruger fotos, 
hvorpå ngo’ens navn fremgår, så vær venlig at sløre navnet. 

‣ Udtryk hverken medlidenhed med Sarah, Seán eller flygtninge generelt.
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Grassy Narrows Youth (engelsk) 

Demand a healthy future for Grassy Narrows youth. Tell Canada to restore what mercury has taken 
from the people of Grassy Narrows. The community  and their future generations must be allowed to 
live in a thriving community and healthy environment. 

Possible additional demands: Provision of specialised health care for survivors of mercury poisoning 
at Grassy Narrows 

Appelbreve adresseres til: 

The Prime Minister of Canada 
Office of the Prime Minister 
Ottawa, Ontario 
Canada 

Salutation: Dear Prime Minister 

 

 

Husk 

Alle breve skal sendes til os - ikke til adressen ovenfor - senest fredag den 3. januar. 

Adressen er: 

Amnesty International 

Mrk.: Undervisning 
Gammeltorv 8, 5. sal  
1457 København K

OBS: Vigtige informationer 
Du bør videreformidle dette til dine elever, før de går i gang med brevskrivningen. Det handler om særlige overvejelser og risici, og 
gælder både appel-og solidaritetsbrevene. 

Grassy Narrows Youth, Canada 

Vær opmærksom på ikke at fremstille de unge mennesker som ofre, da det giver en forøget risiko for fortvivlelse og ængstelse 
blandt dem. 
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