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KÆRE AKTIVIST

Tak fordi du deltager i Amnestys kampagne Skriv for Liv. 

Du er med til at gøre en forskel for de mange mennesker verden 
over, der er truet, fordi de kæmper for deres menneskerettigheder. 
Uanset om du gør dette alene eller med en gruppe venner, vil de 
ord, du skriver, ændre liv. Så tusind tak for din indsats. 

- Årets materialer
- Årets sager
- Hvad er Skriv for Liv
- Hvordan foregår Skriv for Liv
- Sådan skriver du for liv

Rigtig god fornøjelse!

Formålet med årets Skriv for Liv-pakke er som altid at skrive en masse breve.

• Kampagneguide (den du læser lige nu)
• Folder med sager og guide til brevskrivning (både dansk og engelsk)
• Indlæg med nyeste opdatering om sagerne
• Guirlande
• Postkort
• Klistermærker
• Returkuvert

På mail vil du også modtage denne guide og et udkast til appelbreve, som du 
kan bruge til inspiration.  

Alle relevante dokumenter kan også findes her: https://amnesty.dk/vaer-med/
aktivisme/aktivisme-skriv-for-liv/

KAMPAGNE 
INDHOLD

https://amnesty.dk/vaer-med/aktivisme/aktivisme-skriv-for-liv/
https://amnesty.dk/vaer-med/aktivisme/aktivisme-skriv-for-liv/
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Mennesker i mere end 170 lande tager del i forskellige Skriv for Liv-events.
I skriver millioner af breve, e-mails og underskrifter. 
I støtter mennesker, der får krænket deres menneskerettigheder og pårørende.
I lægger pres på regeringer, ledere og beslutningstagere.
I skaber forandring – og er med til at få aktivister løsladt og sikre retfærdighed 
for dem, hvis rettigheder bliver angrebet.

Jeres breve, ord og handlinger vil lægge pres på myndighederne til øjeblikkeligt 
at gribe ind, så de, der misbruger folks rettigheder, bliver stillet til ansvar. Og 
dermed vil de mennesker, der sidder uretfærdigt fængslet eller udsættes for 
daglig diskrimination, være et skridt tættere på frihed. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Hver eneste dag verden over bliver mennesker udsat for grove krænkelser. 
Skriv for Liv er en global kampagne, der med pennen som våben bekæm-
per tortur, dødsstraf og diskrimination. Brevene sendes fra hele verden – 
og de giver håb i ofte umulige situationer. Amnesty International udvælger 
hvert år sager, som mennesker over hele verden kan engagere sig i.

I 2021 blev der sendt over 4,6 millioner sms’er, breve, underskrifter, 
tweets med videre til de personer, der udsættes for krænkelser, eller til 
de ansvarlige myndigheder. Og de 4,6 millioner handlinger gør en kæmpe 
forskel.

Læs mere om sagerne fra sidste år i folderen.

”It was truly heart-warming, I’ve also been receiving tons of love and 

support on my Instagram account. Students sending me letters and videos 

from their classrooms, telling me that they know me, they know my story, 

they share it and send solidarity which is beyond anything I could descri-

be. […]

I’m thankful to each and every person who took the time to write to me 

and message me, my heart is full”  

 

– Janna, fra Skriv for Liv 2021
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LÆS OM SAGERNE

I år kan du skrive for seks forskellige sager. 
De er fra seks lande, og du kan læse beskrivelserne af sagerne i de foldere, der følger med i din kampag-
nepakke. 

Du kan også læse om sagerne her: https://amnesty.dk/vaer-med/skriv-for-liv/

SEND JERES BREVE TIL OS!

Når du er færdig med at skrive breve, skal du sende dem til os. Så samler vi de mange breve fra hele 
Danmark og sender dem samlet til modtagerne. 

Det er vigtigt, at du skriver afsender på brevet.
Husk at lægge brevene i en konvolut og send dem til: 

Amnesty international Danmark
Gammel Torv 8, 5. Sal, 

1457 København K.               
ATT: Skriv for Liv

BRUG INSPIRATIONSBREVENE, HVIS DU HAR BRUG FOR DEM

På mail og online finder du seks inspirationsbreve. De kan bruges til inspiration til dine egne breve.  

SKRIV JERES BREVE

Du kan skrive to slags breve. Det ene er et solidaritetsbrev til en person (eller gruppe). Vi kæmper for at 
give dem håb og tro på, at de ikke er alene i deres kamp for retfærdighed. 

Det andet brev er til magthavere – det kan være en konge, præsident eller fængselsinspektør. Når du 
skriver et appelbrev til magthaverne, lægger du pres på dem for at få dem til at overholde menneskeret-
tighederne. 

I folderen kan du se, hvem du skal adressere brevene til. 

1.

SÅDAN SKRIVER 
I FOR LIV

2.

3.

4.

Husk: Send brevene 

inden årets udgang

 https://amnesty.dk/vaer-med/skriv-for-liv/
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DELTAGELSE.  
DU GØR EN FORSKEL! 
Vi glæder os til at følge med i din Skriv for Liv-indsats.
 

SPØRGSMÅL?
Har I spørgsmål? Så send os en mail på 

Aktivisme@amnesty.dk eller Youth@amnesty.dk

Dine ord redder livliv.  
Tak for din indsats!


