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KÆRE AKTIVISTER

Tak fordi I deltager i Amnestys kampagne Skriv for Liv. 

I er med til at gøre en forskel for de mange mennesker verden 
over, der er truet, fordi de kæmper for deres menneskerettigheder. 
Uanset om I gør dette med en gruppe venner, familie eller ved at 
holde en skrivecafé, vil de ord, I skriver, ændre liv. Så tusind tak 
for jeres indsats. 

- Årets materialer
- Årets sager
- Hvad er Skriv for Liv
- Hvordan foregår Skriv for Liv
- Sådan skriver I for liv
- Guide: Den gode skrivecafé
- Guide: Sociale medier 

Rigtig god fornøjelse!

Formålet med årets Skriv for Liv-pakke er som altid at skrive en masse breve, 
som man gør effektivt ved at afholde skrivecaféer eller andre former for lokale 
events. 
I årets pakke finder I alt, hvad I behøver for at lave en lokal skrivecafé og sam-
tidig styrke jeres lokale arbejde.
I kampagnepakken finder I:

• Kampagneguide (den I læser lige nu)
• Foldere med sager og guide til brevskrivning (både dansk og engelsk)
• Indlæg med nyeste opdatering om sagerne
• Postkort
• Postkasse
• Klistermærker
• Guirlande
• Plakater til jeres Skriv for Liv-arrangement
• Returkuvert

I vil på mail modtage denne guide, et udkast til appelbreve, som kan printes 
og lægges på bordene og en guide til lokal presse - så hold øje med indbakken.

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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HVAD ER

HVORDAN 
FOREGÅR

SKRIV
FOR LIV

SKRIV
FOR LIV

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 I skrive for seks forskellige sager. 
De er fra seks lande, og I kan læse beskrivelserne af sagerne i de foldere, der følger med i jeres kampag-
nepakke. 
I kan også læse om sagerne her: https://amnesty.dk/skriv-for-liv/

SEND JERES BREVE TIL OS!

Når I er færdige med at skrive breve, skal I sende dem til os. Så samler vi de mange breve fra hele Dan-
mark og sender dem samlet til modtagerne. 

Det er vigtigt, at I 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 I seks inspirationsbreve. De kan bruges til inspiration til jeres egne breve.  I kan 
også vælge at printe dem og skrive jeres personlige underskrift til sidst (fantastisk!) eller omskrive dem 
og tilføje jeres egne ord (endnu bedre!).
I kan skrive så få eller så mange breve, I vil.

SKRIV JERES BREVE

I kan skrive to slags breve. Det ene er et solidaritetsbrev til en person (eller gruppe). i 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 I skriver 
et appelbrev til magthaverne, lægger I pres på dem for at få dem til at overholde menneskerettighederne. 
I folderen kan I se, hvem I skal adressere brevene til. 

1.

SÅDAN SKRIVER 
I FOR LIV

2.

3.

4.

Husk: Send brevene 

inden årets udgang
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SKRIVECAFÉ

Som altid opfordrer vi aktivister til at være vært for en Skriv for Liv-café, fordi vi ved, at denne type begivenhed vil skabe 
en større bevidsthed og synlighed om Amnesty lokalt.

Derudover er skrivecaféer også en oplagt måde at mobilisere andre interesserede til jeres grupper, da det danner rammen 
for gode og mere dybe samtaler med dem, der deltager.

I denne guide finder I gode råd og input til, 

hvordan I kan lave en god lokal skrivecafé. I 

kender jeres lokalområde bedst, så brug de 

fif, der giver mening for jer. 

Tænk først på et sted i jeres by eller lokalsamfund, hvor en Skriv for Liv-begivenhed 
ville passe godt. Hvor er der mange mennesker? Er det hyggeligt, er der en mulighed 
for at kombinere jeres arrangement med et andet (f.eks. en prædiken i kirken, et 
seminar på biblioteket eller lignende). Steder kan omfatte:

• Kantiner på skoler
• Klassen, hvis du er studerende (aftal det med din lærer)
• Caféer
• Biblioteker 
• Kirker/menighedsrådslokaler
• Under en pavillon på en gågade
• Forsamlingshus
• Idrætshal
• Frivilligcenter og kulturhus 
• Biografer med caféer.

Samarbejde kan være godt, når man planlægger en skrivecafé. Når I har en samar-
bejdspartner, hjælper det med at fordele arbejdsbyrden og finde en god lokation, som 
samarbejdspartner har adgang til. Det giver jer adgang til flere deltagere, og det 
giver mulighed for at kombinere skrivecaféen med et andet arrangement. Det kan 
være en koncert, gudstjeneste, foredrag eller lignende. 

Er der nogen i jeres lokalsamfund, der ville være gode samarbejdspartnere som 
medværter  for en skrivecafé? Den lokale præst, en lærer, en anden frivilliggruppe, 
en caféejer, der er interesseret i at gøre en forskel eller en helt tredje? Brug jeres 
fantasi. 

Det er også en mulighed at lægge sin skrivecafe i forlængelse af et andet lokalt 
arrangement. På den måde når man ud til folk, som måske ikke normalt deltager i 
en skrivecafé. Det er vigtigt at samordne det med medarrangøren, så det det bliver 
integreret. Derudover skal det ikke være for lange arrangementer for at sikre, at folk 
bliver hængende.  

DEN GODE 
LOKATION

DET GODE 
SAMARBEJDE
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De mennesker, som deltager i jeres Skriv for Liv-events, er allerede enga-
gerede og brænder for menneskerettigheder. Det er derfor en god anled-
ning til at tale med interesserede om jeres Amnesty-gruppe og skrive dem 
op til at blive kontaktet og deltage i jeres næste møde. 

Som aktivister er I også nogle af de bedste til at motivere og engagere an-
dre mennesker yderligere, så det er en oplagt anledning til at få talt med 
en masse mennesker om både Skriv for Liv og jeres arbejde i lokalområdet.  

Amnesty har nogle seje oplægsholdere tilknyttet, som står klar til at holde 
oplæg om Skriv for Liv eller et bestemt emne – for eksempel samtykke. 
Book en oplægsholder til at holde et oplæg til jeres skrivecafé her: 

https://amnesty.dk/vaer-med/undervisning/tilmelding-oplaeg/

Når man afholder en skrivecafe, er det oplagt at kontakte lokalpressen for 
at sprede budskabet og nå ud til nye målgrupper i lokalområdet. Lokal-
pressen dækker lokale events, bringer billeder fra aktioner og events og 
trykker læserbreve og debatindlæg.

Find guiden på mail.

DEN GODE 
INVITATION

Vi anbefaler, at alle vores aktivister i år prøver at lave et Skriv for Liv-arran-
gement i deres lokalsamfund, hvor de inviterer folk udefra. Hvis I vil invitere 
folk fra lokalsamfundet, skal I sørge for, at det bliver synligt for dem.

I kan:

Udskrive flyers og læg dem/hænge dem op på en cafe, et fælleshus, et biblio-
tek, på det lokale gymnasium eller i den lokale kirke

Lav en Facebook-begivenhed

Post det på instagram, hvor I linker til Facebook-event eller lignende. Husk 
detaljer om, hvor og hvornår folk skal dukke op 

Sætte en annonce i den lokale avis

Fortæl jeres netværk om arrangementet.

-

- 

- 

- 

- 

STYRK JERES 
GRUPPE LOKALT

BOOK EN  
OPLÆGSHOLDER

BRUG  
LOKALPRESSEN
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Det gode Facebookevent

For at lave en Facebook-begivenhed skal I have et billede til topbanneret, så folk 
kan se, hvilken slags begivenhed, I er værter for. Det er også vigtigt at give jeres 
arrangement en god titel, der er let at forstå og fortæller noget om, hvad der 
foregår ved arrangementet. Det er en god idé at bruge “Skriv for Liv - café/begi-
venhed i [by]” i titlen, men her er det også muligt at være kreativ.

Det er vigtigt, at I inviterer jeres netværk til denne begivenhed. I kan også poste 
det på jeres væg og i lokale grupper eller udvalg på Facebook for at tiltrække flere 
mennesker.

Tag billeder af jeres aktiviteter og del dem i Facebook-gruppen ’ Amnesty-Ak-
tivisten’, så vi kan følge med i, hvad der sker rundt omkring i landet og derved 
inspirere hinanden.

Den gode post eller den gode story

Instagram er et medie, hvor der er plads til at være kreativ og lade det visuelle 
komme i spil. Det er relevant at lægge billeder op af jeres håndskrevne breve og 
processen med at være vært for en skrivecafé. Folk kan godt lide, når de kan følge 
med i en proces.

Når I deler et foto, skriver I også en tekst til det. Her er det en god idé at fortælle 
lidt om, hvad Skriv for Liv er at motivere jeres netværk til at deltage i kampagnen. 
Tag altid @AmnestyDanmark og @AmnestyYouthDanmark, så vi kan dele jeres 
indhold. 

Er et godt værktøj til at dele 
information, lave events, invitere 
mennesker til jeres arrange-
ment og skabe opmærksomhed 
omkring det. 

Er en meget kreativ platform, 
der er god til at sprede bud-
skaber -især gennem billeder. 
Med Instagram er det let at dele 
jeres indhold via hashtags. Brug 
hashtagget #write4rights eller 
#W4R22

GUIDE: SOCIALE 
MEDIER Sociale medier gør det let at bygge broer mellem mennesker, 

dokumentere handlinger og inspirere andre. Brug denne lille 

guide til at få inspiration til, hvordan I bruger Facebook og 

Instagram til jeres begivenhed.
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Amnesty international Danmark
Gammel Torv 8, 5. Sal, 

1457 København K.               
ATT: Skriv for Liv

TUSIND TAK FOR 
JERES DELTAGELSE.  
I GØR EN FORSKEL! 
Vi glæder os til at følge med i jeres Skriv for Liv-ind-
sats.
 

DEADLINE Send brevene til os ved udgangen af 2022.  Så sørger vi for at sende dem videre til 
modtagerne i de forskellige lande.  

Det er vigtigt, at I skriver afsender på brevet.

Husk at lægge brevene i en konvolut og send dem til: 

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

Aktivisme@amnesty.dk eller Youth@amnesty.dk

Jeres ord redder livliv.  
Tak for jeres indsats!


