
 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa vårdnadshavare, i ert barns skola ordnas människorättsorganisationen Amnesty 

Internationals globala evenemang Skolornas brevskrivarmaraton. 

 

VAD ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER? 

Mänskliga rättigheter är till exempel åsikts- och 

yttrandefrihet, förbud mot diskriminering, tortyr och 

godtyckliga anhållanden samt rätten till rättvis 

rättegång. Det handlar inte om obestämda begrepp 

eller önskemål, utan om rättigheter som tryggas i 

internationella fördrag om mänskliga rättigheter. 

Människorättsfördragen är rättsligt förpliktande 

fördrag mellan stater som också Finland har 

förbundit sig till. De mänskliga rättigheterna är en 

del av folkrätten. De utgår från Förenta nationernas 

stadga och allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna.  

De mänskliga rättigheterna är universella, 

obestridliga och grundläggande. De mänskliga 

rättigheternas universalitet avvisar åtskillnad på 

grund av kön, hudfärg, social ställning eller någon 

annan motsvarande omständighet. De mänskliga 

rättigheterna är lika för människor i alla världsdelar, 

oavsett skillnader i kultur eller förmögenhet. Ingen 

kan fråntas sina mänskliga rättigheter genom beslut 

av överheten eller ens med samtycke av den berörda 

personen. 

VAD ÄR AMNESTY INTERNATIONAL? 

Amnesty är världens största människo-

rättsorganisation. Det är Amnestys uppgift att göra 

de mänskliga rättigheterna kända, undersöka 

allvarliga kränkningar av rättigheterna och att föra 

kampanjer mot kränkningar överallt i världen. 

Organisationen har spelat en viktig roll i förbudet 

mot tortyr världen över, i inrättandet av 

internationella brottmålsdomstolen och i det 

avsevärt minskade utövandet av dödsstraff. 

VAD GÖR AMNESTY INTERNATIONAL? 

Amnesty gör omfattande utredningar av 

människorättssituationen i olika länder. Utifrån den 

informationen framför Amnesty sedan konkreta 

rekommendationer till de berörda ländernas 

regeringar och myndigheter för att lösa problemen. 

I kampanjerna håller Amnesty exempelvis 

regelbunden kontakt med myndigheter och 

politiker, sprider information, påverkar attityder och 

bedriver människorättsfostran. Samtidigt agerar 

Amnesty aktivt exempelvis genom att skriva brev 

och appellera för att förbättra situationen för 

enskilda individer vilkas rättigheter allvarligt har 

kränkts. 

SKOLORNAS BREVSKRIVARMARATON ÄR 

MÄNNISKORÄTTSFOSTRAN 

Skolornas brevskrivarmaraton är en lektion där 

eleverna skriver ett brev eller ett solidaritetskort för 

en enskild individ eller en grupp vars mänskliga 

rättigheter har kränkts. Under lektionen får eleverna 

mera information om de mänskliga rättigheterna 

och vad rättigheterna grundar sig på. Eleverna får 

också lära sig om påverkande och formellt 

skrivande. Dessutom ger lektionen eleverna en 

möjlighet att konkret delta i arbetet för de 

mänskliga rättigheterna genom att påverka verkliga 

människors liv. Kampanjen följer andan i de nya 

läroplansgrunderna som sporrar eleverna till ett 

världsmedborgarskap som respekterar de mänskliga 

rättigheterna.



FÖR VEM SKA VI SKRIVA 2018? 

I år skriver vi brev till Belarus och Israel. Vi närmar oss specialkommittén för barnets rättigheter vid Israels 

parlament och kräver att Israel skyddar palestinska barn också i ockuperade palestinska områden. Därtill vädjar 

vi till Belarus riksåklagare och kräver frigivning och en ny rättegång för en tonåring som torterats i fängelset. 

De kampanjfall för vilka vi vädjar är sådana som Amnesty har undersökt och konstaterat utgöra brott mot de 

mänskliga rättigheterna. De brev och kort som eleverna skriver riktas till myndigheterna i det berörda landet och 

till de nödställda människorna. Det är helt frivilligt att underteckna och sända brevet, eleven bestämmer själv.  

Skolornas brevmaraton ordnas årligen världen över, alltid i november-december.  

Tusentals brev åstadkommer förändring! Under kampanjen 2020 skickades över 4,4 miljoner meddelanden. 

 

 

Med vänlig hälsning  

 

Emma Åman  

 

Sakkunnig i människorättsfostran 

Amnesty International Finländska sektionen  

 

Skolornas brevskrivarmaraton ingår i Amnestys globala kampanj Skriv för frihet, där också du som 

vårdnadshavare kan delta 15.11–12.12.2021 på adressen www.amnesty.fi/kirjeita-vapaudelle . 

 

Närmare information om skolornas brevskrivarmaraton: 

 

www.amnesty.fi/sv/brevmaraton-for-skolor    
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