
 

 

 
 

• Malala Yousafzai – människorättsaktivist, Pakistan/Storbritannien 

Vägen till Fredspriset | UR Play 

• Edmund Yakani - Chef för människorättsorganisationen Community 

Empowerment for Progress Organisation (CEPO), Sydsudan 
Civil Rights Defender of the Year 2017 – Edmund Yakani - Civil Rights Defenders 
(crd.org) 
Edmund Yakani – Civil Rights Defender of the Year 2017 - YouTube (om filmen 
inte fungerar i länken ovan) 

• Abdullah al-Khateeb – människorättsaktivist, Syrien 

2016: Abdullah al-Khateeb | Forum för levande historia 

• Beatrice Fihn – generalsekreterare för International Campaign to Abolish Nuclear 

Weapons (ICAN) 

Vägen till Fredspriset: Atombombens fiende | UR Play  

• Tindra – högstadieelev och aktiv i Fridays for Future, Sverige 

Min demokrati: Tindras klimatkamp | UR Play 

• Anna – Högstadieelev och praktikant på Amnesty, Sverige 

Min demokrati: Anna och mänskliga rättigheter | UR Play 

• Svetlana Tishanovskaja – Oppositionsledare, Belarus 

Vem är Svetlana Tichanovskaja? | SVT Nyheter 

Tichanovskaja: ”EU och resten av internationella samfundet missade möjligheten 

i höstas” | SVT Nyheter 

• Maria Ressa – journalist, Filippinerna 

The forbidden stories of rappler.com • Forbidden Stories 

1. Vilka mänskliga rättigheter kan ni koppla till varje människorättsförsvarares 

arbete? Ta hjälp av Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf (fn.se) 

2. Dessa människorättsförsvarare verkar i olika delar av världen, där 

förutsättningarna för mänskliga rättigheter är vitt skilda. Kan ni ändå se några 

likheter i personernas arbete?  

3. Vad skiljer dem åt? 

https://urplay.se/serie/208567-vagen-till-fredspriset
https://crd.org/sv/2017/04/04/civil-rights-defender-of-the-year-award-2017-edmund-yakani-2/
https://crd.org/sv/2017/04/04/civil-rights-defender-of-the-year-award-2017-edmund-yakani-2/
https://www.youtube.com/watch?v=9AVxD7bIwwo
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/manskliga-rattigheter/anger-priset/pristagare/2016-abdullah-al-khateeb-0
https://urplay.se/program/208569-vagen-till-fredspriset-atombombens-fiende
https://urplay.se/program/212021-min-demokrati-tindras-klimatkamp
https://urplay.se/program/212036-min-demokrati-anna-och-manskliga-rattigheter
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vem-ar-svetlana-tichanovskaja
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tichanovskaja-eu-och-resten-av-internationella-samfundet-missade-mojligheten-i-hostas
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tichanovskaja-eu-och-resten-av-internationella-samfundet-missade-mojligheten-i-hostas
https://forbiddenstories.org/rappler/
https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf


 

 

4. Vilka är de största hindren för deras arbete? Utsätter de sig för några risker? 

Vilka?  

5. Många människorättsförsvarare uppmärksammas nationellt och globalt. Några 
av dem har fått priser såsom Civil Rights Defenders Award, Per Anger-priset 
(Sveriges regerings pris för mänskliga rättigheter) och Nobels Fredspris. Vilken 
betydelse tror ni att ett sådant pris kan ha?  

 
Läs gärna hur Civil Rights Defenders beskriver sitt pris Civil Rights Defender of  
the Year, och prisets betydelse här: https://crd.org/sv/crd-award/faq/  

 
6. Blev ni själva inspirerade till att agera inom någon av de rättighetsfrågor som ni 

fördjupat er i? Vilken/vilka? 

 
 

 
    
 

https://crd.org/sv/crd-award/faq/

