
Civil Rights Defenders är en ideell organisation som arbetar med att stötta människorätts
försvarare världen över. Vår kampanj Hello Hero görs i samarbete med Sida och syftar till 
att sprida kunskap om situationen för mänskliga rättigheter samt att uppmärksamma de 
Globala målen, bland annat mål 16: fredliga och inkluderande samhällen.  

Seriestripparna är illustrerade av Lisa WoolRim Sjöblom och berättelserna skildrar fem 
människorättsförsvarare ur Civil Rights Defenders nätverk. Läs mer på www.crd.org

Ruslan kämpar för demokrati och 
uzbekers rättigheter i Kirgizistan



Civil Rights Defenders är en ideell organisation som arbetar med att stötta människorätts
försvarare världen över. Vår kampanj Hello Hero görs i samarbete med Sida och syftar till 
att sprida kunskap om situationen för mänskliga rättigheter samt att uppmärksamma de 
Globala målen, bland annat mål 16: fredliga och inkluderande samhällen.  

Seriestripparna är illustrerade av Lisa WoolRim Sjöblom och berättelserna skildrar fem 
människorättsförsvarare ur Civil Rights Defenders nätverk. Läs mer på www.crd.org

Rainbow kämpar för HBTQ- 
personers rättigheter i Ryssland



Civil Rights Defenders är en ideell organisation som arbetar med att stötta människorätts
försvarare världen över. Vår kampanj Hello Hero görs i samarbete med Sida och syftar till 
att sprida kunskap om situationen för mänskliga rättigheter samt att uppmärksamma de 
Globala målen, bland annat mål 16: fredliga och inkluderande samhällen.  

Seriestripparna är illustrerade av Lisa WoolRim Sjöblom och berättelserna skildrar fem 
människorättsförsvarare ur Civil Rights Defenders nätverk. Läs mer på www.crd.org

Mirembe kämpar för HBTQ- 
personers rättigheter i Uganda



Civil Rights Defenders är en ideell organisation som arbetar med att stötta människorätts
försvarare världen över. Vår kampanj Hello Hero görs i samarbete med Sida och syftar till 
att sprida kunskap om situationen för mänskliga rättigheter samt att uppmärksamma de 
Globala målen, bland annat mål 16: fredliga och inkluderande samhällen.  

Seriestripparna är illustrerade av Lisa WoolRim Sjöblom och berättelserna skildrar fem 
människorättsförsvarare ur Civil Rights Defenders nätverk. Läs mer på www.crd.org

Noor kämpar för kvinnors och 
barns rättigheter i Azerbajdzjan



Civil Rights Defenders är en ideell organisation som arbetar med att stötta människorätts
försvarare världen över. Vår kampanj Hello Hero görs i samarbete med Sida och syftar till 
att sprida kunskap om situationen för mänskliga rättigheter samt att uppmärksamma de 
Globala målen, bland annat mål 16: fredliga och inkluderande samhällen.  

Seriestripparna är illustrerade av Lisa WoolRim Sjöblom och berättelserna skildrar fem 
människorättsförsvarare ur Civil Rights Defenders nätverk. Läs mer på www.crd.org

Adam kämpar för migrantarbetares 
rättigheter i Thailand



Civil Rights Defenders är en ideell organisation som arbetar med att stötta människorätts
försvarare världen över. Vår kampanj Hello Hero görs i samarbete med Sida och syftar till 
att sprida kunskap om situationen för mänskliga rättigheter samt att uppmärksamma de 
Globala målen, bland annat mål 16: fredliga och inkluderande samhällen.  

Seriestripparna är illustrerade av Lisa WoolRim Sjöblom och berättelserna skildrar fem 
människorättsförsvarare ur Civil Rights Defenders nätverk. Läs mer på www.crd.org

Hello Hero – möt hjältarna 
som står upp för demokrati 
och mänskliga rättigheter
Människors grundläggande rättigheter och friheter regleras bland annat genom 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ska vara självklara 
i en demokrati. Men debattklimatet har på senare tid hårdnat och de mänskliga 
rättigheterna ifrågasätts allt oftare. Situationen för dem som arbetar för att 
försvara dessa grundläggande rättigheter runt om i världen är ofta svår och 
många utför sitt arbete med risk för den egna säkerheten.

Människorättsförsvarare är de som kämpar mot kränkningar av människors 
grundläggande rättigheter. De är några av världens modigaste människor. De står 
upp för allas lika värde och kämpar varje dag för demokrati och inkluderande 
samhällen i flera av världens mest förtryckande länder. För sitt arbete, som 
bedrivs med fredliga metoder, får de ofta utstå trakasserier, hot eller ännu värre 
behandling från ledare och myndigheter i de länder där de verkar.

Vilka är då dessa modiga människor? Fem av hjältarna – Adam, Noor, Rainbow, 
Ruslan och Mirembe – skildrar vi genom seriestrippar framtagna av illustratören 
Lisa WoolRim Sjöblom. Genom serierna vill vi öka förståelsen för hur människo
rättsförsvarares vardag ser ut men också hur det är att leva i ett land där 
respekten för demokrati och grundläggande rättigheter är som svagast.

Ett av Civil Rights Defenders viktigaste uppdrag är att stötta och hjälpa dem 
som arbetar för att försvara människors grundläggande rättigheter. Det gör vi 
med kunskap, teknik och finansiellt stöd. Genom kampanjen Hello Hero hoppas 
vi att vi kan skapa ett ännu bredare engagemang och få fler unga att ta ställning 
för ett öppet och inkluderande samhälle där mänskliga rättigheter respekteras.

Mänskliga rättigheter borde vara en självklarhet men kan inte tas för givna. 
Oavsett om en person väljer att viga sitt liv åt kampen, som människorätts
försvararna i seriestripparna gör, eller står upp för allas lika rättigheter i sin 
vardag är denne en hjälte!


