	
  

	
  

Speak Truth To Power är ett världsomspännande utbildnings- och kulturprojekt för mänskliga rättigheter, som drivs av RFK Human Rights. Projektet
uppmärksammar modiga människor, som ibland med risk för sina egna liv, tar
kampen för mänskliga rättigheter. Två av de modiga; Kailash Satyarthi och
Malala Yousafzai fick Nobels Fredspris 2014. Lär och låt dig inspireras!
Hösten 2012 lanserades Speak Truth To Power i Sverige. Kerry Kennedy - dotter till Robert
F. Kennedy, initiativtagare och eldsjäl - besökte Fryshuset, träffade svensk press och
invigde fotoutställningen på Fotografiska samt introducerade en föreställning på
Dramaten. Projektet turnerar runt världen för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter
och lyfta människors mod och motivera till handlingskraft. Som utgångspunkt har Kerry
Kennedy intervjuat femtio människorättsaktivister. Några av dem är Desmond Tutu, Dalai
Lama och Maria Teresa Tula. Intervjuerna finns samlade i boken Mod utan gränser, med
porträtt av fotografen Eddie Adams.
Projektet har, förutom en bok, teateruppsättning och fotoutställning, utvecklat ett
skolmaterial som används över hela världen för att barn och unga ska lära sig om
mänskliga rättigheter och själva bli förebilder i arbetet för en rättvisare värld.
Femton av försvararna har översatts till svenska och anpassats till svenska läroplanen.
Vi reser landet runt och utbildar lärare och andra som möter barn och unga i metoden.
Ladda ner SKOLMATERIALET och boka LÄRARWORKSHOP gratis.
Voices from Beyond the Dark – Röster ur mörkret - av Ariel Dorfman är
teateruppsättningen, som bygger på intervjuerna och som framförs av elever, amatörer
och skådespelare världen över. Bland uppläsarna finns namn som Meryl Streep, Viggo
Mortensen, John Malkovich och Sigourney Weaver. Våren 2012 läste Sean Penn för
speciellt inbjudna i Stockholm. Föreställningen sattes upp på Dramatens stora scen med
både svenska och amerikanska skådespelare hösten 2012, då Kerry Kennedy och Robert
Kennedy Jr. medverkade. Östgötateatern i Norrköping satte upp pjäsen våren 2013 på
Arbetets Museum. I februari 2014 lästes manuset av parlamentariker i EU-parlamentet
med efterföljande diskussion om mänskliga rättigheter. Sedan dess har många skolor
och teatergrupper runt om i Sverige satt upp föreställningar. Under september 2014,
veckorna före valet, sattes föreställningen upp i samarbete med Gottsunda Dans- och
Teater utanför Uppsala. Ladda ner MANUS gratis.
Utställningen med femtio svartvita porträtt tagna av Pulitzer Prize-vinnaren Eddie
Adams, turnerar runt Sverige. Förutom på Fotografiska har bilderna visats på Göteborgs
och Malmös tågstationer, Arbetets Museum i Norrköping, Stockholms Kulturfestival och
på folkhögskolor, skolor och utställningshallar runt om i landet. Utställningen fortsätter
att turnera och kopplas ihop med pedagogiskt och kreativt arbete för barn och unga.
I december 2014 arrangerades en filmfestival på temat MOD på BioRio i Stockholm.
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