
   

 

 

 

 

 

 

 

 
Oppdatert: 28.08.2015

Aksjonsveiledning  2015  
Dette er en veiledning til kampanjen Stopp tortur, laget for å støtte opp aktivisme i 

2015.  

  

Vi håper at veiledningen vil inspirere deg til å komme på mange gode og kreative 

ideer for å bidra til kampanjens mål og bekjempe tortur.  

 
 

AKSJONSVEILEDNING 

2015 
 
 



 

Stopp tortur. Gå imellom. 

Du har hengt fra taket i timevis. Musklene skriker. Elektriske sjokk pulserer gjennom kroppen. 
Vann som tvinges inn i munnen din får deg til å føle at du drukner. Voldtekt. Hva enn det er 
som skal til for å knekke deg, for å signere en tilståelse, eller gi fra deg informasjon. Du er 
gjemt vekk fra verdens øyne. Du tror du er glemt. 

 
Ordene høres ut som de er hentet fra et mareritt - men hver dag utsettes barn og voksne over 
hele verden for disse grusomhetene. 

 
I over 50 år har Amnesty International avslørt regjeringer som torturerer, og støttet tortur-overlevendes 
kamp for rettferdighet. Disse tiårene med kampanjer har ført til store forbedringer, inkludert det 
historiske øyeblikket for 30 år siden - da FN ble enige om å bekjempe tortur over hele verden gjennom 
torturkonvensjonen.  

 
Mange stater har fått nasjonale lover som forbyr tortur. Likevel ser vi at mange regjeringer selv aktivt 
bruker tortur, eller ser igjennom fingrene med det som skjer, og lyver til sitt folk og til verden om det. 
De gjør det for å beholde kontroll, kneble kritiske stemmer i samfunnet og for å skremme. 

 
Vi må gå  imellom de som torturerer og de som blir torturert, og kreve stopp på tortur en gang for alle. 
 
Les mer på www.amnesty.no/stopptortur 

 

Sammen kan vi stoppe tortur 

For å stoppe tortur trenger vi mange som går imellom de som torturerer og de som tortureres.  

Amnesty kan ikke gjøre dette alene. Vi må starte med å åpne øynene for hva som skjer og kreve 

endring.  

 

Vi oppnår resultater når vi er mange som tar urettferdighet personlig!  

Bli med, og still deg imellom for mennesker fra Mexico, Filippinene, Usbekistan, Marokko og Nigeria.  

 

 

1, INTRODUKSJON 

“Thirty years ago Amnesty led the campaign for a worldwide commitment to combat torture resulting in 

the UN`s Convention Against Torture. Much progress has been made since, but it is disheartening that 

today we still need a worldwide capaign to ensure that those promises are fulfilled.” 

–Salil Shetty, Generalsekretær i Amnesty International 

 
 

I denne brosjyren kan du lese mer om hvordan DU kan bidra til kampanjen.  

 

Du kan lese mer om tortur i verden, om de ulike sakene og tips til god organisering. I tillegg kan du lese 

om hva du kan gjøre – enten du har et par minutter alene, har lyst til å gjøre noe sammen med en gruppe, 

eller har lyst til å gjøre en innsats for å engasjere enda flere i kampanjen. 

 

NB! Det kan ha kommet oppdateringer i aksjonene som står beskrevet her etter at denne veiledningen 

ble laget. Sjekk derfor alltid aksjonene på nett før du begynner å jobbe med en aksjon. 

www.amnesty.no/aksjon 
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Tortur er et globalt problem 

De siste fem årene har Amnesty mottatt rapporter om tortur i totalt 141 land, fra alle verdensdeler. 
 

Tortur blir brukt som avstraffelse, skremselstaktikk eller som en snarvei for å «oppklare» en 
forbrytelse. Tortur er ofte et resultat av at sikkerhetsapparatet i et land har fått vide fullmakter til å 
bekjempe kriminalitet eller holde meningsmotstandere nede med makt. 

 
Myten om at tortur er et effektivt verktøy for å presse fram sannheten er totalt feilslått. Avhørseksperter 

kan fortelle oss at personer som blir utsatt for tortur forteller det de tror av hørerne ønsker. De forteller 

det de blir bedt om å fortelle. Tortur leder ikke til pålitelige tilståelser, og informasjon innhentet ved 

tortur kan ikke benyttes som rettslig bevis. 

 

Trygg mot tortur 

Nesten hvem som helst kan stå i fare for å bli utsatt for tortur – uavhengig av alder, kjønn, etnisitet 

eller politisk syn. Så snart et lands myndigheter bruker eller tillater tortur, er ingen trygge. 

 

Tidlig i 2014 viste en global undersøkelse fra Amnesty at nesten halvparten av verdens befolkning ikke 

føler seg trygg på at de ikke vil utsettes for tortur ved arrestasjon. Dette kan vi ikke godta. Amnestys 

Stopp tortur-kampanje henvender seg derfor til nasjonale myndigheter for å kreve respekt for egne 

lover og internasjonale forpliktelser. 

 

Vi skal gå imellom ved å posisjonere oss i de systemene som ikke klarer å beskytte mennesker. Vi 

skal sørge for at: 

 Arresterte har tilgang til advokat fra første stund 

 Advokater er til stede under avhør 

 Leger er tilgjengelig for å undersøke arresterte 

 Arresterte har kontakt med sine familier 

 Tilståelser gitt under tortur aldri kan brukes som bevis 

 Enhver som er innblandet i tortur blir stilt ansvarlig 

 

 

 

 

  

TORTUR 

Det er tortur når en offentlig tjenestemann eller en annen statlig aktør bevisst utsetter et menneske for 

alvorlig fysisk eller psykisk lidelse for å tvinge frem en tilståelse eller informasjon, for å straffe, true eller 

diskriminere. 

Tortur: 

 er barbarisk og umenneskelig.  

 bryter grunnleggende menneskerettigheter.  

 er i følge internasjonal lov forbudt under alle omstendigheter. 

 kan aldri rettferdiggjøres. 
 



  

Det nytter  

Gjennom målrettet arbeid i Amnesty International har vi sett at aktivismen vår nytter. Her er noen 

eksempler på endringer vi har bidratt til:  

 

 Kun én dag etter den internasjonale lanseringen av Amnestys rapport om politiets bruk av 

tortur på Filippinene besluttet de filippinske myndighetene å åpne en granskning av de 

forholdene Amnesty beskriver i rapporten. Det gjaldt både enkeltsakene til Jerryme Corre og 

Alfreda Disbarro, og de strukturelle forholdene som gjør det mulig at tortur forekommer.  

 

 Amnestys press på meksikanske myndigheter i Claudia Medina sin sak, førte til slutt til at hun, 

i februar 2015, ble frikjent på alle tiltalepunkter. Vi jobber fortsatt for at de som torturerte 

henne blir holdt ansvarlig.  

 

 Etter å ha sittet seks år i fengsel i Mexico, ble samvittighetsfangen Ángel Colón fra Honduras 

frikjent og løslatt til slutt. Ingen har blitt stilt for retten for å ha torturert han. 

 

 Etter at Stopp Tortur-kampanjen startet i fjor, besluttet marokkanske myndigheter at de skulle 

åpne en etterforskning av anklagene mot tortur i Ali Aarrass sin sak. Vi jobber fortsatt for at de 

som torturerte ham blir stilt for retten.  

 

 I slutten av mai 2015 ble Moses Akatugba benådet av guvernør Udaghan og er nå løslatt fra 

fengslet. Se minidokumentaren om tre jenter i Sandefjord som kjempet for Moses sak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er avhengig av deg, som Amnestyaktivist, for å bidra til å mobilisere folk til å bekjempe tortur. Hver 

aksjon du gjennomfører er et viktig bidrag i en verdensomspennende kampanje. Over hele verden 

sitter det nå aktivister som sitter og planlegger sin neste aktivitet, og sammen skal vi skape bevissthet, 

solidaritet og engasjement for de menneskene som har blitt utsatt for tortur. I Amnesty venter vi ikke 

på at andre skal handle, vi tar saken i egne hender!  

2, HVA KAN DU GJØRE FOR KAMPANJEN STOPP TORTUR?  

Musikk mot tortur i Haugesund  

Siden kampanjen startet i 2014, har det allerede skjedd mye bra 
rundt om i regionene. Som et eksempel arrangerte Amnesty 
International Haugesund en konsert for å skape oppmerksomhet 
rundt tortur og samle underskrifter til aksjonene.  

Under konserten spilte seks forskjellige artister og mellom hver 
artist var deltagere fra lokallaget på scenen og fortalte om Stopp 
tortur-kampanjen.  

Til sammen var rundt 90 personer innom, og det ble samlet 
signaturer for sakene til Moses Akatugba, Claudia Medina 
Tamariz, Alfreda Disbarro, Ali Aarrass og Dilorom Abdukadirova. 

 

http://www.amnesty.no/aktuelt/moses-akatugba-l%C3%B8slates


 

 
 

Uansett hva du velger å gjøre i løpet av kampanjen er det viktig å dokumentere med bilder og 

rapporter som sendes til din regionleder, og at du bruker sosiale medier aktivt med #StopTorture og 

tagger @Amnesty_Norge. På nettsiden http://www.amnesty.no/aktivisthandbok/ kan du lese vår nye 

aktivisthåndbok med nyttige tips til hvordan du kan arrangere gode aktiviteter. Under kan du lese mer 

om forslag til aktiviteter: 

 

FAGKVELD  

En fin og interessent måte å sette fokus på torturproblematikken, er å arrangere en fagkveld. Her er et 

forslag til oppsett:  

 Forklar hva tortur er: Ikke bare er tortur inhumant og ulovlig under enhver omstendighet, 

men det er også ineffektivt for å bekjempe kriminalitet og terrorisme. Tenk lokalt! Er det noen 

som, kan forklare dette på en engasjerende og troverdig måte? Dette kan være 

menneskerettighetsaktivister med en spennende bakgrunn, fageksperter eller kanskje 

offentlige myndigheter som politibetjenter. 

 Fortell om kampanjen: Aktivister som deg står i en god posisjon til å fortelle om Amnestys 

kampanje. Dette klarer du så lenge du forbereder deg! Inviter til handling: Etter en faglig 

innledning er det viktig å tilby de som har kommet en mulighet til å gjøre en handling for å 

stoppe tortur. Dette kan være å skrive et solidaritetsbrev, signere en aksjon, melde seg inn 

som SMS-aktivist eller bli med i Amnesty. Send mail til kampanje@amnesty.no for å bestille 

SMS-flyers og postkort som kan signeres enkelt. Vi har postkort på sakene til Wafae Charaf, 

Oussama Housne og Dilorom Abdukadirova. Dere finner disse på temasiden:  

http://www.amnesty.no/tema/tortur-og-mishandling   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva skal vi oppnå? 

 En kampanje som har fått økt synlighet og engasjement. Flest mulig mennesker har blitt 

informert om bruken av tortur i de fem fokuslandene, takket være kreative og spennende 

aktivisme! 

 

 Tusener har fått anledning til å uttrykke sin solidaritet ved å skrive brev, signere aksjoner, lage 

tegninger, sende SMS eller ta bilder til de individene vi aksjonerer for. Bidra til å rekruttere flere 

SMS-aktivister.  

 

 De relevante myndighetene har blitt presset gjennom tilsendelse av tusenvis av signaturer fra 

Amnestyaktivister til å reformere nasjonalt lovverk i tråd med internasjonale 

menneskerettighetsstandarder og respekterer dette i praksis. 

 

 Amnestys krav i aksjonene for de ulike individene blir innfridd.  

 

http://www.amnesty.no/aktivisthandbok/
mailto:kampanje@amnesty.no
http://www.amnesty.no/tema/tortur-og-mishandling


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk:  

 Engasjerende talere er essensielt for en god fagkveld.  

 Hvilket lokale er best egnet? Er lokalet passende størrelse i forhold til antall mennesker man 

forventer? Hvordan dekker man logistiske behov som lyd, lys, datamaskin, stoler, osv.? Er det 

lokaler som har spesiell relevans for temaet? Et eksempel er Arkivet i Kristiansand, som har 

stor historisk betydning da Gestapo torturerte motstandsfolk i «Gestapokjelleren» under 2. 

verdenskrig. Lignende lokaler kan finnes i ditt nærområde og vil kunne bidra til å skape 

sterkere betydning. 

 En fagkveld om tortur kan by på mye trist informasjon, så vurder hvordan du kan holde 

stemningen positiv. Hvis man har fokus på et land så går det an å kombinere dette med 

musikalske innslag fra landet. Ikke minst er mat ofte et stort pluss. Kan kokken i deg diske opp 

noen lokale retter og søtsaker? Dekorasjon er også viktig. Kampanjeplakater finner du 

temasiden. Tenk på andre ting som vil bidra til god innredning.  

 Amnesty har mange relevante videoer tilgjenglig, som kan vises under fagkvelden. Vurder om 

noen av disse passer: Statistikk om tortur, torturoverlever Ali Saki i Norge, tortur i Mexico eller 

stopp tortur i Filippinene.  

 Mobilisering er veldig viktig! Bruk sosiale medier. Skap et arrangement på Facebook og bruk 

nettverket ditt til og innvitere mennesker. Publiser informasjon på arrangementet regelmessig 

slik at det dukker opp på folks «newsfeed» med jevne mellomrom. Din regionleder kan også 

spre nyheten. Kanskje har også lokalet et nettverk de kan spre informasjonen til.  

 

FESTIVALER, MARKEDSDAGER & ANDRE OFFENTLIGE ARRANGEMENTER  

Festivaler og markedsdager er glimrende 

muligheter for grupper som er engasjert i 

kampen mot tortur til å få oppmerksomhet om 

saken de jobber for. Tusenvis av mennesker 

besøker slike arrangementer hvert år og er en 

god anledning til å samle underskrifter. Hvert 

regionskontor har en monterbar stand som gir 

en visuell fremstilling av konseptet «å gå i 

mellom». Vil du låne standen – ta kontakt med 

din regionleder. Finn ut hvilke slike 

arrangementer som finnes i ditt nærområde og skaff en plass til å holde en stand!  

 

 

 

Meksikansk  menneskerettighetsaften   

Eirin Høiseth i Amnesty Vest 

organiserte meksikansk 

menneskerettighetsaften 27. mars 

2014. Det var en flott kveld med 

faglig innledning, 

brevskrivningverksted og 

musikalske innslag. Aktivistene 

som møtte opp var så heldige at de 

fikk servert god meksikansk mat!" 

http://www.stiftelsen-arkivet.no/
http://www.amnesty.no/tema/tortur-og-mishandling
https://www.youtube.com/watch?v=PBjrfa2O8ag
https://www.youtube.com/watch?v=c24axGG82Do
https://www.youtube.com/watch?v=g2Bq7BjZyI4
https://www.youtube.com/watch?v=HptHStCKZGQ&index=4&list=PLdEeHaA9G1o0wuT7TWlaa_BVgF1-SgUrc


Hva må du gjøre? 

 Søk om tillatelse for å holde stand. Tidsfrister varierer, men for større arrangementer må 

man ofte søke tidlig. Gjør et internettsøk for å finne ut hvem som er arrangør. Send en e-post 

og følg opp med en telefonsamtale om nødvendig. 

 

 Hva ønsker du å oppnå? Ønsker du å få engasjert folk ved at de skriver under på sakene 

våre? Du kan bestille enkle standpakker (postkort, plakater, flyers og t-shirts) sekretariatet ved 

å sende en e-post til kampanje@amnesty.no. 

 

 Sørg for at standen ser proff ut. Tenk på dekorasjon og utseende som vil tiltrekke 

oppmerksomhet på en positiv måte. Print ut underskriftslister og Executive Summaries av en 

rapport eller to fra kampanjen. Disse finner du på temasiden. Forbered dere på innholdet i 

sakene. For å inspirere andre så er det viktig at du selv kjenner til hovedelementene i sakene! 

 

¨ 

DEMONSTRASJONER OG SYMBOLSKE MARKERINGER  

Finnes det en anledning til å holde en demonstrasjon eller symbolsk markering? Sjekk listen over 

merkedager bakerst i dokumentet. Datoer med spesiell betydning kan fungere som en god anledning 

til å gjennomføre en offentlig aksjon. Vurder om det passer med en demonstrasjon, et gateteater, en 

aksjon i sosiale medier, en flashmob e.l. Vurder hva du ønsker å sette søkelyset på og hvem sin 

oppmerksomhet du ønsker å fange. Vær kreativ og tenk utenfor boksen!  

Du kan hente inspirasjon fra ungdomsgruppen i Sandefjord og hvordan de har jobbet for Moses 

Akatugba fra Nigeria! 

 

HOLD FOREDRAG 

Du som er så interessert i menneskerettigheter at du har valgt å engasjere deg i kampen mot tortur 

har glimrende forutsetninger for å spre kunnskapen din! Hvorfor holder du ikke et foredrag? Dette kan 

du gjøre for Rotary-klubben, det lokale eldresenteret, skoleklasser, universitet/høgskoler, menigheter 

eller andre forsamlinger. På temasiden finner du en presentasjon som du kan bruke
1
.  

 Tilby skolen (eller andre) foredraget. 

 Ta alltid med signaturlister fra en eller flere aksjoner, eller tilby tilhørerne en annen måte å 

gjøre noe.  

 Bli enig med lærer om hvilke logistiske behov som må være dekket (datamasking, prosjektor, 

skjerm).  

 Det lønner seg å ha en stand med mer informasjon og mulighet til å samle underskrifter. 

 

                                                             
1 Presentasjonen er ment å være et utgangspunkt. Dere kan gjerne forandre den og gjøre den til deres egne. Ta 
kontakt med politisk rådgiver Gerald Folkvord på gfolvord@amnesty.no hvis dere trenger mer informasjon eller 
har spørsmål.   

mailto:kampanje@amnesty.no
http://www.amnesty.no/tema/tortur-og-mishandling
https://www.youtube.com/watch?v=EYKoJsHYoAI
http://www.amnesty.no/tema/tortur-og-mishandling)
mailto:gfolvord@amnesty.no


SKRIV LESERINNLEGG TIL LOKALAVISEN 

Lokale medier er en kjempefin måte å nå frem til tusenvis av mennesker. Hvis du er glad i å skrive, så 

kan du skrive et leserinnlegg for å sette fokus på områder av kampanjen som interesserer deg ekstra 

og er aktuelle. Vi har forberedt noen hovedpunkter du kan vurdere å ha med i leserinnlegget ditt, som 

du finner på temasiden.  

 

Leserinnlegg er en veldig god ide hvis det skjer i forbindelse med aktivisme lokalt. Skap en forbindelse 

mellom det som skjer «der ute» og aktivismen «her hjemme». Fortell hvorfor dette er en nyhet og 

hvorfor det opptar dere i lokalsamfunnet. Dette kan være spesielt viktig i forbindelse med 

arrangementer på den 26. juni. Sekretariatet kan bistå med kvalitetssjekking av innhold, send en e-

post til prosjektleder Elisabeth Weckner på elisabeth.weckner@amnesty.no eller politisk rådgiver 

Gerald Kador Folkvord på gfolkvord@amnesty.no.  

 

DEL VÅR KAMPANJESIDE I SOSIALE MEDIER 

På kampanjesiden www.amnesty.no/stopptortur kan folk lære mer om bruken av tortur, signere 

aksjonene våre og melde seg som SMS-aktivist. Del siden, med en oppfordring til dine venner om å 

gå imellom ved å signere aksjonene! Bruk gjerne #StopTorture slik at innflytelsen vår på sosiale 

medier blir enda sterkere. I noen av aksjonene er det mulig å kontakte beslutningstakere direkte via 

sosiale medier (spesielt Twitter) for å uttrykke kravene til Amnesty. Du kan massemobilisere folk i det 

som kalles en «Twitter-storm» til å rette slike beskjeder mot maktinnhaverne. Dette skjer ikke av seg 

selv så vær proaktiv! Adresser til beslutningstakere og forslag til tweets finner du i casefilene (se 

lenger nede).  

 

SAMLE UNDERSKRIFTER PÅ SKOLEN ELLER ARBEIDSPLASSEN 

Fra våre sider (www.amnesty.no/aksjon) kan du printe ut underskriftslister. Ta med deg listen på 

skolen eller arbeidsplassen og samle så mange underskrifter som mulig! Du kan også be din 

regionleder om postkort for å samle underskrifter! 

 

BIDRA TIL Å REKRUTTERE SMS-AKTIVISTER 

Et mål med Stopp Tortur-kampanjen er å bidra til å rekruttere nye sms-aktivister. Amnesty lager som 

nevnt en film som skal gå på tv i sommer, og som kan deles på youtube. Filmen lanseres 26. juni, og 

kan ses her [lenke kommer]. I tillegg lager vi annonser som kan trykkes av aviser. Disse legger vi ut 

her [lenke kommer]. Ta kontakt med din lokale avis og spør om de vil trykke annonsen gratis for oss. 

Vi har både helsides- og halvsidesannonser. Kombiner gjerne denne forespørselen med å sende inn 

et leserinnlegg til samme avis (se over).  

 

 

 

 
 

Her finner du en oversikt over aksjonene som er en del av Stopp tortur-kampanjen. Vi oppfordrer 
Amnesty-grupper til å velge seg ut ett eller flere av de prioriterte landene og jobbe både med 
aksjonene for enkeltindividene og for å få innført lovendringer og/eller praksisendringer i landet. Vi har 
gjort klar større informasjonspakker, såkalte casefiles på de ulike landene, som dere enkelt kan 
bestille ved å sende en e-post til kampanje@amnesty.no. Her får dere eksklusiv tilgang til 
bakgrunnsinformasjon og aktivismemuligheter for de ulike sakene.  

3, AKSJONER 

http://www.amnesty.no/tema/tortur-og-mishandling)
mailto:elisabeth.weckner@amnesty.no
mailto:gfolkvord@amnesty.no
http://www.amnesty.no/stopptortur
http://www.amnesty.no/aksjon
mailto:kampanje@amnesty.no


FILIPPINENE: Stans politivolden 

På Filippinene har tortur vært ulovlig siden 2009, men til tross for en økning i antall torturanklager mot 

politiet har ingen blitt dømt. Krev at torturistene blir holdt ansvarlig! 

 

  Les aksjonen her: 
http://www.amnesty.no/aksjon/stopp_tortur_Fil 
 
 

Nye individsaker på Filippinene forventes komme i løpet av høsten 2015.  

 

USBEKISTAN – Stans bruken av «tilståelser» fremtvunget under tortur 

Myndighetene i Usbekistan har satt tortur i system. Både for å tvinge frem tilståelser og for å skremme 

alle som utfordrer deres makt. Krev at torturen stanses! 

 

Les aksjonen her: http://www.amnesty.no/aksjon/torturert-til-%C3%A5-tilst%C3%A5 

 

Torturert for å bruke ytringsfriheten sin 
Dilorom Abdukadirova flyktet til Australia etter å ha deltatt på en demonstrasjon som utviklet seg til å 

bli voldelig. Tilbake i Usbekistan ble hun møtt med tortur og fengsel. Hun er 

en samvittighetsfange, dømt for å ha brukt ytringsfriheten sin og for å ha 

deltatt på en fredelig demonstrasjon. 

 

Les aksjonen her: www.amnesty.no/aksjon/dilorom 

 

Vil du jobbe for Dilorom sak? Få tilgang til hele saken hennes og forslag til 

aktiviteter ved å sende e-post til kampanje@amnesty.no. Marker emnefeltet 

med Dilorom Abdukadirova. 

Materiell: postkort og pdf-plakat.  

 

Journalist torturert og fengslet 
 

Usbekistan, 1999: journalist Muhammad Bekzhanov blir torturert av 

landets sikkerhetsstyrker. De slår ham med gummikøller, kveler 

ham og gir ham elektriske støt, alt for å tvinge ham til å tilstå 

lovbrudd i konspirasjon mot staten. I retten blir denne «tilståelsen» 

brukt til å dømme ham til 15 års fengsel. Han er en av verdens 

lengst fengslede journalister. Krev hans løslatelse! 

 

http://www.amnesty.no/aksjon/stopp_tortur_Fil
http://www.amnesty.no/aksjon/torturert-til-%C3%A5-tilst%C3%A5
file:///D:/Users/ftangberg.AMNESTY.003/AppData/Local/Temp/3/notes824D19/www.amnesty.no/aksjon/dilorom
mailto:kampanje@amnesty.no


Les aksjonen her: www.amnesty.no/aksjon/bekzhanov 

 

Vil du jobbe for Bekzhanov sak? Få tilgang til hele saken hans og forslag til aktiviteter ved å sende e-

post til kampanje@amnesty.no. Marker emnefeltet med Muhammad Bekzhanov. 

Materiell: postkort. 

 

Nye individsaker på Usbekistan forventes komme i løpet av høsten 2015.  

 

MAROKKO: Krev at torturister stilles for retten og stopp tortur en gang for alle   

Ifølge marokkansk lov har tortur vært ulovlig lov i ni år. Likevel er tortur fortsatt svært utbredt 

og torturistene slipper unna uten straffeforfølgelse. Krev at de ansvarlige stilles for retten! 

Les aksjonen her: http://www.amnesty.no/aksjon/torturister-slipper-straff 

 

Utlevert og grovt torturert  
Anklaget for terrorisme ble Ali Aarrass utlevert til Marokko fra Spania i 2010. 

Utleveringen skjedde til tross for gjentatte advarsler fra FNs 

menneskerettighetskomité om at han kom til å bli utsatt for tortur. 

 

Les aksjonen her: http://www.amnesty.no/aksjon/aarrass 

 

Vil du jobbe for Aarrass sak? Få tilgang til hele saken hans og forslag til aktiviteter 

ved å sende e-post til kampanje@amnesty.no. Marker emnefeltet med Ali Aarrass. 

 

Sa ifra om tortur – ble fengslet    

 

De to marokkanske menneskerettighetsaktivistene Wafae 

Charaf og Oussama Housne ble i 2014 dømt til henholdsvis 

to og tre års fengsel for «feilaktig rapportering av tortur». 

Amnesty International anser dem for å være 

samvittighetsfanger. 

 

Les aksjonen her:  

http://www.amnesty.no/aksjon/ofre-for-tortur-blir-ikke-trodd-d%C3%B8mt-til-fengsel-og-erstatningskrav 

 

Vil du jobbe for Charaf og Housne sak? Få tilgang til hele saken og forslag til aktiviteter ved å sende e-

post til kampanje@amnesty.no. Marker emnefeltet med Wafae Charaf og Oussama Housne. 

Materiell: postkort og pdf-plakat 

Nye individsaker på Marokko forventes komme i løpet av høsten 2015. 
 

MEXICO: Torturofre trenger legehjelp rask  
Mennesker som har vært utsatt for tortur i Mexico må vente i opptil to år før de blir undersøkt av en 

offentlig godkjent rettsmedisiner. Undersøkelser utført av uavhengige eksperter blir ikke godkjent som 

som bevis i tortursaker. Krev at torturofre i Mexico får rask og grundig medisinsk oppfølging, som er 

nødvendig for rettferdig behandling i rettssystemet.  
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Les aksjonen her: http://www.amnesty.no/aksjon/torturofre-trenger-legehjelp-raskt 

 

 

Kvinne torturert av marinesoldater  
Claudia Medina Tamariz ble bortført av 

marinesoldater og torturert og anklaget for å være 

medlem av en voldelig kriminell gjeng. Nå kjemper 

hun for at det opprettes en etterforskning av torturen 

hun måtte gjennomgå.  

 

Claudia har per dags dato blitt frikjent på alle 

tiltalepunkter, men torturistene har enda ikke blitt 

holdt ansvarlig.  

 

Les aksjonen her: http://www.amnesty.no/aksjon/claudia 

 

Vil du jobbe for Claudia Medinas sak? Få tilgang til hele saken hennes og forslag til aktiviteter ved å 

sende e-post til kampanje@amnesty.no. Marker emnefeltet med Claudia Medina Tamariz. 

Materiell: postkort og plakat.  

 

Voldtatt av de som skulle beskytte henne  
Forestill deg at medlemmer fra hæren som er satt til å beskytte befolkningen i landet ditt, kidnapper 

deg, torturerer deg, voldtar deg og anklager deg for kriminelle handlinger du aldri har begått. Det er 

historien til Miriam López.  

 

Les aksjonen her: http://www.amnesty.no/aksjon/mlopez 

 

Vil du jobbe for López sak? Få tilgang til hele saken hennes og forslag til aktiviteter ved å sende e-

post til kampanje@amnesty.no. Marker emnefeltet med Miriam López. 

 

Nye individsaker på Mexico forventes komme i løpet av høsten 2015. 

 

NIGERIA 
Foreløpig har vi ikke noen på Nigeria. Oppdatert informasjon følger så fort vi får informasjon fra IS.  

  

http://www.amnesty.no/aksjon/torturofre-trenger-legehjelp-raskt
http://www.amnesty.no/aksjon/claudia
mailto:kampanje@amnesty.no
http://www.amnesty.no/aksjon/mlopez
mailto:kampanje@amnesty.no


 

OVERSIKT OVER MATERIALE  

 Kampanjesiden brukes for mer informasjon, signere aksjonene og melde seg som SMS-

aktivist.  

 På Temasiden til kampanjen finner dere alle relevante ressurser og materialer  

 I Aktivisthåndboken finner dere nyttige tips om hvordan jobbe generelt som Amnesty-aktivist  

 Hvis dere vil bestille ekstra materiale, send en e-post til kampanje@amnesty.no  

Husk at dere kan søke til deres respektive Regionsleder, for å kostnadene for materialer helt 

eller delvis dekket!  

 

KONTAKTINFORMASJON REGIONLEDERE  

Region Nord: Ole-Gunnar Solheim, osolheim@amnesty.no, 41 21 98 37 

Region Midt: Tove Marie Paasche, tpaasche@amnesty.no, 99 50 71 25 

Region Vest: Tanja Clifford, tclifford@amnesty.no, 93 41 08 14  

Region Øst: Anne Marie Mollén, amollen@amnesty.no, 41 07 39 19  

Region Sør: Camilla Andersson, candersson@amnesty.no, 92 02 43 07 

 

VIKTIGE DATOER/AKTIVITETER  

Amnesty på sommerfestivaler: I sommer skal Amnesty være til stede på så mange festivaler, 
markedsdager og offentlige arrangementer som mulig, under parolen «Stopp tortur. Gå i mellom». Vil 
du ha stand på et arrangement i ditt lokalmiljø? Kontakt regionleder for å få tips til kontakt, aktiviteter 
og materiell.  

 26. juni – torturoverleverdagen 

 26. juni---17. juli – Stopp tortur-reklamefilm (TV2 og TVNorge) 

 23. juli 2014 Oussama Housne dømt til tre års fengsel  

 25. juli: Claudia Medina sin bursdag (født 1980) 

 10. august: Dilorom Adbukadirova sin bursdag (født 1965) 

 12. august 2014: Wafae Charaf dømt til to års fengsel 

 september: Usbekistans nasjonaldag 

 8. oktober: Wafae Charafs bursdag (født 1987) 

 oktober: Nigerias nasjonaldag 

 oktober: Muhammad Bekzhanov sin bursdag (født 1954) 

 12. november: 2 år siden Moses ble dømt til døden  

 19. november: 4 år siden Ali ble dømt.  

 14. desember årsdag for utleveringen av Ali Aarrass til Marokko. 

 

 

Hvis dere har spørsmål eller henvendelser angående kampanjen, ta kontakt med:  

Elisabeth Weckner  

Prosjektleder kampanje, Amnesty International Norge  

elisabeth.weckner@amnesty.no  

+47 47330294 

 

LYKKE TIL!  

 
 
 

4, NYTTIGE RESSURSER 
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