
Landbakgrunn 
 

I dette dokumentet finner du litt mer informasjon om de seks landene vi jobber med i årets kampanje.  

 

Kina 
 

Kina har blitt styrt av det kinesiske kommunistiske parti i nesten 70 år. Partier, politiske grupperinger eller 

fagforeninger som ikke er kontrollert av kommunistpartiet tillates ikke. Kinas styresmakter har også 

kontroll over rettsapparatet slik at domstolene ikke er uavhengige. Kinesere som prøver å gå rettens vei 

for å forsvare seg mot ulovlige handlinger fra sentrale eller lokale myndigheter risikerer å bli straffeforfulgt 

selv, eller de kan bli utsatt for trakassering eller til og med tortur for å tvinge dem til å trekke sine 

anklager.  

 

Både på nasjonalt og lokalt nivå slår kinesiske styresmakter hardt ned på alle de frykter kan undergrave 

deres maktposisjon og deres kontroll over det folket tenker. Advokater, journalister, bloggere, 

akademikere eller menneskerettighetsforkjempere som avslører menneskerettighetsbrudd eller setter 

spørsmålstegn ved ettpartistyret tiltales for å «skape splittelse», «undergrave tilliten til staten» eller 

«undergrave statens enhet» og dømmes til lange fengselsstraffer. Religiøse grupper som ikke vil finne 

seg i at staten styrer deres tro og tradisjoner blir hardt forfulgt. 

 

Kina er også det landet som oftest bruker dødsstraff. Selv om all statistikk om dødsstraff i Kina holdes 

hemmelig, må vi gå ut ifra at det henrettes flere mennesker i Kina enn i resten av verden tilsammen. 

Dødsdommer avsies ofte i urettferdige rettssaker, delvis uten at den tiltalte har fått bistand av en advokat.  

 

Samtidig som kinesiske styresmakter har trappet opp sensur, undertrykkelse av ytringsfrihet og 

forfølgelse av meningsmotstandere, har de over de siste tiår hatt et sterkt fokus på økonomisk utvikling 

og bekjempelse av fattigdom. Som verdens nest største økonomiske makt (etter USA) er Kina i dag aktiv 

på mange internasjonale arenaer og opptatt av gode relasjoner til andre land. Dette åpner for mange 

muligheter til å påvirke kinesiske myndigheter for å få dem til å vise mer respekt for 

menneskerettighetene. 

 

Mer informasjon 

Mer om menneskerettighetssituasjonen i Kina finner du på hjemmesiden til Amnestys internasjonale 

sekretariat: www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/china   

 

Annen bakgrunnsinformasjon om Kina finner du blant annet her: 

Store norske leksikon: www.snl.no/Kina  

BBC Country Profiles: www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13017877  

Landinfo: www.landinfo.no/id/910.0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/china
http://www.snl.no/Kina
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13017877
http://www.landinfo.no/id/910.0


Honduras 
 

Honduras har en lang historie med militærstyre, korrupsjon, fattigdom og kriminalitet som har gjort det til 

et av de minst utviklede og mest ustabile landene i Mellom-Amerika. Inntil midten av 1980-tallet ble 

Honduras styrt av militæret, som ønsket å stoppe revolusjonære bevegelser i regionen. Siden da har 

sivile ledere forsøkt å dempe militærets makt, med varierende grad av suksess. 

 

Gjengvold, narkotikakriger og utpressing er vanlig og landet er beryktet for å ha verdens høyeste 

drapsrate per innbyggertall. Det er fortsatt store økonomiske forskjeller i samfunnet, med nesten 

halvparten av befolkningen som lever under fattigdomsgrensen.  

 

Helt siden et militærkupp i 2009 har Honduras vært et av de farligste landene for journalister på den den 

vestligste halvkule. 28 journalister og mediearbeidere har blitt drept siden 2000, ifølge Reporters Without 

Borders. Media er begrenset av injurielovgivningen i landet, og eierskap til de forskjellige mediehusene 

ligger hos et fåtall mektige forretningsinteresser.  

 

Urbefolkningen 

Det blir ikke satt av nok ressurser til institusjoner som støtter urfolk. Flere urfolksborgere opplever derfor 

at deres rettigheter blir krenket til fordel for prosjekter for å utforske og utnytte naturressurser på deres 

landområder. Trakassering og vold rettet mot urfolk er også et stort problem. Honduras er et av de 

farligste landene i Latin-Amerika for menneskerettighetsforsvarere, spesielt for miljø- og landaktivister. 

Ifølge den ikke-statlige organisasjonen Global Witness har Honduras det høyeste antallet drepte miljø- og 

landaktivister per innbyggertall.   

 

Kvinner 

Kvinner blir rutinemessig utsatt for vold. Fra januar til juni i 2016 ble 227 kvinner drept. Under samme 

periode ble 1498 kvinner overfalt og 1375 kvinner utsatt for seksuelle overgrep. Angrep mot kvinner er 

underrapportert. Abort er strengt ulovlig i alle tilfeller. Også når mors helse er i fare og når graviditeten er 

et resultat av seksuelt overgrep. 

 

 

Mer informasjon: 

 

Mer om menneskerettighetssituasjonen i Honduras finner du på hjemmesiden til Amnestys internasjonale 

sekretariat: https://www.amnesty.org/en/countries/americas/honduras/  

 

Annen bakgrunnsinformasjon om Honduras finner du blant annet her: 

Store norske leksikon: https://snl.no/Honduras_historie  

BBC Country Profiles: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18954311  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amnesty.org/en/countries/americas/honduras/
https://snl.no/Honduras_historie
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18954311


Jamaica 
 

Siden Jamaica ble uavhengig fra Storbritannia i 1962 har makten i Jamaica skiftet mellom People's 

National Party (PNP) og det mer konservative Jamaica Labour Party (JLP). Landet er et parlamentarisk 

demokrati, er medlem av Commonwealth og har den britiske dronningen som titulært statsoverhode. 

Dronningen er representert ved en generalguvernør, utnevnt etter forslag av Jamaicas statsminister. 

 

En lengre tid med politisk stabilitet har imidlertid ikke kunnet endre på at mer enn 30 prosent av 

befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og arbeidsløsheten ligger over 15 prosent. Også kriminalitet 

og vold utgjør et vedvarende problem. Jamaica har en av de høyeste drapsratene i regionen.  

 

Ulovlige drap og utenrettslige henrettelser pågår fortsatt. Selv om antall drap begått av politiet har blitt 

betydelig redusert de siste årene, ble 111 personer drept av politimenn i 2016, sammenlignet med 101 i 

2015. Kvinner som har fått familiemedlemmer drept av politiet blir utsatt for gjennomgripende trakassering 

og trusler av politiet. Organisasjonen Jamaicans for Justice rapporterer om barn som blir låst inne av 

politiet for å være «ukontrollerbare». Dette foregår ofte i lengre perioder og under umenneskelige forhold.  

 

LHBT-personer 

Det finnes ingen rettslig beskyttelse mot diskriminering basert på seksuell orientering eller kjønnsidentitet. 

Unge lesbiske, homofile, bifile og transpersoner opplever trakassering i fraværet av rettslig beskyttelse. 

Samleie mellom to menn med samtykke, er fortsatt ulovlig i landet. En undersøkelse gjort av J-FLAG, en 

organisasjon som jobber med LHBT-rettigheter, avslørte sterke homofobiske tendenser i Jamaica. Nesten 

60% av de spurte svarte at de ville skadet en LHBT-person som tilnærmet dem.  

 

I Jamaica er det fri presse som ofte kritiserer myndighetene. Landet kom på niende plass av 180 land i 

Reporters Without Borders sin kåring av indeksen for pressefrihet i 2015.  

 

 

Mer informasjon: 

 

Mer om menneskerettighetssituasjonen på Jamaica finner du på hjemmesiden til Amnestys 

internasjonale sekretariat: https://www.amnesty.org/en/countries/americas/jamaica/  

  

Annen bakgrunnsinformasjon om Jamaica finner du blant annet her: 

Store norske leksikon: https://snl.no/.search?utf8=%E2%9C%93&query=Jamaica 

BBC Country Profiles: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18784061  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amnesty.org/en/countries/americas/jamaica/
https://snl.no/.search?utf8=%E2%9C%93&query=Jamaica
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18784061


Egypt 
 

Menneskerettighetssituasjonen i Egypt har bare blitt verre de siste årene. Det er forbudt å demonstrere, 

og ytringsfriheten er sterkt begrenset. Myndighetene har også bestemt at de kan stenge alle 

menneskerettighetsorganisasjoner som blir sett på som en trussel mot dem. Titusener av unge aktivister 

og fredelige demonstranter har blitt arrestert og fengslet etter urettferdige rettssaker fordi de kjempet for 

menneskerettighetene. Mange har opplevd vold fra politiet og tortur i fengslene.  

 

Den arabiske våren 

Den arabiske våren er blitt en betegnelse for opprørene som fant sted i flere land i Midtøsten og Nord-

Afrika våren 2011, hvor landenes innbyggere stod opp og kjempet for demokrati og menneskerettigheter. 

Den arabiske våren startet med opprør i Tunisia i desember 2010. Dette førte til at presidenten måtte gå 

av og ble dømt til fengsel, og at landet fikk en ny grunnlov og en demokratisk valgt president.  

 

I Egypt begynte opprørene i januar 2011, med massedemonstrasjoner på Tahir-plassen i Kairo. Mange 

tusen mennesker gikk på gaten for å kreve mer frihet, rettferdighet og demokrati. Myndighetene prøvde å 

knuse protestene med stor brutalitet, og mange demonstranter ble skadet eller til og med drept. Etter 

nesten en måned med demonstrasjoner ble president Mubarak tvunget til å gå av og Egypts militære tok 

over ledelsen av landet. 

 

I juni 2012 gjennomførte Egypt sitt første demokratiske valg, og Mohammed Morsi fra partiet Det 

muslimske brorskap ble president. Han laget et forslag til ny grunnlov, men denne ble sterkt kritisert for 

ikke å inkludere alle menneskerettighetene, som for eksempel religiøse rettigheter, kvinners rettigheter og 

ytringsfrihet. Dette førte til flere demonstrasjoner mot president Morsi og det muslimske brorskapet. 

Sommeren 2013 benyttet militæret uroen i landet som en anledning til å avsette den valgte presidenten 

og ta makten tilbake. 

 

Etter at hæren tok over strammet myndighetene inn på retten til ytrings- og forsamlingsfrihet. Det ble 

forbudt å demonstrere og kritisere myndighetene. Mange demonstranter som støttet president Morsi ble 

skadet og drept av sikkerhetsstyrker. I tillegg har flere hundre mennesker blitt dømt til døden i Egypt siden 

sommeren 2013, ofte i urettferdige rettssaker foran militærdomstoler. 

 

I 2014 ble general Abdel Fattah al-Sisi, som ledet den egyptiske hæren gjennom kuppet, valgt til 

president. Mohammed Morsi fikk ikke lov til å stille i valget. Sommeren 2016 ble Morsi dømt til livstid i 

fengsel for «spionasje». 

 

Mer informasjon 

Mer om menneskerettighetssituasjonen i Egypt finner du på hjemmesiden til Amnestys internasjonale 

sekretariat: www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt 

 

Annen bakgrunnsinformasjon om Egypt finner du blant annet her: 

Store norske leksikon: www.snl.no/Egypt  

BBC Country Profiles: www.bbc.com/news/world-africa-13313370  

Landinfo: www.landinfo.no/id/1280.0  

 

 

 

 

http://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt
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Tsjad 
 

Tsjad er, ifølge FNs utviklingsrapport, et av verdens minst utviklede land. Fra begynnelsen av 1900-tallet 

til 1960 var Tsjad en fransk koloni, og i denne perioden ble det bygget få veier, skoler og sykehus. Etter 

1960 har landet vært preget av gjentatte borgerkriger og opprør. Etter at Tsjad ble uavhengig har ingen 

av presidentene ført en demokratisk politikk. Styresettet preget av nepotisme og uforutsigbarhet. I 2003 

begynte Tsjad å eksportere olje gjennom en 1900 km lang oljeledning som går gjennom Kamerun ut til 

havnebyen Kribi. Da oljeprisen var høy tjente Tsjad store penger på oljen, men siden 2014 er inntektene 

til landet betydelig mindre. Forventet levealder for kvinner er 52 år og for menn 49 år. 

 

Boko Haram 

Den væpnede gruppen Boko Haram begår flere overgrep rundt Tsjadsjøen hvor de dreper, plyndrer og 

ødelegger eiendom. Tsjadsjøen er en av Afrikas største sjøer. Den ligger der statene Tsjad, Nigeria, 

Niger og Kamerun møtes. På grunn av den utbredte volden og regjeringens manglende handlekraft har 

tusenvis av mennesker blitt drevet på flukt.  

 

Den flyktige sikkerhetssituasjonen går utover matsikkerheten i landet. Forstyrrelser i landbruk, handel og 

fiske har alvorlige konsekvenser for økonomien. I september estimerte FN av 3,8 millioner mennesker var 

utsatt for matvareusikkerhet, deriblant 1 million mennesker som var i krisesituasjon.  

 

I april 2017 var det presidentvalg i Tsjad, men valget var sterkt preget av restriksjoner på ytringsfrihet, 

overdreven eller unødvendig bruk av makt mot fredelige demonstranter, og tvungen forsvinning. Ytrings- 

og forsamlingsfriheten i Tsjad er under sterkt press. Menneskerettighetsforsvarere blir ofte utsatt for 

trusler, og tilgangen til sosiale medier blir regelmessig begrenset. Den 19. mars forbød regjeringen alle 

demonstrasjoner som ikke var en del av den pågående valgkampen. 

 

I april 2016 ble 64 soldater utsatt for tvungen forsvinning av sikkerhetsstyrker. Årsaken var at soldatene 

nektet å stemme på den sittende presidenten. Vitner forteller at sikkerhetsstyrkene identifiserte soldater 

som nektet å stemme på presidenten, og at de ble mishandlet, bortført og torturert. 49 av soldatene ble 

omsider frigjort. Innen utgangen av 2016 visste ingen hva som hadde skjedd med de resterende 15 

soldatene. Ingen etterforskning ble satt i gang basert på påstandene om tortur og tvingen forsvinning.  

 

Media 

Journalister blir ofte utsatt for vilkårlige arrestasjoner og kortvarig fengsling for å bruke sin ytringsfrihet. 

Reporters Without Borders har ved flere anledninger fordømt arrestasjonene av journalister. Radio er 

landets hovedmedium. Statlig kontroll av mange kringkastingstjenester gjør at det ikke er mye rom for 

motsigende meninger. Den eneste TV-kanalen er styrt av staten og dekningen på kanalen favoriserer 

myndighetene. 

 

 

Mer informasjon 

Mer om menneskerettighetssituasjonen i Tsjad finner du på hjemmesiden til Amnestys internasjonale 

sekretariat: https://www.amnesty.org/en/countries/africa/chad/  

 

Annen bakgrunnsinformasjon om Tsjad finner du blant annet her: 

Store norske leksikon: https://snl.no/.search?utf8=%E2%9C%93&query=Tsjad  

BBC Country Profiles: http://www.bbc.com/news/world-africa-13164686  

 

https://www.amnesty.org/en/countries/africa/chad/
https://snl.no/.search?utf8=%E2%9C%93&query=Tsjad
http://www.bbc.com/news/world-africa-13164686


Tyrkia 
 

Menneskerettighetene i Tyrkia har kommet under økt press de siste årene. Landets myndigheter har 

trappet opp forfølgelsen av journalister og økt annen undertrykkelse av ytringsfrihet, inkludert sensur av 

internett. Retten til å avholde fredelige forsamlinger er sterkt begrenset, og tyrkisk politi bruker ofte 

ekstrem vold for å hindre eller stoppe demonstrasjoner mot regjeringen. Bruk av tortur og annen 

mishandling i politiets varetekt er utbredt, og regjeringen gjør så godt som ingenting for å stanse slike 

forbrytelser eller stille de ansvarlige for retten. 

 

Tyrkiske myndigheter bruker gjerne landets omfattende antiterrorlover for å rettferdiggjøre overdreven 

voldsbruk og forfølgelse av sine motstandere. Dette gjelder spesielt i sammenheng med kritikk mot 

diskriminering av kurdere.  Sommeren 2015 brøt det på nytt ut harde kamper mellom den tyrkiske armeen 

og den væpnede gruppen Kurdistans arbeiderparti (PKK). Dette bidro til at 

menneskerettighetssituasjonen forverret seg.  

 

Kuppforsøket 

Etter et mislykket kuppforsøk sommeren 2016 innførte tyrkiske myndigheter unntakstilstand. I løpet av 

noen uker ble over 130 mediehus og redaksjoner stengt og minst 89 journalister arrestert eller etterlyst. 

Mer enn 50 000 personer har blitt fengslet, og over 100 000 offentlig ansatte har mistet jobben, inkludert 

lærere, politi, militære offiserer, doktorer, akademikere, dommere og advokater. Mange stemples som 

terrorister. 

 

Flyktninger  

I slutten av 2015 oppholdt det seg rundt 2,3 millioner registrerte flyktninger fra Syria i Tyrkia, samt rundt 

en kvart million flyktninger og asylsøkere fra andre land. Det store flertallet av dem fikk ingen hjelp fra 

staten og hadde heller ikke lov til å arbeide. I en avtale med EU har tyrkiske myndigheter forpliktet seg til 

å hindre flyktninger som befinner seg i Tyrkia i å reise videre til Europa.  

 

Kurdere i Tyrkia  

Kurdere er en etnisk gruppe som hovedsakelig bor i grenseområdene mellom Tyrkia, Syria, Irak og Iran. 

Kurdere har sitt egen språk og sin egen kultur som varierer fra de andre befolkningsgruppene i landene 

de bor i, og det er estimert at det finnes mellom 25 og 30 millioner kurdere i verden. Kurdere utgjør en av 

de aller største folkegruppene i Midtøsten og er en av de største etniske gruppene i verden som ikke har 

sitt eget land. I Tyrkia er rundt 20 prosent av befolkningen kurdere. Tyrkias kurdiske befolkning har i 

mange tiår vært utsatt for diskriminert og forfølgelse. Tyrkiske myndigheter har delvis prøvd å 

rettferdiggjøre dette med å vise til aktivitetene til PKK og andre væpnede grupper som har brukt vold for å 

fremme kravet om kurdisk selvstyre. Men undertrykkelsen har rammet hele den kurdiske befolkningen 

helt uavhengig av deres politiske holdninger eller eventuell støtte for væpnet kamp. 

 

Mer informasjon 

Mer om menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia finner du på hjemmesiden til Amnestys internasjonale 

sekretariat: www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/turkey/  

 

Annen bakgrunnsinformasjon om Tyrkia finner du blant annet her: 

Store norske leksikon: www.snl.no/Tyrkia   

BBC Country Profiles: www.bbc.com/news/world-europe-17988453  

Landinfo: www.landinfo.no/id/410.0  
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