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Folk i Fare er Amnestys nye kampanje, som starter nå og skal gå ut året. Med kampanjen 

skal vi sette fokus på noe av det vi er aller best på – nemlig arbeid for rettighetene til 

enkeltpersoner! Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer. Vi 

håper alle har lyst til å bidra, for i disse sakene har vi mulighet til å forandre liv! 

Vi ønsker å synligjøre disse sakene i sosiale medier, i lokale og nasjonale medier og ikke 

minst med arrangementer over hele landet. Deres rolle vil bidra til å skape bevissthet, 

synliggjøre sakene og samle mange signaturer. Slik kan dere engasjere flere mennesker og 

legge press på makthaverne. 

Akjsonsveiledningen inneholder et årshjul med egne fokusmåneder per sak, i tillegg til 

spesielle merkedatoer. Dette gir dere fleksibiliteten til å jobbe som dere selv ønsker som 

gruppe eller enkeltaktivist: enten at dere jobber med forskjellige saker hver måned, eller at 

dere plukker ut et par saker som dere jobber med gjennom året. 

I alle sakene kommer det materiell og det finnes flere kreative aktivistmuligheter i kampanjen 

som vil gjøre det lettere for dere å gjennomføre aksjoner. 

I akjsonsveiledningen som følger under vil dere finne alt dere skulle trenge av informasjon for 

å planlegge og gjennomføre gode aktiviteter. Den er ment som et oppslagsverk der dere kan 

bla dere frem til informasjonen dere trenger. Dette vil også være tilgjengelig på nett på 

temasiden for kampanjen: www.amnesty.no/tema/folk-i-fare der også utkast på leserinnlegg, 

appellbrev og annet vil være tilgjengelig.  

Skulle dere lure på noe mer kan dere enten ta kontakt med deres regionleder, eller med 

prosjektlederen for kampanjen Anne Marie Mollén. Kontaktinformasjon finner dere bakers i 

veiledningen.  

 

Lykke til med kampanjen, vi gleder oss til å se aktivitetene dere gjennomfører! 

  

http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
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SAKENE: 

Folk i Fare består av fem saker hvor mennesker har blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd 

og hvor det er viktig at vi aksjonerer og skaper oppmerksomhet om sakene, for å bidra til å 

skape positiv endring. Les om de fem forskjellige sakene under:  

MOHAMEDOU SLAHI - SPERRET INNE PÅ GUANTÁNAMO I 

MER ENN 14 ÅR 

Mohamedou Ould Slahi fra Mauritania har vært internert i fangeleiren på Guantánamo siden 

den 5. august 2002, uten tiltale, dom eller rettssak.  

DETTE ER SAKEN: 

Slahi ble arrestert i Mauritania i november 2001. Etter en 

uke i varetekt ble han overlevert til amerikanske 

etterretningsagenter som utsatte ham for tvungen 

forsvinning og fraktet ham til Jordan. Der ble han holdt i 

isolasjon og avhørt av jordanske tjenestemenn, 

sannsynligvis i samarbeid med amerikanske agenter. I juli 

2002 ble Mohamedou Ould Slahi overført til den 

amerikanske Bagram-militærbasen i Afghanistan. Den 5. 

august 2002 ble Slahi sendt til Guantánamo, hvor han 

fortsatt holdes fengslet. 

Slahi forteller at han ble utsatt for tortur, både mens han 

var i Jordan, i Afghanistan, og på Guantánamo, og at 

tilståelsene han ga var resultatet av dette. En amerikansk 

domstol har også funnet at Slahi ble utsatt for omfattende mishandling i 2003. 

På Guantánamo ble Mohamedou Slahi plukket ut til en 90-dagers lang «spesialavhørsplan», 

godkjent av blant annet daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld. I samsvar med 

planen ble Slahis celle endret slik at han skulle få minst mulig stimuli. For eksempel ble 

dørene forseglet slik at det ikke skulle komme lys inn, og vaktene hans hadde på seg 

ansiktsmasker. Det var ikke før et år senere - i juli 2004 - at Slahi ble sluppet ut i sollys og at 

vaktene tok av seg maskene sine.  

Slahi ble utsatt for trusler, som at hvis han ikke samarbeidet ville han «forsvinne ned et mørkt 

hull», og en simulert hemmelig fangetransport som en del av avhørsplanen. Han ble tatt fra 

cella, utstyrt med svartmalte vernebriller han ikke kunne se igjennom, dratt inn i en lastebil og 

tatt med til en båt med personer som utga seg for å være egyptiske og jordanske. Han ble 

holdt på båten i tre og en halv time før han ble tatt med tilbake til land. Slahi hevder at han 

ble slått mens han var om bord i båten.  

I løpet av 2003 ble Slahi angivelig nektet søvn i rundt 70 dager i strekk. I tillegg ble han utsatt 

for bruk av strobelys og kontinuerlig høy, Heavy metal musikk, og kalde temperaturer. Han 

ble også offer for fysiske overgrep, han ble dynket i kaldt vann, utsatt for trusler mot ham selv 

og familien hans, og han ble nektet tilstrekkelig mat. 
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I april 2010 fant distriktsdomstolen for District of Columbia at fengslingen av Slahi var ulovlig 

og beordret ham løslatt. I sin gjennomgang av saken bemerket dommeren at det var "rikelig 

med bevis" på at Mohamedou Slahi hadde blitt utsatt for "omfattende og alvorlig mishandling 

på Guantánamo fra midten av juni 2003 til september 2003 ...". Dommeren la til at det var 

sannsynlig at staten nektet å stille Slahi for en vanlig straffedomstol fordi bevisene mot ham 

var «så farget av tvang og mishandling." 

Obama-administrasjonen anket imidlertid kjennelsen om at Slahi måtte løslates og har hittil 

klart å trenere saken. 

I sin rapport fra januar 2010 anbefalte president Obamas Guantánamo Review Task Force at 

Mohamedou Slahi skulle stilles for et militærtribunal. Mer enn seks år senere er Mohamedou 

Slahi fortsatt fengslet uten tiltale eller rettssak.  

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT: 

• Mohamedou Slahi og de andre fangene på Guantanamo blir løslatt umiddelbart, med 

mindre de blir tiltalt for internasjonalt anerkjente straffbare handlinger og stilt for uavhengige 

sivile domstoler 

• Påstander om at Mohamedou Ould Slahi ble utsatt for tortur eller annen mishandling 

blir gransket og de ansvarlige for slike overgrep stilt for retten 

• Ingen av fangene på Guantánamo må dømmes til døden  

• Amerikanske myndigheter stenger fangeleiren på Guantánamo Bay 

FØLGENDE ARTIKLER FRA 

MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE 

SAKEN: 

• Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller 

nedverdigende behandling eller straff. 

• Artikkel 9: Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning. 

• Artikkel 10: Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig 

behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, 

og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres. 

• Artikkel 11. 1: Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett 

som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de 

garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven. 

HVA KAN DERE GJØRE FOR MOHAMEDOU SLAHI? 

SKAP OPPMERKSOMHET OG SAML SIGNATURER! 

Det har vært lite oppmerksomhet rundt situasjonen på Guantánamo i Norge den siste tiden. 

Det er det viktig at vi gjør noe med!  
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*Oppdatert informasjon: vi har laget postkort til saken til Mohamedou Slahi som dere 

kan bestille fra deres regionleder. Dette kan dere bruke på stand sammen med andre 

visuelle effekter, etter hva dere ønsker: 

 Print gjerne ut et bilde av Mohamedou Slahi så dere kan vise frem hvem dere 

aksjonerer for. Bilde finner dere på temasiden.  

 Print ut bilder av sider i boken hans som dere kan vise frem. Bilder av boken finner 

dere her.  

 Bruk oransje kjeledresser og sorte finlandshetter, som på mange måter er blitt det 

visuelle kjennetegnet på Guantánamo. Still dere opp på rekke og rad, eller sitt på en 

stol med hode bøyd. Dette ble mye brukt tidligere for å sette fokus på Guantánamo, 

og vi tror derfor det kan brukes for å minne folk på at det fortsatt sitter mennesker 

fengslet der uten lov og dom. Prøv gjerne å finn et sted dere kan låne eller leie 

kjeledresser, eventuelt kan dere spørre regionleder om hjelp. Husk å ta bilder og dele 

i sosiale medier!*  
Dere kan også printe signaturlistene fra temasiden. 

Dette materialet er også spesielt godt egnet for festivaler og lignende. Så ta gjerne kontakt 

med en festival eller markedsdag der du bor og hør om dere kan ha stand der. Materiale kan 

dere bestille fra Anne Marie eller din regionleder.   

SKRIV OM MOHAMEDOU SLAHI OG GUANTANAMO I 

LOKALAVISEN! 

I år er det valg i USA og derfor en gyllen mulighet for å skape oppmerksomhet om USAs 

behandling av Slahi og situasjonen på Guantánamo. Skriv et leserinnlegg til lokalavisa og 

fortell om saken og hva dere som Amnesty-gruppe/ aktivister gjør for saken! Hvis dere 

ønsker hjelp med leserinnlegg kan dere ta kontakt med deres regionleder. Forslag til 

punkter til leserinnlegget finner du på temasiden.   

SEND SOLIDARITETSHILSENER TIL MOHAMEDOU 

Dere kan sende støttehilsener til Mohamedou på Guantánamo. For tips om hva dere kan 

skrive og adresse, se temasiden.  

SKRIV APPELLBREV TIL MYNDIGHETENE I USA 

Skriv brev til myndighetene i USA og fortell at dere er bekymret for situasjonen til 

Mohamedou Slahi og krev at han enten blir løslatt eller får 

en rettferdig rettssak. For mer informasjon om hva dere 

kan skrive samt adresse, se temasiden.  

ARRANGER EN BOKKVELD 

Mohamedou Slahi er den eneste nåværende fangen på 

Guantánamo som har skrevet en bok om opplevelsene 

sine. Dagboken skrev han fra cellen i 2005. I 2012 ble 

notatene endelig fristilt og overlevert til journalist Larry 

Siems. Han har så redigert og utgitt boken «Dagbok fra 

http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
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Guantánamo». I boken får man innsyn i Mohamedous opplevelser, men store deler er også 

sensurert ut. 

For å skape oppmerksomhet rundt boken til Slahi kan dere arrangere bokkveld om «Dagbok 

fra Guantánamo», med høytopplesning fra boka, diskusjon om tema og lignende. For mer 

informasjon om boken, se: http://guantanamodiary.com/   

EKSTERNE LENKER: 

Om Dagbok fra Guantánamo: http://guantanamodiary.com/  

The Guardian video: https://www.youtube.com/watch?v=YozKFwQKq_0 

New York Times video: http://www.nytimes.com/2014/12/20/opinion/the-case-against-

torture.html?_r=1  

 

KHADIJA ISMAYILOVA - FENGSLET FOR Å HA AVSLØRT 

KORRUPSJON 

Khadija Ismayilova, en anerkjent og prisvinnende journalist, ble dømt til over 7 års fengsel for 

å ha publisert flere artikler som avslører menneskerettighetsbrudd og korrupsjon blant 

myndighetene i Aserbajdsjan. Nå er hun løslatt, men dommen mot henne er ikke opphevet.  

*Oppdatert informasjon: Khadija Ismayilova ble løslatt fra fengsel 26. mai etter at 

straffen hennes ble omgjort fra syv og et halvt års ubetinget fengsel til tre og et halvt års 

betinget. Avgjørelsen ble tatt 25. mai da Khadijas ankesak ble behandlet i Høyesterett. Da 

hun ble løslatt hadde Khadija sittet fengslet i 537 dager.  

Vi kommer til å fortsette å kjempe for Khadija til den betingende dommen mot henne blir 

opphevet og hun er fullstendig frifunnet.  

DETTE ER SAKEN: 

Khadija Ismayilova er en fremtredende journalist 

og en frittalende kritiker av Aserbajdsjans 

myndigheter. Hun har gjort omfattende 

rapportering av korrupsjonssaker og andre 

mistenkelige hendelser som landets regjering er 

innblandet i, inkludert familien til president llham 

Aliyev. 

Før Khadija ble arrestert i desember 2014 kjørte 

myndighetene en langvarig svertekampanje mot 

henne i statskontrollert media. Senere ble hun 

offer for oppdiktede kriminelle anklager, deriblant 

skatteunndragelse, underslag og annen ulovlig 

virksomhet. 

http://guantanamodiary.com/
http://guantanamodiary.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YozKFwQKq_0
http://www.nytimes.com/2014/12/20/opinion/the-case-against-torture.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2014/12/20/opinion/the-case-against-torture.html?_r=1
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Den 1. september 2015 ble Khadija dømt til syv og et halvt år i fengsel. Rettssaken som fant 

sted i Baku, hovedstaden i Aserbajdsjan, var i utgangspunktet åpen, men ved flere tilfeller 

ble publikum nektet adgang til rettssalen. Khadija anket dommen, men fikk avslag 25. 

november 2015. 

Kort tid før Khadija ble arrestert i desember 2014 publiserte hun en liste over politiske fanger 

som befant seg i landet. 

I likhet med andre saker mot frittalende kritikere har myndighetene hindret Khadijas advokat i 

å representere henne. 10. desember 2014, dagen etter at advokaten Khalid Baghirov tok på 

seg saken til Khadija Ismayilova, fikk han sin advokattillatelse suspendert av det nasjonale 

advokatforbundet i Aserbajdsjan. 

Den 26. desember 2014 ble kontorene til Khadijas arbeidssted, Radio Free Europe/Radio 

Liberty’s Azerbaijani service, ransaket og stengt uten en offisiell forklaring. Dokumenter og 

annet utstyr ble konfiskert. 

Khadija Ismayilovas eneste "forbrytelse" er hennes granskende journalistikk og kritikk av 

regjeringen. Khadija Ismayilova er en samvittighetsfange, fengslet kun på bakgrunn av å ha 

benyttet seg av sin ytringsfrihet.  

Den 26. mai ble Khadija Ismayilova løslatt fra fengselet, etter at straffen hennes ble omgjort 

fra syv og et halvt års ubetinget fengsel til tre og et halvt års betinget. Vi forsetter å kjempe 

for at dommen mot henne blir opphevet og Khadija frifunnet.  

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT: 

 Dommen mot Khadija Ismayilova oppheves umiddelbart 

 Myndighetene lar Khadija Ismayilova fortsette sitt viktige arbeid som journalist uten 
trakassering av henne eller hennes familie. 

BAKGRUNN 

Myndighetene i Aserbajdsjan slår hardt ned på mennesker som benytter seg av sin ytrings- 

og forsamlingsfrihet. Medlemmer av opposisjonen eller andre som åpent kritiserer 

makthaverne blir møtt med falske anklager, vold, trakassering, trusler, utpressing og andre 

represalier fra myndighetene og grupper tilknyttet myndighetene. Myndighetene jobber 

målrettet mot det sivile samfunn og politiske aktivister. De har forbudt fredelige protester, 

sensurert media og lagt tunge restriksjoner på frivillige organisasjoners aktiviteter. 

Lokale frivillige organisasjoner hevder det er så mange som 100 personer som har blitt 

arrestert på bakgrunn av politisk motiverte anklager i Aserbajdsjan. Amnesty frykter at det 

kan være mange flere som har blitt arrestert utelukkende fordi de har benyttet seg av sin 

ytringsfrihet. 

I Aserbajdsjan blir også internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner motarbeidet. Siden 

2015 har ikke internasjonale organisasjoner hatt tilgang til landet, og representanter fra 

Amnesty International ble nektet innreise eller deportert. 
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FØLGENDE ARTIKLER FRA 

MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I 

DENNE SAKEN: 

    Artikkel 10. Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig 

behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, 

og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.  

    Artikkel 19. Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å 

hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer 

gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. 

HVA KAN DERE GJØRE FOR KHADIJA ISMAYILOVA? 

HA AKSJON FOR KHADIJA ISMAYILOVA! 

*Oppdatert informasjon: Det er fint om dere venter med å aksjonere for Khadija 

Ismayilova til vi har fått beskjed fra det internasjonale sekretariatet om hva de ønsker at vi 

gjør videre i saken hennes. Dere vil få oppdatert informasjon fortløpende, og når dere kan 

begynne å aksjonere igjen er det bare å følge forslagene under. Det eneste som faller bort er 

aksjonsmaterialet med plakaten, som vi derfor har fjernet fra veiledningen.*   

SEND SOLIDARITETSHILSENER TIL KHADIJA OG MOREN, 

ELMIRA ISMAYILOVA! 

Send gjerne hilsener direkte til Khadija og moren hennes Elmira Ismayilova, som også har 

blitt utsatt for trusler og svertekampanje. Det er derfor hyggelig å sende solidaritetsbeskjeder 

til moren også. Adresse og forslag finner dere på temasiden. 

BRUK SOSIALE MEDIER! 

Khadija er på Twitter og Facebook. Det er det fint om dere skriver til henne for å vise at dere 

fortsatt støtter saken hennes.  

På Twitter kan dere skrive til henne på @Khadija_Ismayil 

På facebook kan dere skrive til henne her: https://www.facebook.com/khadija.ismayil?fref=ts  

SKRIV I AVISEN! 

Effektiv bruk av mediene kan være avgjørende for å få Khadija Ismayilova frikjent. 

Aserbajdsjanske myndigheter er svært bevisst sitt offentlige image og vil derfor se negativ 

oppmerksomhet rettet mot landets menneskerettighetssituasjon som svært skadelig. 

Myndighetene er spesielt følsomme for eksponering av den forverrede 

menneskerettighetssituasjonen i landet, enda mer når det er forbundet med presidenten. 

Negativ medieomtale kan også føre til betydelige økninger i det som oppfattes som 

forretningsrisiko - og næringsinteresser er alltid høyt på Aserbajdsjans agenda. 

http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
https://www.facebook.com/khadija.ismayil?fref=ts
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Vi oppfordrer derfor alle til å skrive om Khadija i sine lokalaviser og gjerne også nasjonale 

medier. For hjelp med leserinnlegg, se forslag til tekst på temasiden, og ta gjerne kontakt 

med deres regionleder. Husk å si ifra om dere får noe på trykk! 

SKRIV TIL MYNDIGHETENE I ASERBAJDSJAN!  

Det har tidligere vist seg at det er større sjanse for at aserbajdsjanske ambassader svarer på 

appellbrev enn presidenten i Aserbajdsjan selv. Send derfor gjerne brev om Khadija spesielt 

og situasjonen for menneskerettighetsaktivister i landet generelt til ambassaden i Stockholm. 

Forslag på tekst ligger på temasiden.  

Dere kan også gjerne skrive til Presidenten for å vise at vi er mange rundt omkring i verden 

son støtter Khadija.  

Forslag på brev og adresse finner dere på temasiden. 

EKSTERNE VIDEO-LENKER: 

Video fra Amerikanske PEN: https://www.youtube.com/watch?v=-LLK5m5k06o 

Thomson Reuters Foundation: https://www.youtube.com/watch?v=36451PzNr0c 

Council of Europe: https://www.youtube.com/watch?v=VrYz-37YjuE  

Meydan tv: https://www.youtube.com/watch?v=4vimW5jyYSo (40 min. ikke sett) 

  

http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
https://www.youtube.com/watch?v=-LLK5m5k06o
https://www.youtube.com/watch?v=36451PzNr0c
https://www.youtube.com/watch?v=VrYz-37YjuE
https://www.youtube.com/watch?v=4vimW5jyYSo
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AYOTZINAPA – 43 STUDENTER OFRE FOR TVUNGNE 

FORSVINNINGER 

Den 26. september 2014 ble 43 studenter vilkårlig arrestert av politiet i den meksikanske 

byen Iguala. Siden den gang har ingen sett dem. Krev at myndighetene etterforsker saken, 

finner studentene og stiller de ansvarlige for retten. 

DETTE ER SAKEN: 

Omtrent 80 lærerstudenter fra 

Ayotzinapa i den meksikanske 

delstaten Guerrero befant seg om 

bord i tre busser i det de ble beskutt 

av politiet den 26. september 2014. 

Totalt seks mennesker ble drept, 

deriblant tre studenter, mens flere 

ble alvorlig såret. 43 andre 

studenter fra Ayotzinapa ble 

arrestert. Siden har ingen sett dem. 

Meksikanske myndigheter hevder 

over 100 mennesker har blitt 

arrestert i forbindelse med de 

tvungne forsvinningene og drapene. De fleste av disse er politimenn eller antatte 

gjengmedlemmer. De anholdte har blitt siktet for kidnapping og drap, men ikke tvungen 

forsvinning. Tvungen forsvinning innebærer at en myndighetsperson er involvert i 

forsvinningen, og i og med at så mange politimenn har blitt arrestert og siktet for kidnapping 

er det forunderlig at ingen har blitt siktet for tvungen forsvinning. 

Riksadvokaten som har ledet etterforskningen i Mexico hevder at de 43 studentene ble 

arrestert av korrupte politimenn som overleverte studentene til en kriminell gjeng som drepte 

dem og brant opp kroppene i nærheten av Iguala. To uavhengige etterforskninger har 

imidlertid avvist at myndighetenes teori stemmer overens med bevisene i saken. Den 7. 

desember 2014 kunne rettsmedisinske eksperter bekrefte at en del av restene til en av de 43 

studentene var blitt funnet.  

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT: 

 Riksadvokaten utfører en umiddelbar, grundig og uavhengig etterforskning av den 

tvungne forsvinningen, offentliggjør sine funn og stiller de ansvarlige for retten.  

 Meksikanske myndigheter aksepterer og implementerer anbefalingene til den Inter-

amerikanske menneskerettighetskommisjonen og samarbeider fullt med 

kommisjonens internasjonale ekspertteam.  

  Myndighetene setter opp et pålitelig og åpent register for arrestasjoner og 

anholdelser som utføres av alle politistyrker over hele landet. 

 Myndighetene tar i bruk en genetisk database for uidentifiserte kropper for pårørende 

som leter etter savnede mennesker. 
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BAKGRUNN 

«Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos» er en utdanningsinstitusjon i Ayotzinapa i den 

meksikanske delstaten Guerrero. Her ble studentene i all hovedsak lært opp til å bli lærere 

for barneskoler i rurale lokalsamfunn. Mange er av bonde- og urfolksbakgrunn og har selv 

opplevd diskriminering, marginalisering og mangelfull tilgang til grunnleggende tjenester. 

Mange kan nå ha forlatt institusjonen i frykt for å oppleve lignende hendelser. 

Mer enn 25.000 mennesker har forsvunnet eller blitt meldt savnet i Mexico ifølge 

myndighetenes upålitelige statistikk. Riksadvokaten har etablert en spesialenhet for 

etterforskning av slike saker, men har ikke offentliggjort noen resultater av dens arbeid. For 

mer informasjon: http://www.amnesty.org/en/documents/AMR41/025/2013/en/  

I februar 2015 reagerte meksikanske myndigheter sterkt på at FNs komité for tvungne 

forsvinninger publiserte en rapport som beskrev saken til de 43 studentene som illustrativt på 

Mexicos problemer med tvungne forsvinninger. 

FØLGENDE ARTIKLER FRA 

MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I 

DENNE SAKEN: 

 Artikkel 3: Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. 

 Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller 

nedverdigende behandling eller straff. 

 Artikkel 9: Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning. 

HVA KAN DERE GJØRE FOR STUDENTENE FRA 

AYOTZINAPA? 

Det viktigste dere kan gjøre i denne saken er å samle mange signaturer. Amnesty vil benytte 

spesielt juli og september måned til å rette fokus mot studentene fra Ayotzinapa. I juli finnes 

det mange sommerarrangementer, festivaler og lignende som man kan benytte til å få 

kontakt med mennesker som ønsker å støtte våre krav i denne saken. September er en 

spesielt viktig måned da det både er en rekke meksikanske merkedager og ikke minst er det 

mulig å markere årsdagen for den tvungne forsvinningen av studentene. 

HA EN AKSJON FOR AYOTZINAPA-STUDENTENE 

Vi har laget postkort på denne saken, så dere kan samle inn underskrifter ved å bruke disse 

eller underskriftslister. Hvis dere ønsker å gjøre aksjonen mer synlig kan dere være kreative. 

F.eks. vil det være virkningsfullt å sette opp 43 tomme stoler m/pult foran en tavle, med bilde 

av hver student på hver pult ved viktige merkedager. Inviter appellanter, publikum og benytt 

anledning til å samle underskrifter. Alternativt kan man ta utgangspunkt i tallet 43 til å 

gjennomføre ulike aktiviteter som kan skape oppmerksomhet. 

Kontakt din regionleder for å bestille postkort og plakater. Underskriftslister kan du laste ned 

her. 

http://www.amnesty.org/en/documents/AMR41/025/2013/en/
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
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Dette er plakaten dere kan bestille for Ayotzinapa saken. Postkortene har samme 

bilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI I FRA TIL MYNDIGHETENE I MEXICO! 

Skriv gjerne til presidenten i Mexico og krev at Ayotzinapa saken blir etterforsket ordentlig. 

For utkast på brev, se temasiden. 

Presidenten er også aktiv på Twitter, så dere kan gjerne sende beskjeder til ham der på 

@EPN. Forslag til Twitter-meldinger: 

.@EPN must guarantee prompt, thorough & impartial investigation into enforced 

disappearances in #Ayotzinapa, and avoid impunity! 

.@EPN, the Mexican government must provide adequate reparation to the relatives and 

survivors enforced disappearances in #Ayotzinapa 

ENGASJER ANDRE STUDENTER! 

Er det en videregående skole, en folkehøgskole eller et universitet der du bor? Ta kontakt 

med skolen og hør om dere kan komme og fortelle om saken for å engasjere elevene. Er det 

en skole med kreative fag kan dere be studentene lage noe for å sette fokus på saken, om 

det er kunst, artikler som kan publiseres, kortfilm eller lignende. Har dere en idé for skolen 

der dere bor kan dere gjerne ta kontakt med regionleder for hvordan dere går frem.  

Er dere en studentgruppe? Da håper vi dere vil engasjere dere ekstra i denne saken, og 

skape oppmerksomhet om den på skolen deres.   

SKRIV ET LESERINNLEGG! 

http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
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Vi har laget et forslag på leserinnlegg som dere kan ta utgangspunkt i og sende til 

lokalavisen der dere bor. Forslag til leserinnlegg finner dere på temasiden.  

MARKER MERKEDAGER! 

Det vil også være en rekke datoer som er relevante å markere. Slike datoer kan markeres 

med ulike kreative former for aktivisme.  

Marker den internasjonale dagen for ofrene for tvungne forsvinner den 30. august.  

Den 16. september feirer Mexico sin uavhengighetsdag. Denne dagen anses som starten på 

uavhengighetskrigen, da en av Mexicos «landsfedre» Miguel Hidalgo gjorde det berømte 

«Skriket i Dolores» i 1810. Da startet opprøret mot den spanske kronen og Miguel Hidalgo 

ropte «Viva México». Den meksikanske presidenten gjennomfører et lignende rop hvert år 

for å feire Mexicos uavhengighet. Bruk gjerne denne dagen for å skape oppmerksomhet 

rundt saken til Ayotzinapa. I Mexico markeres dagen med god mat og familieselskap. 

Den 26. september er 2-års dagen til forsvinningen av studentene fra Ayotzinapa. Vi 

oppfordrer alle Amnesty-medlemmer til å markere denne dagen over hele Norge. 

FOR MER INFORMASJON: 

Amnesty Mexico video: https://www.youtube.com/watch?v=my9YVnA3Bks 

En gruppe eksperter engasjert av den Inter-amerikanske menneskerettighetskommisjonen 

kom nylig med en ny, knusende rapport på Ayotzinapa-saken. Les hva Amnesty sier om 

rapporten her: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/mexico-new-ayotzinapa-

report-reveals-official-determination-to-sweep-tragedy-under-the-carpet/  

 

  

http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
https://en.wikipedia.org/wiki/Cry_of_Dolores
https://www.youtube.com/watch?v=my9YVnA3Bks
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/mexico-new-ayotzinapa-report-reveals-official-determination-to-sweep-tragedy-under-the-carpet/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/mexico-new-ayotzinapa-report-reveals-official-determination-to-sweep-tragedy-under-the-carpet/
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EREN KESKIN- ADVOKAT TILTALT FOR KRITIKK MOT 

STATEN 

Den tyrkiske advokaten Eren Keskin står i fare for å ende opp i fengsel og miste sin 

advokatillatelse bare fordi hun har brukt sin ytringsfrihet.   

DETTE ER SAKEN: 

Den kjente tyrkiske 

menneskerettighetsadvokaten Eren 

Keskin har flere ganger blitt straffet for 

å ha brukt sin ytringsfrihet. Hun har 

blant annet måttet sone en seks 

måneders fengselsstraff fordi hun 

brukte ordet ‘Kurdistan’ i en artikkel hun 

skrev. En annen gang ble hun straffet 

for å ha rapportert om overgrep mot 

kurdiske kvinner.  

Eren står nå i fare for å miste sin 

advokattillatelse og bli sendt i fengsel 

for brudd på artikkel 301 i den tyrkiske 

straffeloven, som gjelder «ærekrenkelse av nasjonen Tyrkia». Artikkelen har lenge blitt brukt 

av myndighetene for å begrense ytringsfriheten i landet.  

I en tale hun holdt på et åpent menneskererettighetsmøte i februar 2005 kritiserte Eren den 

tyrkiske staten for å ha forårsaket at en 12 år gammel gutt ble drept. Eren Keskin snakket om 

drapet på Ugur Kaymaz, en 12 år gammel gutt som sammen med sin far ble drept i en 

militæraksjon i november 2004. I 2014 erklærte Den europeiske 

menneskerettighetsdomstolen at dette var et brudd på artikkel 2 i Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen som gjelder «retten til liv».  

Etter flere runder i retten ble Eren Keskin idømt 10 måneders fengsel. I desember 2014 

anket hun dommen til Høyesterett, hvor saken ennå ikke er ferdigbehandlet.  

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT: 

 Den tyrkiske høyesteretten opphever dommen mot Eren Keskin, og at hun kan 

fortsette sitt menneskerettighetsarbeid uten å bli straffet for å bruke sin ytringsfrihet. 

 Tyrkiske myndigheter opphever Artikkel 301 og andre artikler i straffeloven og anti-

terrorlover som begrenser retten til ytringsfrihet i strid med internasjonal rett. 

FØLGENDE ARTIKLER FRA 

MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE 

SAKEN: 
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    Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å 

hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer 

gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. 

HVA KAN DERE GJØRE FOR ERIN KESKIN? 

SKRIV APPELLBREV TIL JUSTISMINISTEREN I TYRKIA OG 

KREV AT DOMMEN BLIR OMGJORT! 

Det er viktig med internasjonal oppmerksomhet i saken til Erin Keskin slik at myndighetene i 

Tyrkia får vite at mange følger med i saken hennes. Vi oppfordrer dere derfor til å skrive 

appellbrev til Justisministeren i Tyrkia og kreve at dommen blir opphevet. 

For utkast på brev og adressen til justisministeren, se temasiden. 

GJENNOMFØR AKSJON FOR EREN KESKIN DER 

DU BOR!  

For å sette fokus på saken til Eren lager vi en pappfigur som dere kan 

bestille fra deres regionleder (kontaktinformasjon bakerst). 

Pappfiguren er som på bildet ved siden av, et helfigurs utklipp av 

Eren som dere kan ta med på stand. Tanken er at folk kan få tatt 

bildet sitt sammen med Eren. Bildene kan deles på sosiale 

medier med hashtagene foreslått under. Send de også inn til 

Amnesty sentralt, så sender vi dem videre både som protestbrev 

til myndighetene og solidaritetshilsener til Eren. I tillegg kan dere 

samtidig samle signaturer for henne på standen. 

BRUK TWITTER! 

Eren Keskin er aktiv på Twitter og kan kontaktes på 

@KeskinEren1. 

Send henne gjerne støttemeldinger, spesielt rundt bursdagen 

hennes 24. mai. 

Forslag til Twitter-meldinger: 

 Lawyer & Human Rights Defender @KeskinEren1 faces 

imprisonment in Turkey for exercising her right to freedom of expression. End 

#Article301 

 Lawyer & Human Rights Defender @KeskinEren1 must not be imprisoned. 

Nonviolent speech is not a crime. Abolish #Article301 #Turkey 

 It’s #Article301 that violates international law, not what @KeskinEren1 said ten years 

ago! Abolish #Article301 #Turkey 

 Happy birthday @KeskinEren1! Standing with you in #solidarity against the judicial 

harassment you have faced for years. Abolish #Article301 

Dere kan også sende de samme Twitter-meldingene til justisministeren i Tyrkia med kravene 

våre ved å legge til @bybekirbozdag.  

http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
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SKRIV SOLIDARITETSBREV 

Siden Eren Keskin ikke er i fengsel er det lett å sende solidaritetsbrev og hilsener til henne, 

noe som vil motivere og styrke henne videre i kampen for menneskerettighetene. 

For adresse og forslag til tekster dere kan skrive på tyrkisk, se temasiden. 

EKSTERNE VIDEO-LENKER: 

Al-Jazeera-reportasje om Eren Keskin fra 2009:  

del 1: https://www.youtube.com/watch?v=mdPzS-dI8WM 

Del 2:  https://www.youtube.com/watch?v=nWN0hPBxX34 

 

  

http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
https://www.youtube.com/watch?v=mdPzS-dI8WM
https://www.youtube.com/watch?v=nWN0hPBxX34


18 
 

RAFAEL MARQUES DE MORAIS – DØMT FOR Å AVSLØRE 

KORRUPSJON OG MENNESKERETTIGHETSBRUDD I 

ANGOLA 

Rafael Marques de Morais sa ifra om menneskerettighetsbrudd og korrupsjon. Nå er han 

dømt for ærekrenkelser. Krev at anklagene mot ham droppes! 

 

DETTE ER SAKEN: 

Rafael Marques de Morais er en gravende journalist og menneskerettighetsforkjemper. Den 

28. mai 2015 ble han dømt for "ærekrenkelse" av 12 personer, inkludert medlemmer av de 

væpnede styrkene i landet. Anklagene mot ham kom etter at han i 2011 skrev en bok der 

han påstod at militære generaler og to private gruveselskaper hadde medvirket til 

menneskerettighetsbrudd og overgrep i et diamantbrudd i Lundas-provinsen i Angola.  

Rafael ble dømt til 15 dager i fengsel for hver person han hadde «ærekrenket», noe som 

resulterte i en seks måneders fengselsstraff. Retten suspenderte straffen i to år, noe som 

betyr at han ikke vil bli sendt i fengsel så lenge han ikke engasjerer seg i noen atferd som 

anses for å være kriminell i løpet av denne perioden - ikke nødvendigvis knyttet til de samme 

anklagene han ble dømt for. Som en del av dommen, beordret også retten boken fjernet fra 

markedet. 

Selv om Rafael Marques de Morais fikk en betinget dom er vilkårene pålagt av retten i 

straffeutmålingen så alvorlige at de hindrer hans arbeid som journalist og 

menneskerettighetsforkjemper. Det er et brudd på hans rett til ytringsfrihet. 

Straffeforfølgelsen av Rafael blir sett på som et trekk fra angolanske myndigheter for å tvinge 

ham til stillhet og hindre ham i å utøve sitt menneskerettighetsarbeid. Kritiske røster blir ofte 

undertrykt og slått hardt ned på i Angola. Myndighetene bruker ulike taktikker som 
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utenomrettslige drap, forsvinninger, vilkårlige fengslinger og tortur for å tvinge 

menneskerettighetsaktivister til taushet i landet.  

Saken ble anket den 3. juni 2015.  

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT: 

 Ankedomstolen omgjør dommen og dropper anklagene mot Rafael Marques de 

Morais 

 Angolanske myndigheter sikrer at han får en rettferdig ankerettssak i tråd med 

internasjonale standarder 

 Angolanske myndigheter opphever alle lover som begrenser retten til ytringsfrihet i 

tråd med internasjonale menneskerettigheter  

 Angolanske myndigheter avstår fra å bruke statlige sikkerhetslover for å undertrykke 

retten til ytrings- og forsamlingsfrihet i landet  

 Angolanske myndigheter avstår fra å trakassere og true journalister og 

menneskerettighetsforkjempere 

BAKGRUNN 

Dette er ikke første gang Rafael Marques de Morais har hatt problemer med angolanske 

myndigheter. I 1999 ble han dømt for å kalle president José Eduardo dos Santos en 

«diktator» og myndighetene opphevet da passet hans for ett år, slik at han ikke kunne reise 

utenfor Angola i sammenheng med sitt menneskerettighetsarbeid. Opphevelsen av passet 

var ikke en offisiell del av straffen mot ham, og han oppdaget dette først da han skulle fly ut 

av landet.  

FØLGENDE ARTIKLER FRA 

MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I 

DENNE SAKEN: 

 Artikkel 10. Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig 

behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal 

fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.  

 Artikkel 19. Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å 

hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og 

ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. 

HVA KAN DERE GJØRE FOR RAFAEL MARQUES DE 

MORAIS? 

AKSJONÉR FOR RAFAEL! 

Amnesty har dokumentert at mange myndigheter reagerer på å motta store antall signaturer! 

Det viser nemlig hvor mange mennesker som kjenner til deres ugjerninger og stiller seg bak 

Amnestys krav. Vi har laget en bokmappe som dere kan bruke for å samle signaturer for 

Rafael. Boken ser ut som forsiden av boken han skrev, som nå er forbudt. Inni er det 
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informasjon om saken hans, og appellen vi sender til myndighetene i Aserbajdsjan som folk 

kan signere. Man kan samle 100 signaturer i en bok, så dere kan bestille en eller flere 

avhengig av hvor stor gruppe dere er og hvor mange som skal stå på stand. Bøkene kan 

dere bestille fra deres regionleder. Eventuelt kan dere laste ned og skrive ut underskriftslister 

her. 

SKRIV FOR RAFAEL! 

Skriv et leserinnlegg til deres lokalavis, Si:D eller andre steder det passer, og fortell om 

hvorfor dere aksjonerer for Rafael Marques. Forslag til punkter dere kan ha med i 

leserinnlegget finner dere på temasiden.  

SKRIV TIL MYNDIGHETENE! 

Dere kan skrive egne brev til myndighetene i Angola med kravene til Amnesty. For utkast på 

brev dere kan bruke, gå til temasiden.  

EKSTERNE VIDEO-LENKER: 

Bloggen til Rafael kan leses her: http://www.makaangola.org/index.php?lang=en 

Rafael Marques de Morais snakker om korrupsjon i Angola på Sahara TV: 

https://www.youtube.com/watch?v=cSyGpY2Kwgo  

Allard Prize video av Rafael: https://www.youtube.com/watch?v=0igX5G1tczA  

  

http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
http://www.makaangola.org/index.php?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=cSyGpY2Kwgo
https://www.youtube.com/watch?v=0igX5G1tczA
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TIDSPLAN: 

Hver av sakene har sine måneder hvor de er i fokus. I tillegg er det flere merkedager per sak 

gjennom året, som er fine anledninger for å ha aksjoner på. Dette gjør at dere kan velge 

hvordan dere vil jobbe: dere kan enten følge tidsplanen å fokusere på forskjellige saker hver 

måned, eller dere kan velge å fordype dere i et par saker gjennom året. 

MAI Månedens fokus: Khadija Ismayilova og Eren Keskin 

24. mai bursdag til Erin Keskin – solidaritetshilsener 

27. mai Khadija Ismayilova fyller 40 år 

JUNI Månedens fokus: Khadija Ismayilova og Mohamedou Slahi 

Formel én Europa Grand Prix I Aserbajdsjan 

26. Internasjonal dag til støtte for torturoverlevere: 

Mohamedou Slahi 

JULI: Månedens fokus: Ayotzinapa 

4. juli USAs nasjonaldag: fokus på Mohamedou Slahi 

Sommerkampanje! 

AUGUST Månedens fokus: Rafael Marques de Morais 

4. Mohamedou sendt til Guantánamo 

30. Internasjonal dag til støtte for ofre for tvungen 

forsvinning: Ayotzinapa, Mohamedou Slahi 

31. Bursdagen til Rafael Marques de Morais 

SEPTEMBER Månedens fokus: Ayotzinapa  

16. Mexicos uavhengighetsdag                               

26. to år siden forsvinningene i Mexico   

OKTOBER Månedens fokus: Mohamedou Slahi og Rafael Marques de 

Morais 

 

NOVEMBER Månedens fokus: Eren Keskin 

02. Internasjonal dag mot straffefrihet for forbrytelser mot 
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journalister: Khadija og Rafael 

8. Presidentvalg I USA 

29. international day for endangered lawyers: Eren         

Skriv for liv 

DESEMBER Skriv for liv 

09. Internasjonal dag for menneskerettighetsforkjempere 

10. FNs menneskerettighetsdag  

31. Solidaritetsdag i Aserbajdsjan 

 

 

SOSIALE MEDIER 

For å gjøre personene kjent blant det norske folk er det fint om dere sprer aksjonene i sosiale 

medier og oppfordrer andre til å signere.  

# 

Bruk gjerne hastagen #FolkiFare når dere skriver noe om personene i kampanjen, og hvis 

det er egne hastager på enkeltsaken er det fint om dere bruker de også.  

FACEBOOK-SIDE 

Vi har opprettet en Facebook-side som heter Folk i Fare som vi oppfordrer dere alle til å 

være med i. Hvis dere legger dere til der får dere løpende oppdateringer om kampanjen og 

de forskjellige sakene. Det er også veldig fint om dere bruker siden til å fortelle hva dere gjør 

i kampanjen, og still gjerne spørsmål som vi eller andre Amnesty-aktivister kan svare på. 

 

HAR DU LYST TIL Å HOLDE FOREDRAG OM FOLK I FARE? 

Har du lyst til å holde foredrag om kampanjen for andre? Vi har et ferdig utkast på en 

presentasjon som dere kan bruke. Det finner dere på temasiden. Lær deg foredraget godt og 

gjør det personlig. Husk å ha med underskriftslister når du holder foredraget.  

Ønsker du litt ekstra hjelp før du skal ut og holde foredraget kan du ta kontakt med din 

regionleder.  

HAR DU EN ANNEN SKIKKELIG GOD IDÉ? 

Akjsonsveiledningen er en samling av ideer med tips om hva dere kan gjøre i kampanjen. 

Det betyr at dere gjerne må gjøre noe annet enn det som foreslås for å skape 

https://www.facebook.com/groups/545229168971452/
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare
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oppmerksomhet om sakene. Her er det kun fantasien som setter grenser! Det er lurt å sjekke 

med regionleder om aksjonen passer inn under Amnestys arbeidsmetoder, hvis dere 

planlegger noe som er helt annerledes enn det som foreslås her. 

Ikke minst er det fint om dere deler ideen med regionlederen deres, slik at den kan spres 

videre hvis andre vil ha glede av den, og slik at vi kan vise frem alt det flotte arbeidet dere 

gjør ute i regionene. 

HOLD REGIONLEDER OPPDATERT! 

Det er viktig å vite hva som skjer i kampanjen, så skriv en epost eller ta en telefon til 

regionleder og fortell om planene deres. Ikke minst er det fint om dere gir en oppdatering 

etterpå om hvordan arrangementet eller aksjonen gikk, og send gjerne med bilder som kan 

deles videre. Har dere spørsmål eller ønsker tips til planene deres er det selvfølgelig også 

bare å ta kontakt og be om hjelp. 

FOR MATERIELL, TIPS OG SPØRSMÅL: 

Prosjektleder Anne Marie Mollen: amollen@amnesty.no, Tlf: 41073919 

Region Vest, regionleder Tanja Clifford: tclifford@amnesty.no Tlf: 99 22 64 88 

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

Region Nord, regionleder Ole Gunnar Solheim: ogs@amnesty.no Tlf: 41 21 98 37 

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

Region Øst, regionleder Louise Myklebust: lmyklebust@amnesty.no Tlf: 94 00 97 84 

TEMASIDEN: 

Temasiden på Amnestys hjemmesider inneholder alt dere skulle trenge av ekstra 

informasjon, som utkast på leserinnlegg, appellbrev med mer. Adressen til temasiden er: 

http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare  

Lykke til med arbeidet for folk i fare, vi gleder oss til å se resultatene! 

mailto:amollen@amnesty.no
mailto:tclifford@amnesty.no
mailto:tpaasche@amnesty.no
mailto:ogs@amnesty.no
mailto:candersson@amnesty.no
mailto:lmyklebust@amnesty.no
http://www.amnesty.no/tema/folk-i-fare

