
ILHAM TOHTI
KINA

«HELE TIDEN HAR JEG VALGT EN 
HEDERLIG, FREDELIG VEI.
JEG HAR BEDT OM UIGURENES 
RETTIGHETER PÅ EN DIPLOMATISK 
MÅTE, JEG HAR KUN BRUKT PENN 
OG PAPIR.»

       ©Privat



Ilham Tohti er økonomiprofessor ved Minzu 
University i Beijing. Han har også grunnlagt 
nettsiden «Uighur Online» og er kjent for å 
kritisere kinesiske myndigheter for deres 
diskriminering av etniske og religiøse 
minoritetsgrupper. I 2014 ble han dømt til livstid 
i fengsel for «separatisme», en anklage 
kinesiske myndigheter ofte tar i bruk mot 
uigurene som uttaler seg om menneske-
rettighetsbrudd.  

Uigurene er en etnisk minoritet som for det meste holder 
til nord-vest i Kina. Flesteparten av uigurene er 
muslimer. Siden 1980-tallet har de blitt ofre for 
systematiske og omfattende menneskerettighetsbrudd. 
Mange har blitt vilkårlig fengslet og utsatt for tortur 
eller annen mishandling. Den uiguriske kulturen er under 
sterkt og systematisk press, blant annet gjennom 
omfattende begrensninger for uigurenes mulighet til å 
bruke sitt eget språk eller utøve religionen sin. 

For mange år siden startet Ilham nettsiden «Uighur 
Online» hvor han kommenterte menneskerettighetsbrudd 
mot uigurene og andre mennesker i Kina. Selv om nett-
siden var en legitim bruk av ytringsfriheten, ble den 
stengt flere ganger. 

I januar 2014 ble Ilham arrestert. I fem måneder ble han 
holdt i isolasjon, og advokatene hans hevder at han ikke 
fikk mat på hele ti dager. Det gikk seks måneder før han 
fikk treffe advokatene. Da hadde han gått ned 16 kilo. 
I september 2014 ble Ilham dømt til livstid i fengsel. 

Amnesty International anser Ilham Tohti for å være en 
samvittighetsfange, fengslet for å ha utøvet sin ytrings-
frihet på fredelig vis. Kona og de to sønner er også under 
overvåkning. 

Du kan lese mer om Ilhams historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/ilham 

ILHAM TOHTI
Kina

John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty i Norge

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV TIL 
ILHAM TOHTI

Skriv et brev til statsminister Li Keqiang

Når en samvittighetsfange sitter fengslet, er det opp til 
myndighetene og fengselspersonalet om personen mottar 
brev. I noen tilfeller gjør de det, i andre gjør de ikke. Likevel 
kan solidaritetsbrev legge press på myndighetene, fordi de 
viser dem at verden følger med på hva som skjer. I mange 
tilfeller fører dette til bedre behandling og bedre omstendig-
heter i fengselet, uansett om personen vi skriver til mottar 
alle brevene eller ikke. Vis din solidaritet ved å skrive et brev, 
tegne en tegning eller sende et bilde av deg selv og din 
familie/venner. Skriv brevet på det språket du ønsker.

Menneskerettighetsbrudd har det best i mørket der ingen får 
vite om dem. Skriv et brev til Kinas statsminister Li Keqiang 
for å vise at du vet om saken, og for å kreve at Ilham Tohti 
løslates.

Krev at:
• Myndighetene løslater Ilham Tohti umiddelbart og uten 

betingelser.

• Lokale fengselsmyndigheter sørger for at Ilham Tohti ikke 
utsettes for tortur eller annen mishandling i fengsel, samt 
sørger for at Ilham Tohti har regelmessig adgang til sin 
familie og advokater, og at han mottar den medisinske 
behandlingen han trenger.

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på: 
www.amnesty.no/aksjon/ilham

Henvend deg til: Premier Li Keqiang
Tiltaleform: Your Excellency

Send brevene til:
Amnesty International Norge, Att: Ilham Tohti
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Skap oppmerksomhet om Ilham Tohti på Twitter.
Forslag til Twitter-melding:
Jailed for life for calling out discrimination #FreeIlhamTohti 
#W4R16



MAHMOUD ABU ZEID 
«SHAWKAN»
EGYPT

“FENGSELET TORA 
ER SOM EN KIRKEGÅRD 
... VERDIGHETEN VÅR 
BLE LAGT IGJEN VED 
FENGSELSPORTENE.”

          ©Privat



Etter å ha vært vitne til at egyptiske sikkerhets-
styrker slo voldelig ned på en masse-
demonstrasjon i Kairo ble fotojournalist 
Shawkan banket opp og arrestert. Nå har han 
sittet fengslet i over to år, uten rettssak. Han 
har blitt torturert i fengselet, og han risikerer 
dødsstraff.

Den 14. august 2013 var Shawkan på jobb som foto-
journalist på en massedemonstrasjon arrangert av 
tilhengere av den avsatte presidenten Mohamed Morsi. 
Etter kort tid begynte egyptiske sikkerhetsstyrker å bryte 
opp demonstrasjonen. Overdreven bruk av vold med tåre-
gass, hagler og skarp ammunisjon førte til at hundrevis 
av demonstranter og åtte medlemmer av sikkerhets-
styrkene ble drept.

Den 16. august ble Shawkan avhørt av statsadvokaten, 
uten selv å ha advokat til stede, slik han har rett til. 
Statsadvokaten beordret at Shawkan skulle anholdes, 
uten siktelse, mens etterforskningen pågikk. Tre år 
senere sitter Shawkan fortsatt fengslet. Advokatene 
hans har krevd at han løslates, siden han nå har sittet 
i varetekt i over to år. Ifølge egyptisk lov er det maks-
grensen for hvor lenge noen kan holdes i varetekt. 
Shawkan er den eneste journalisten i Egypt som har blitt 
holdt fengslet lenger enn to-års grensen. Han har også 
blitt torturert i fengselet. 

Shawkan skal stilles for retten sammen med 738 andre 
tiltalte. 26. mars 2016 i et rettsmøte i Kairo, la den 
offentlige påtalemyndigheten fram ni oppkonstruerte 
anklager mot Shawkan, som «medlemskap i en kriminell 
gjeng», «drap» og «drapsforsøk». Flere av tiltale-
punktene mot Shawkan medfører fare for dødsstraff.

Shawkan skulle aldri ha vært arrestert, siden han kun 
utførte sitt arbeid som fotojournalist, beskyttet av retten 
til ytringsfrihet. Shawkan er derfor en samvittighets-
fange, og Amnesty krever at han løslates umiddelbart og 
betingelsesløst.

Du kan lese mer om Shawkans historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/shawkan

MAHMOUD ABU ZEID 
«SHAWKAN»
Egypt

John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty i Norge

Uttrykk din solidaritet på Twitter

Send gjerne solidaritetsbrev til Shawkan, men unngå å nevne 
Amnesty International i brevet du skriver for å unngå å skape 
problemer for ham. Fokuser på at han er en samvittighets-
fange, og hva ytringsfrihet betyr for deg. 

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV 
TIL SHAWKAN!

Forslag til Twitter-melding:
Dear @ShawkanZeid we support you and your right to 
freedom of expression. You are not alone! #FreeShawkan 
#W4R16

Skriv et brev i protest!
Skriv til statsadvokaten i Egypt, Nabil Sadek, og krev at 
Shawkan blir løslatt betingelsesløst og umiddelbart.

Henvend deg til: Public Prosecutor Nabil Sadek
Tiltaleform: Dear Counsellor

Amnesty International krever at:
• Egyptiske myndigheter dropper alle anklager mot 

Mahmoud Abu Zeid og løslater ham umiddelbart og 
betingelsesløst.

• Egyptiske myndigheter gir Mahmoud Abu Zeid tilgang til 
medisinsk behandling.

• Egyptiske myndigheter sikrer at Mahmoud Abu Zeid er 
beskyttet mot ytterligere tortur og annen mishandling, 
iverksetter en rask, uavhengig, upartisk og effektiv 
etterforskning av hans påstander om tortur og annen 
mishandling, og stiller de ansvarlige for retten.

Send brevene til:
Amnesty International Norge, Att: Shawkan
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Krev at myndighetene løslater Shawkan på Twitter!
Forslag til Twitter-melding:
There is “unprecedented freedom of expression in #Egypt” 
said @AlsisiOfficial. So why are journalists behind bars? 
#FreeShawkan 



EREN KESKIN
TYRKIA

VI FORSVARER ERENS RETT
 TIL Å FORSVARE ANDRE!
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Den tyrkiske advokaten og tidligere avis-
redaktøren, Eren Keskin har i mange år 
kjempet for menneskerettighetene og kritisert 
den tyrkiske staten. Nå står hun i fare for å 
ende opp i fengsel og miste sin rett til å jobbe 
som advokat bare fordi hun har brukt ytrings-
friheten sin. 

For 11 år siden holdt Eren en tale som provoserte 
myndighetene i Tyrkia. I talen kritiserte hun staten for 
å “slakte et 12-år gammelt barn”. Hun refererte til den 
kurdiske gutten Uğur Kaymaz som sammen med faren 
sin hadde blitt drept av sikkerhetsstyrker.

Myndighetene reagerte på kritikken med å tiltale henne 
for «fornærmelse av den tyrkiske nasjon» etter straf-
felovens artikkel 301. Etter flere runder i retten, ble 
Eren Keskin dømt til 10 måneder i fengsel. Retten ville 
ikke redusere dommen til en bot, fordi de mente at det 
ikke fantes “tilstrekkelig tro på at hun ikke ville gjøre 
lignende forbrytelser igjen, basert på personligheten 
hennes, og tidligere siktelser”. I desember 2014 anket 
hun dommen til Høyesterett, hvor saken ennå ikke er 
ferdigbehandlet.

Eren Keskin har gjentatte ganger blitt forfulgt eller 
trakassert for sine kritiske meningsytringer. I sammen-
heng med artikler publisert i en kurdisk avis hun har 
vært redaktør for, har hun flere ganger blitt anklaget 
for å ha fornærmet den tyrkiske staten og presidenten. 
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. 

Du kan lese mer om Eren Keskins historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/eren

Eren er per i dag ikke fengslet og kan motta solidaritetsbrev. 
Det er spesielt fint om du skriver en hilsen på tyrkisk! For å 
unngå at solidaritetshilsener skaper ytterligere problemer for 
henne, skal det ikke brukes kurdiske symboler i brevene.

Forslag til beskjeder:
Sevgili Eren Keskin,
İfade özgürlüğünüzün defalarca adil olmayan yargılamalarla 
ihlal edilmesini kınıyor, size olan desteğimi belirtmek 
istiyorum. Şiddet içermeyen düşüncelerin ifadesi suç değildir.
Sonsuz desteğimle

Dear Eren Keskin,
I/we wish to express our solidarity with you in defence of your 
right to freedom of expression, which has been violated in 
numerous and repeated prosecutions. Expressing non violent 
opinions is not a crime. 
Yours in solidarity,

EREN KESKIN
Tyrkia

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV 
TIL EREN KESKIN!

Uttrykk din solidaritet på Twitter
Forslag til Twitter-melding: 
We support you @KeskinEren1 and your right to freedom 
of speech. You are not alone! #W4R16

Skriv et brev til justisministeren i Tyrkia
Si din mening til myndighetene i Tyrkia! Av strategiske 
hensyn bør du unngå bruk av tyrkiske og kurdiske symboler 
i brevene.

Henvend deg til: Minister of Justice, Bekir Bozdağ

Tiltaleform: Dear Minister

Amnesty krever at:
• Tyrkiske myndigheter opphever lover som kveler folks  

ytringsfrihet. Eren Keskin må ikke bli fengslet for å  
snakke ut om rettferdighet.

• Eren Keskin får lov til å utøve sin ytringsfrihet og til å 
utføre sitt menneskerettighetsarbeid uten represalier og 
rettslig trakassering.

Send brevene til:
Amnesty International Norge, Att: Eren Keskin
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Send Twitter-meldinger til justisministeren i Tyrkia
Forslag til Twitter-melding:
Human Rights Defender @KeskinEren1 facing imprisonment 
in Turkey for exercising her right to freedom of expression 
@bybekirbozdag #W4R16



ANNIE ALFRED OG ANDRE
MENNESKER MED ALBINISME
MALAWI

STOPP JAKTEN PÅ 
MENNESKER MED 
ALBINISME!

          ©LAWILINK



Annie Alfred er bare 10 år gammel. Hun er fra 
Malawi og har albinisme. Det gjør at livet hennes 
er i konstant fare. I Malawi blir nemlig menne-
sker med albinisme ofte bortført og drept, fordi 
folk tror kroppsdelene deres bringer lykke. 
 
Det antas at mellom 7 000 – 10 000 mennesker lever 
med albinisme i Malawi. Albinisme er en medfødt man-
gel på pigment i øyne, hud og hår. Albinisme medfører 
gjerne en rekke helseutfordringer som for eksempel 
lysømfintlighet, svaksynthet og økt risiko for hudkreft. 

Overtro setter livet i fare for mennesker med albinisme 
i Malawi. Mange ofres i rituelle drap fordi man tror bein 
og kroppsdeler kan bringe lykke og rikdom. Bare i første 
halvdel av 2016 ble det rapportert om seks slike drap. 
Overtroen er utbredt. Retten til liv og sikkerhet brytes 
kontinuerlig for mennesker med albinisme i Malawi.

Presidenten i Malawi har fordømt disse drapene og har 
uttalt at han vil støtte kampen for å forbedre livene til 
de som lever med albinisme. Dessverre har ikke dette 
blitt fulgt opp med effektive tiltak. Svært få blir arrestert 
for slike drap, og de få som har blitt det, har enten blitt 
frifunnet eller fått milde straffer.

Det er et akutt behov for at malawiske myndigheter kom-
mer på banen. De må på banen ikke bare med ord, men 
også med handling. Dette er et spørsmål om liv eller død.

Du kan lese mer om Annie Alfreds historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/annie

ANNIE ALFRED OG 
ANDRE  MENNESKER  
MED ALBINISME
Malawi

Vis din solidaritet ved å skrive et brev til Annie Alfred og 
andre mennesker som har albinisme i Malawi. 
Organisasjonen APAM (Association of People with Albinism in 
Malawi) vil motta solidaritetsbrevene. Send gjerne tegninger. 
Annie blir sikkert glad for bilder av deg og dine venner eller 
familie fra Norge.

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV TIL 
MENNESKER MED ALBINISME 
I MALAWI

SKRIV ET BREV I PROTEST
Skriv et brev til presidenten av Malawi der du sier klart ifra 
at mennesker med albinisme må få beskyttelse.

Krev at:
• Myndighetene i Malawi gjør alt de kan for å forhindre alle 

former for diskriminering og vold mot mennesker med 
albinisme. De må iverksette tiltak som gir beskyttelse mot 
angrep, bortføringer og drap, inkludert synlige politi- 
patruljer for å hindre slike angrep.

• Myndighetene i Malawi etterforsker alle angrep, bort-
føringer og drap av mennesker med albinisme, og at de 
ansvarlige stilles for retten.

Henvend deg til: 

His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika

Tiltaleform:

Dear Mr President

Send brevene til:

Amnesty International Norge
Att: Annie Alfred
Postboks 702 Sentrum
0106 Oslo 

Kontakt Malawis president på Twitter
Forslag til Twitter-melding: 
Take action! Stop ritual murders & discrimination against 
people with albinism @APMutharika #StopTheKilling #W4R16



MÁXIMA ACUÑA
PERU

«JEG SKAL ALDRI GI OPP. 
DET KOMMER IKKE PÅ TALE!»

          ©Raul García Pereu



Máxina Acuña er en jordbruker fra Peru. Hun og 
familien har havnet i en juridisk konflikt med 
et mineselskap ved navn Yanacocha, over 
eiendommen de bor på. Máxima og familien har 
gjentatte ganger blitt truet og trakassert både 
av politiet og av mineselskapets sikkerhets-
personale. Det er fortsatt en stor risiko for at 
familien blir tvangsutkastet. 

Den 8. august 2011 kom politiet på døren til Máxima. 
Hun befant seg hjemme sammen med barna sine. 
Politiet ba familien forlate huset. Dagen derpå kom 
de tilbake, gjorde skade på huset og banket opp både 
Máxima og barna. Uten å vise frem noen form for rettslig 
ordre kastet de familien ut av hjemmet sitt. 

Den 30. januar 2013 kom politiet tilbake. Igjen gjorde de 
skader på huset, slo familien og prøvde å kaste dem ut. 
Det samme har gjentatt seg flere ganger siden. Private 
sikkerhetsvakter har også deltatt i trakasseringen av 
familien. Dette har skjedd til tross for at Den inter-
amerikanske menneskerettighetskommisjonen (IACHR) 
har bedt Peru beskytte Máxima og 45 andre menneske-
rettighetsforkjempere i området. 

Máxima ble i 2012 dømt til betinget fengsel for ulovlig 
okkupasjon av grunnen hun bor på, men dommen ble 
senere forkastet av en ankedomstol. Mineselskapet 
Yanacocha har også klaget til en sivil domstol, og denne 
saken er fortsatt ikke avgjort.

Erfaringen med den uretten hun selv har opplevd har 
gjort Máxima til en engasjert forsvarer av retten til mat, 
helse og at gruvedriften i området ikke skal ødeleg-
ge miljøet. Tidligere i år vant Máxima «The Goldman 
Environmental Price», en av de mest anerkjente prisene 
miljøvernforkjempere kan vinne.

Du kan lese mer om Máxima Acuñas historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/máxima

MÁXIMA ACUÑA
Peru

John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty i Norge

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV 
TIL MÁXIMA OG HENNES FAMILIE
Amnestys kontor i Peru vil samle inn brev fra hele verden og 
levere disse til Máxima og hennes familie. Vis din solidaritet 
ved å skrive et brev, tegne en tegning eller sende et bilde av 
deg selv og din familie/venner.

Forslag til beskjeder:
“Señora. Máxima,
Usted no está sola. Desde Noruega apoyo su lucha para 
proteger a su familia y defender los derechos humanos”

Kjære Maxima,
Du er ikke alene. Fra Norge støtter jeg din kamp for å forsvare 
din familie og menneskerettighetene.  

Skriv et brev til innenriksminister 
Carlos Basombrío 

Krev at:
• Myndighetene sørger for effektiv beskyttelse av Máxima 

Acuña og hennes familie i tråd med deres ønsker, og 
garanterer at de ikke blir tvangsutkastet, samtidig som deres 
rett til fri bevegelse og tilgang til landet de bor på sikres. 

Henvend deg til: innenriksminister Carlos Basombrío

Tiltaleform: Dear minister/ Sr. Ministro

Send brevene til:
Amnesty International i Norge
Att: Máxima Acuña
Postboks 702 Sentrum
0106 Oslo

Kontakt innenriksminister Carlos Basombrío på Twitter.
Forslag til Twitter-melding: 
We demand that @MininterPeru protect #MáximaAcuña from 
threats, harassment and intimidation! #W4R16



EDWARD SNOWDEN
USA

«I DON’T WANT TO LIVE IN A SOCIETY THAT DOES 
THESE SORT OF THINGS (…) I DO NOT WANT TO 
LIVE IN A WORLD WHERE EVERYTHING I DO AND 
SAY IS RECORDED.»

          ©Svein Ove Ekornesvåg / NTB Scanpix



Edward Snowden varslet hele verden om brudd 
på menneskerettighetene, og startet en global 
debatt om masseovervåking. Nå står han i fare 
for flere tiår i fengsel.

I 2013 forlot Edward Snowden sitt hjem på Hawaii med 
en rekke hemmelighetsstemplede dokumenter. Han reiste 
til Hong Kong der han ga dokumentene til journalister, 
og dermed avslørte omfattende overvåkning. 
Han avslørte at blant andre amerikanske og britiske 
myndigheter spionerer på det meste av verdens digitale 
kommunikasjon og bryter retten til privatliv i et enormt 
omfang. Avsløringene har ført til lovendringer i USA som 
bedre beskytter retten til privatliv.

Snowdens eneste motiv var “å informere offentligheten 
om det som er gjort i deres navn og det som er gjort 
mot dem”. Den amerikanske regjeringen har deretter 
stemplet ham som en «forræder» og anklaget ham for 
å ha skadet amerikanske nasjonale sikkerhetsinteresser 
betydelig.

14. juni 2013 ble Snowden siktet for spionasje og for å 
ha stjålet offentlig eiendom, noe som kan straffes med 
opptil 30 års fengsel. Da USA krevde Snowden utlevert 
fra Hong Kong, flyktet han til Russland. Ifølge inter-
nasjonal rett skal ingen straffes for å varsle om brudd 
på menneskerettighetene. 

Skulle Edward Snowden bli stilt for retten i USA, vil han 
bli nektet muligheten til å forsvare seg med at han 
har handlet i offentlig interesse eller at han avslørte 
lovbrudd. Dette har amerikanske myndigheter sørget for 
ved å sikte ham på grunnlag av loven mot spionasje
(«The Espionage Act»). Dermed er han i realiteten 
allerede fratatt enhver sjanse til en rettferdig rettergang 
i hjemlandet sitt.  

Du kan lese mer om Edward Snowdens historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/snowden

EDWARD SNOWDEN
USA

John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty i Norge

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV 
TIL EDWARD
Edward Snowden er ofte forbundet med den digitale verden, 
Men han vil nok sette pris på hilsener både på nett og i 
posten. Ta gjerne bilder av bunker med brev og send bildene 
til ham på Twitter hvor han heter @snowden.

Uttrykk din solidaritet på Twitter
Forslag til Twitter-melding: 
Dear @Snowden, you’re a hero, not a traitor! Thank you for 
standing up for our rights! #PardonSnowden

Skriv et brev til president Obama 
Skriv til president Barack Obama og krev at han benåder 
Edward Snowden innen han forlater Det hvite hus den 
20. januar. Obama kan også kontaktes på Twitter.

Tiltaleform: Dear President Obama

Amnesty International krever at:
• President Obama benåder Edward Snowden som en 
 aner kjennelse av hans arbeid for allmennhetens 
 interesse, for å beskytte og forsvare menneske-
 rettighetene. 

Send brevene til:
Amnesty International Norge
Att: Edward Snowden
Postboks 702 Sentrum
0106 Oslo

Krev at President Obama benåder Snowden på Twitter.
Forslag til Twitter-meldinger:
Please @POTUS #PardonSnowden and recognize that his 
actions were taken in the public interest to protect and 
defend human rights.


