
 
 

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. Det samme gjelder medlemmer av enkelte etniske grupper som styresmaktene 

anser som farlige, blant annet uigurere og tibetanere. 

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. 

 

Uigurene 

Uigurene er en hovedsakelig muslimsk-tyrkisk etnisk gruppe som stort sett bor i Xinjiang-provinsen lengst 

nordvest i Kina, på grensen til blant annet Russland, Kasakhstan og Afghanistan. 

Særlig siden 1980-tallet har uigurene i Kina vært utsatt for systematiske og omfattende brudd på 

menneskerettighetene. Dette inkluderer vilkårlig frihetsberøvelse, fengsling og tortur i tillegg til alvorlige 

begrensninger på religionsfrihet og kulturelle rettigheter. Lokale myndigheter opprettholder stram kontroll 

over religiøs praksis og begrenser bruken av det uiguriske språket.  

Mange Han-kinesere (den største befolkningsgruppen i Kina, som utgjør ca. 94 % av befolkningen) flytter 

til Xinjiang-regionen, og tar mer og mer kontroll over både land og forretninger. Dette er også med på å 

undergrave uigurenes mulighet til å leve i tråd med sin kultur. Dette, i tillegg til diskrimineringen og overgrep 

uigurene blir utsatt for, skaper misnøye og etniske spenninger.  

 

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 

 



 
 

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 ytringsfrihet 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 

 

 

 

 



 
 

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. 

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. Samtidig 

startet myndighetene en bølge med arrestasjoner av mistenkte motstandere og masseoppsigelser av blant 

annet dommere, statsadvokater og lærere. 

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 

 



 
 

Malawi 

Malawi er et lite land i den sørlige delen av Afrika, med over 18 millioner innbyggere. Malawi er et av Afrikas 

minst utviklede land økonomisk, med utbredt fattigdom og store sosiale og økonomiske problemer. Landet 

har en lav levealder og høy barnedødelighet, samt høy forekomst av hiv/aids. Forventet levealder for kvinner 

er 56 år og for menn 53 år. Om lag 80 prosent av befolkningen bor på landsbygda og livnærer seg av 

jordbruk. Malawi er utsatt for flom og tørke, som i perioder har gitt alvorlig matmangel. 

 

Forfølgelse av mennesker med albinisme i Malawi 

Malawi opplever en alarmerende bølge av drap, bortføringer, lemlestelser og andre overgrep mot 

mennesker med albinisme. Albinisme er en medfødt mangel på pigment i hud, hår og øyne. Ifølge gammel 

overtro har kroppsdelene til mennesker med albinisme en magisk kraft som skal bringe lykke og rikdom. 

Hensynsløse kriminelle kan tjene store penger på å selge mennesker med albinisme eller deres 

kroppsdeler. 

Mellom desember 2014 og april 2016 ble minst 18 mennesker med albinisme drept i Malawi. Fem andre ble 

bortført og deres oppholdssted er fortsatt ukjent. Det store flertallet av ofrene var barn. I tillegg ble det 

rapportert om flere titalls andre forbrytelser mot mennesker med albinisme, inkludert lemlestelser og 

bortføringsforsøk.  

Presidenten i Malawi uttalte i 2015 at angrepene har blitt en nasjonal krise og har satt ned en arbeidsgruppe 

som skal jobbe med å forbedre situasjonen. Men hittil har det vært få konkrete tiltak for å beskytte 

mennesker med albinisme mot overgrep. Politiet mangler den nødvendige opplæringen for å kunne 

håndtere problemet og nøler ofte med å etterforske saker. De få som blir stilt for retten og dømt for overgrep 

mot mennesker med albinisme får som oftest bare lave bøter. Mange ofre for overgrep må derfor fortsette 

å bo sammen med gjerningsmannen i sitt lokalsamfunn. 

Drap og lemlestelser av mennesker med albinisme blir ofte begått av deres egne familiemedlemmer. Politiet 

er ofte tilbakeholdne med å iverksette selvstendige etterforskninger uten at det foreligger en anmeldelse. 

Derfor er det grunn til å frykte at mange av forbrytelsene aldri blir oppdaget. 

 

Mer informasjon 

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

sekretariat: www.amnesty.org/en/countries/africa/malawi 

Annen bakgrunnsinformasjon om Malawi finner du blant annet her: 

Store norske leksikon: www.snl.no/Malawi 

BBC Country Profiles: www.bbc.com/news/world-africa-13864367 

NORAD: www.norad.no/landsider/afrika/malawi/ 

Association of People with Albinism in Malawi: https://www.facebook.com/AlbinismInMalawiApam/ 

 

 

 

 

 



 
 

Peru 

Året 2000 markerte slutten på to tiår med væpnet konflikt mellom forskjellige opprørsgrupper og den 

peruanske hæren. Konflikten kostet minst 70 000 menneskeliv og var bakteppet for politiske drap, tvungne 

forsvinninger, tortur og andre menneskerettighetsbrudd. I dag har Peru et demokratisk system og en positiv 

utvikling for innbyggernes sikkerhet og menneskerettigheter. Men landet sliter fortsatt med følgende av den 

lange og blodige konflikten. I 2009 ble Perus tidligere president Fujimori dømt til 25 års fengsel for å ha stått 

bak en rekke drap og bortføringer under den væpnede konflikten, men ellers er det bare få medlemmer av 

statens maktapparat som har blitt holdt ansvarlige for sine forbrytelser. Mange ofre og deres familier kjemper 

fortsatt for rettferdighet.  

I det siste tiåret har Peru vært et av de landene i Sør-Amerika med størst økonomisk vekst. Eksport av gull, 

kopper og andre metaller og mineraler står for over 40 prosent av landets eksportinntekter. Men for den 

stort sett fattige befolkningen i fjellområdene der rikdommen kommer fra er dette mest en forbannelse. 

Gruvedriften ødelegger vannressursene og muligheten til å leve av landet. I tillegg har Amnesty International 

mottatt en rekke rapporter om jordbrukere som ble fordrevet fra sitt land med makt fordi de var så uheldige 

å bo på et område der det ble oppdaget gull. Dette rammer ofte urfolksgrupper som er i en spesiell sårbar 

situasjon på grunn av fattigdom og diskriminering.    

Miljøødeleggelser og tvangsutkastelser som følge av gruvedrift har ført til en rekke lokale konflikter. Istedet 

for å beskytte jordbrukerne mot overgrep, tar statens sikkerhetsstyrker altfor ofte de innflytelsesrike 

gruveselskapenes side og deltar i brutale angrep mot folk som ikke vil la seg fordrive fra sine hjem. 

Et annet menneskerettighetsproblem Amnesty arbeider mye med i Peru er at mange unge mennesker i 

landet ikke får noe undervisning om sin egen kropp og seksualitet. Mange peruanske jenter som blir gravide 

må slutte på skolen og deres mulighet til selv å påvirke sin egen fremtid blir svært begrenset. Med penger 

fra Operasjon Dagsverk 2015 har Amnesty satt i gang et prosjekt for å bidra til at unge mennesker i Peru 

selv skal få bestemme over sin egen kropp og seksualitet. 

 

Mer informasjon 

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

sekretariat: www.amnesty.org/en/countries/americas/peru 

Annen bakgrunnsinformasjon om Peru finner du blant annet her: 

Store norske leksikon: www.snl.no/Peru 

BBC Country Profiles: www.bbc.com/news/world-latin-america-19928905 

Landinfo: www.landinfo.no/id/2601.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

USA 

USA har hatt et uavbrutt folkestyre helt siden landets grunnleggelse i slutten av 1700-tallet. Landet er et av 

verdens eldste demokratier og var et av de første landene i verden som inkluderte egne 

menneskerettighetsbestemmelser i grunnloven sin.  

Allikevel har USA en rekke store menneskerettslige utfordringer. Staten har per i dag ennå ikke sluttet seg 

til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og anerkjenner dermed ikke retten til 

mat, helseomsorg, bolig og så videre som like viktige menneskerettigheter som retten til ytrings- og 

religionsfrihet eller rettferdig rettergang. USA er også et av bare tre land i verden (sammen med Somalia 

og Sør-Sudan) som ikke har sluttet seg til FNs barnekonvensjon. På flere områder er behandlingen av barn 

i USA i strid med barnas rettigheter. 

USA har også et problem med overdreven voldsbruk fra politiets side, særlig overfor mennesker som tilhører 

etniske minoriteter. Ved en rekke tilfeller der polititjenestepersoner på jobb drepte afroamerikanere uten at 

det var nødvendig for å forsvare sine egne eller andres liv. Dette har ført til store protester og delvis 

opptøyer. Men fortsatt er det ytterst sjeldent at politibetjenter blir straffet for overdreven maktbruk. 

I 2015 var over 80 000 mennesker i USA fengslet under grusomme eller umenneskelige betingelser, blant 

annet i såkalte super-høysikkerhetsfengsler. Det er ikke nødvendigvis bare de som har begått de mest 

alvorlige forbrytelsene som havner i slike fengsler. Også personer som over tid har begått flere mindre 

alvorlige lovbrudd kan havne i slike fengsler i opptil flere tiår. 

USA holder også fast ved dødsstraff, og hvert år blir flere titalls mennesker henrettet. De som blir dømt til 

døden er nesten utelukkende fattige som ikke har råd til en egen advokat, og mange av dem tilhører etniske 

minoriteter. 

 

Den såkalte krigen mot terror 

Etter et grusomt terrorangrep mot New York og Washington 9. september 2001, der flere tusen mennesker 

ble drept, erklærte USA at de var i krig mot internasjonal terrorisme. Presidenten fikk store fullmakter som 

han blant annet brukte til å opprette en fangeleir for personer mistenkt for å ha forbindelser til terrorisme. 

For å unngå at amerikanske domstoler skulle kunne blande seg inn i behandlingen av disse fangene, ble 

fangeleiren plassert på en amerikansk militærbase på Guantánamo i Cuba. Siden har Guantánamo blitt et 

synonym for et system der mennesker blir anholdt på ubestemt tid under svært grusomme forhold, uten 

tiltale og uten at de får mulighet til å forsvare seg i en uavhengig domstol. 

I sammenheng med det myndighetene definerer som anti-terrortiltak fikk også USAs hemmelige tjenester 

mer makt. De kunne blant annet bortføre personer over hele verden og holde dem i hemmelige fengsler for 

å avhøre og torturere dem. Da Barack Obama overtok som president i 2009 beordret han en umiddelbar 

stopp i all bruk av tortur og annen mishandling. Han har imidlertid motarbeidet alle forsøk på å stille de som 

har begått slike forbrytelser for retten. Dessuten har han trappet opp straffeforfølgelsen av tjenestepersoner 

som gir videre informasjon om tvilsomme myndighetstiltak som er hemmeligstemplet. 

USAs etterretningstjenester har iverksatt omfattende overvåkning ikke bare av mistenkte kriminelle men 

millioner av vanlige privatpersoner i USA og over hele verden. Dette har delvis blitt stoppet etter Edward 

Snowdens avsløringer. 

 

Mer informasjon 

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

sekretariat: www.amnesty.org/en/countries/americas/united-states-of-america 


