
ETT FALL FÖR AMNESTY
INSATS

SOMALIA 1993
Personal från Röda Korset i ett rum intill diktator Mohammed Siad 
Sarres kontor, efter det att han tvingades bort från landet. Samtliga 
brev är öppnade och flera av breven har blågula postetiketter.
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FARAJ BAYRAKDAR
Faraj Bayrakdar, poet och författare, 

greps 1987 misstänkt för medlemsskap 

i det förbjudna partiet ”Party for Com-

munist Action”. Han hölls totalisolerad 

i nästan 7 år och ställdes sedan inför 

rätta i Högsta domstolen för statens 

säkerhet 1993, där han dömdes till 15 

års fängelse. Han frigavs år 2000.

En av hans diktböcker gavs ut i Libanon 

medan han fortfarande satt fängslad. 

Han skrev sina dikter och tankar på 

cigarettpapper som smugglades ut ur 

fängelset, när han efter många år fick ta 

emot besök. 

Amnesty arbetade för hans frigivning i 

många år. Faraj var gäst på Amnestys 

årsmöte i Ljungskile 2002, då han tillfäl-

ligt besökte Europa. År 2005 - 2006 var 

han Stockholms stads fristadsförfattare. 

Numera har han politisk asyl i Sverige.

EN HÄLSNING FRÅN EN SAMVETSFÅNGE
Jag vet hur svårt och frustrerande det är att arbeta hårt och länge 
men inte se resultat av sitt arbete. Många Amnestyaktivister har 
sagt det till mig. Men jag är en av dem ni arbetat för och därför 
vill jag att ni ska veta: det ni gör är väldigt viktigt och betydelse-
fullt för fängslade människor i många delar av världen. 

Ofta, nästan alltid, låtsas auktoritära regimer att de inte bryr sig 
om rapporter och brev från människorättsorganisationer - men 
verkligheten är den motsatta. 

Eftersom jag har personlig erfarenhet av att sitta fängslad, kan 
jag säga att varje meddelande från en Amnestyaktivist kan 
betyda skillnad för en fånges liv och säkerhet i fängelset. Det 
är väldigt svårt för auktoritära regimer att döda en politisk fånge 
som Amnesty arbetar för och det är också väldigt svårt för 
dessa regimer att strunta i fångens hälsostatus. 

När jag och mina fängslade vänner fick veta - genom besök 
eller via media - att Amnesty krävde att en av oss skulle friges, 
förvandlades fängelset till en festplats, som vid en högtid eller 
ett bröllop. Jag hörde mitt namn nämnas som en av de Amnesty 
arbetade för via Radio Monte Carlo och Voice of America - så jag 
vet vad jag talar om.

Misströsta inte vad gäller era brev och kampanjer. De  skyddar 
människors liv och gör fängelset mindre outhärdligt. Glöm inte 
bort fångarna, att glömmas bort är ett slags moralisk död för 
den fängslade. 

Tack för allt ni gjort och allt ni gör, mina kära vänner. 

FARAJ BAYRAKDAR
TIDIGARE SAMVETSFÅNGE I SYRIEN, NUMERA BOSATT I SVERIGE
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SOM JAG SER DET...

LJUS

TAGGTRÅD

BO LINDBLOM
AKTIV I AMNESTY SEDAN SLUTET AV SEXTIOTALET

”SKÅL FÖR FRIHETEN!” - AMNESTY BILDAS

Amnestys ursprungliga arbetsmetod hade enkelhetens genialitet. 
Lokala grupper adopterade tre fångar, en från öst, en från väst, 
och en från stater utanför de båda blocken. Systemet 
medförde en känsla av personligt ansvar. 

I mängden av fångfall finns det några som har etsat sig fast i 
minnet. Under flera år gick det inte en dag utan att jag tänkte på 
Antonio Maidanas öde och vad vi skulle kunna göra för 
att få honom fri. Kanske berodde det på att vi länge saknade 
uppgifter om var han förvarades. 

Innan journalisten Sven Lindqvist gav sig ut på sin stora repor-
tageresa i Latinamerika berättade jag för honom om Antonio 
Maidana. Sven lyckades hitta det häkte där han hölls isolerad. 
Det hade stor betydelse för det fortsatta arbetet. Så här beskrevs 
Maidanas fall i ett häfte vi utgav 1974: ”Antonio Maidana, nu 
57 år gammal, var historieprofessor och ledare för lärarnas 
fackförening, samt aktiv inom kommunistpartiet, då han 1958 
greps och dömdes till 2 år och 9 månaders fängelse för sin kritik 
mot regeringen i Paraguay. Denna dom har president Stroess-
ner sedan förlängt år efter år. Ingen ny rättegång har hållits, 
inga nya åtal har väckts. Maidana har nu, 1974, suttit isolerad 

i 16 år i häktet på polisstation nummer 3 i Asunción. På grund 
av näringsbrist och usla sanitära förhållanden har han förlorat 
hår och tänder, han lider av allvarliga hjärtbesvär och hans 
leder värker. Halvmörkret i cellen har gjort honom nästan blind. 
Maidana tvinar sakta bort. Fem minuter i veckan får fru Maidana 
träffa sin man och då endast i sällskap med vaktande poliser.”

Då Maidana något år senare frigavs sökte han skydd i Argentina. 
I mars 1976 tog general Videla makten i Argentina genom en 
militärkupp. Kort därefter mördades Antonio Maidana, 
sannolikt genom samarbete mellan säkerhetstjänsterna i 
Paraguay och Argentina. Honom fick jag alltså aldrig träffa, men 
i december 2002 besökte jag Archivo del Terror i Asunción och 
hittade handlingarna i hans fall.

Många grupper lyckades få kontakt med sina adopterade fångar 
eller deras anhöriga. Ofta kunde man bidra ekonomiskt, så 
att barnen fick fortsätta sin skolgång. Det var inte ovanligt 
att grupperna hjälpte till med återanpassningen sedan fången 
frigivits. Själv har jag fortfarande kontakt med några av gruppens 
en gång adopterade fångar. 

Metoderna för arbetet med individfall har förändrats med 
åren, men det är fortfarande viktigt att vi 
känner personligt ansvar för de fall vi tar 
oss an. Individarbetet är själva grunden 
för Amnesty. Det förändrar kanske inte 
världen, men det kan förändra livet för en 
medmänniska.

En vårdag 1961 läser den brittiske advokaten Peter Benenson 
en artikel om två portugisiska studenters öde. De hade suttit på 
en resturang i Lissabon, höjt sina glas och skålat för friheten. 
Skålen bestraffades med 7 års fängelse. I diktaturens Portugal 
fanns inget utrymme för önskningar om frihet. 

Benenson blev upprörd och funderade över hur man skulle 
kunna påverka regimer som den portugisiska att frige personer 
som fängslats av politiska eller religiösa skäl. Han initierade 
kampanjen ”Vädjan om amnesti”. Syftet var att uppmärksam-
ma världens politiska fångar och att bombardera makthavare 
med protestbrev. 

Startskottet blev artikeln ”De glömda fångarna”, publicerad i 
The Observer den 28 maj 1961, som fick internationell sprid-
ning och ett enormt gensvar. Den inledande meningen äger sin 
giltighet än i dag, årtionden efter det att den skrevs:
”Slå upp din tidning vilken dag som helst i veckan och du kom-
mer att finna en rapport från någonstans i världen om någon 
som fängslats, torterats eller avrättats därför att hans regering inte 
accepterar hans åsikter eller religion.”

Inom en månad hade tusentals människor hört av sig. Upp-
muntrad av stödet tog Benenson nästa steg i kampanjen och 
grundade en ny internationell rörelse - Amnesty International. 
Idén avfärdades av många, och kallades ”en av vår tids större 
dårskaper”. Tanken att vanliga människor skulle kunna förändra 
brutala regimers handlande var naiv, näst intill löjeväckande. Men 
det skulle visa sig att agerandet från just ”vanliga” människor 
skulle komma att bli Amnestys styrka. Och idag råder det inte 
längre något tvivel om att arbetet ger resultat!

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE

AUNG SAN SUU KYI
Burmesisk oppositionspolitiker och tidigare samvetsfånge.

KIM JONG-UN
Nordkoreas ledare.
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Kärnan i Amnestys arbete och ett kännetecken för organisatio-
nen har alltsedan starten 1961 varit arbetet med enskilda indi-
vider. Från de första samvetsfångarna, till exempel Agostinho 
Neto som fängslades av portugiserna i Angola (Neto blev sedan 
det fria Angolas förste president), kardinal Mindzsenty i Ungern 
och Toni Ambatielos, en grekisk kommunist och fackfören-
ingsaktivist, till dem vi arbetar med idag. Arbetet har genom-
gått många förändringar sedan de första fallen då Amnestys 
åtagande var mycket mer begränsat.

Numera arbetar vi inte bara med samvetsfångar utan även 
med personer och grupper av individer (inklusive hela samhäl-
len) som på andra sätt fått sina mänskliga rättigheter kränkta, 
till exempel genom inkorrekta rättegångar, dödsstraff, urfolk 
som drivs från sina områden på grund av markexploateringar, 
tortyr och misshandel.

Respekten för individen är grundläggande för vårt arbete och 
det är viktigt att de individer vi arbetar för och med är informe-
rade om vad Amnesty är, hur vi arbetar, vad de kan förvänta sig 
av oss och vilka begränsningar vi har. 

En viktig princip för vårt arbete är att inte orsaka skada för dem 
vi arbetar med. Skada kan vara att vårt arbete skulle resultera 
i negativa konsekvenser som till exempel hårdare behandling 
i fängelset eller att anhöriga blir utsatta. Därför ska vi ha sam-
tycke från individen själv eller, om det inte går, från anhöriga 
eller tredje part, till exempel en advokat eller en lokal män-
niskorättsorganisation. Samtycket handlar inte bara om att vi 
ska arbeta med individen utan också hur - får vi använda det i 
marknadsföring, i insamlingsarbete etc. Undantag för sam-
tycke görs för närvarande när det gäller blixtaktioner eftersom 
det ofta är bråttom och då hinns det inte med. Läs mer om 
blixtationer på sidan 9.

Den information som finns om fallet är framtagen/utarbetad 
av Amnestys utredare för att ge en så korrekt bakgrund som 
möjligt. Amnesty gör egna utredningar på plats genom upp-
dragsresor men använder sig också av andra källor, till exempel 

lokala samarbetspartners. Många av dem har en agenda som 
sammanfaller med Amnestys, medan andra kanske inte har 
det. God kunskap om förhållanden i ett land och de olika 
maktstrukturer som finns krävs därför för att kunna bedöma 
vilka källor som är trovärdiga. Detta är särskilt viktigt när det 
idag är lätt att googla på ett namn och hitta information om den 
personen.

En riskbedömning måste alltid göras innan en individ blir före-
mål för vårt arbete. Vilka konsekvens kan det få för individen 
om Amnesty tar upp fallet? Hur hanteras en eventuell risksitua-
tion? Även om individen själv tycker att Amnesty borde ta upp 
fallet kanske det kan finnas andra bedömningsgrunder som 
denne inte känner till som gör det olämpligt. Det är även viktigt 
att ta hänsyn till vilken typ av aktiviteter som ska genomföras; 
brevskrivning, lobby eller andra metoder samt vilka myndighe-
ter som är bäst att vända sig till. 

Beroende på vad det är för typ av övergrepp individen utsatts 
för, och vad som strategiskt är mest lämpligt, gör utredare och 
kampanjansvariga en bedömning av vilken typ av arbetsmetod 
som ska användas. Det kan till exempel vara via blixtaktio-
ner, exempelfall i en större kampanj som Skriv för frihet eller 
aktionsfall. En individ kan också bli föremål för flera olika typer 
av metoder.

Med jämna mellanrum utvärderar internationella sekretariatet 
om vi nått målen som är uppsatta, eller om strategin för arbetet 
behöver förändras. Det är därför återrapporteringen från Am-
nestys lokala grupper är viktig.

VEM BLIR ETT FALL FÖR AMNESTY?

SAMTYCKE

RISKBEDÖMNING

STRATEGISKT ARBETE

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

KVALITET, TROVÄRDIGHET 
OCH KÄLLGRANSKNING
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Amnesty får varje år tiotusentals förfrågningar om hjälp och 
stöd vilket är betydligt många fler än vi har möjlighet att hjälpa. 
Det finns flera överlappande faktorer som påverkar varför ett 
fall tas upp och vilken typ av aktion eller kampanj vi genomför.

Fallet bör vara inom ramen för ett strategiskt sammanhang, 
till exempel kopplat till prioriteringar i verksamhetsplanen, 
inom ramen för en global kampanj eller liknande. Individen/
gruppen har utsatts för, eller riskerar att utsättas för, en grov 
kränkning av mänskliga rättigheter inom vårt åtagande. Då det i 
många länder kan finnas hundratals, ibland tusentals enskilda 
individer som är utsatta är det inte möjligt att göra individuella 
beskrivningar för var och en. Så har fallet varit ända sedan 
Amnesty bildades. De individer/grupper som väljs ut är repre-
sentativa för ett mönster av övergrepp i ett land eller en region 
och där framgång med fallet kan ha en genomgripande effekt, 
till exempel kan en samvetsfånges frigivning i ett land på längre 
sikt bidra till att fler blir frisläppta. 

Något annat man tittar på är om det just med det fallet finns 
möjlighet för påverkan. Det måste också finnas tillräckligt med 
information för en bra bakgrundsbeskrivning och meningsfulla 
aktiviteter. Amnesty som organisation måste ha kapaciteten för 
att göra ett vettigt arbete för individen/gruppen, dvs det måste 
finnas sektioner och grupper som är villiga att arbeta med 
fallet.

Arbetet med ett aktionsfall är ett långsiktigt och självständigt 
arbete. Det betyder att grupper ska arbeta med fallet tills målet 
uppnåtts och det kan i en del fall betyda ett flerårigt arbete. 
Grupper som tar sig an ett fall förväntas inte bara agera utifrån 
de riktlinjer som anges i fallbeskrivningen utan även ta egna 
initiativ för att informera om och uppmärksamma fallet där så 
är lämpligt. Det handlar inte bara om regelbunden brevskriv-
ning till myndigheterna och individen själv och/eller dennes 
familj eller annan kontakt. Det kan vara att skriva insändare, 
ordna en utställning eller brevskrivarkvällar, solidaritetsaktioner, 
manifestationer på märkesdagar och på andra sätt informera 
och ge även andra än medlemmarna i gruppen möjlighet att 
agera. Grupper kan också ta kontakt med andra grupper i sek-
tionen eller i andra sektioner som arbetar med fallet och utbyta 
idéer, material och göra gemensamma aktioner.

I beskrivningen finns information om vad det är för typ av över-
grepp personen eller individerna utsatts för, varför Amnesty tar 
upp fallet och bakgrundsinformation om situationen som lett till 
övergreppen. Det finns länkar till relevanta Amnestydokument 
men även till externa källor.

Målsättningar för fallet, förslag på aktiviteter, punkter för 
brevskrivning, relevanta adresser, tips på kampanjaktiviteter 
och viktiga datum är annat som också finns med i fallbeskriv-
ningen. I en del fall finns möjlighet för gruppen att skriva till 
personen som sitter fängslad och/eller hens familj eller annan 
kontakt. Kontaktuppgifter finns i så fall i fallbeskrivningen och 
där finns också förslag på lämpliga hälsningar. 

Det är viktigt att gruppen noga läser igenom materialet när 
det kommer och följer instruktionerna. Om gruppen inte följer 
dessa kan aktiviteterna till och med vara till skada för personer-
na fallet gäller. Materialet klassas som internt vilket innebär att 
endast medlemmar i Amnesty får ta del av det. Anledningen till 
detta är att fallbeskrivningen ofta innehåller personlig infor-
mation om individer, detaljer om deras religiösa och politiska 
åskådning och information om människor och institutioner de 
har anknytning till.

I de flesta fall är brevskrivning till myndigheter en huvuduppgift 
och punkter för brevskrivning finns alltid med i fallbeskriv-
ningen, ibland även färdiga mallbrev. Mallbreven går bra att 
använda som de är men ni får gärna skriva om dem och göra 
dem mer personliga.

Så snart det kommer ny information om ett fall uppdateras det 
och den informationen skickas snarast från sekretariatet till 
gruppen. 

HUR VÄLJS FALLEN FÖR DET 
LÅNGSIKTIGA ARBETET UT?

ARBETE MED AKTIONSFALL

UPPDATERINGAR

VAD INNEHÅLLER EN 
FALLBESKRIVNING?
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Att skriva insändare till lokaltidningar är ett bra sätt att upp-
märksamma arbetet med ett individfall. Länders ambassader 
brukar ha pressbevakning på vad som skrivs om deras länder 
och får genom det vetskap om att Amnesty uppmärksammat 
fallet och arbetar med det.

Aktiviteter som brukar rekommenderas är till exempel utåtriktat 
informationsarbete, publicitet, brevskrivning, insamling och 
kontakt med andra målgrupper, till exempel lärare, fackför-
bund eller andra som kan vara relevanta.

På sekretariatet finns en lista med en kort beskrivning av aktu-
ella fall som skickas till de grupper som vill ha ett fall. Gruppen 
meddelar vilket fall de vill ta sig an och får beskrivningen via 
epost och vanlig post. Se exempel på fall att arbeta med och 
hur ni kan göra för att ta er an ett eller flera fall på sidan 13. 

Global strategi
Det finns en strategi för Amnestys arbete för individer som gäller 2016-2019 (Global strategy for Amnesty International’s work 
with and for individuals and communities at risk). Den har tagits fram för att visa hur Amnestys individarbete ska bidra till att 
uppnå Amnestys strategiska mål för perioden 2016-2019. 80% av Amnestys individarbete under dessa år ska syfta till att stötta 
arbetet med att uppnå de strategiska målen och individarbetet ska vara en integrerad del av all planering inklusive planeringen 
av de kommande två globala kampanjerna. Individarbetet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv och strävan att uppnå 
jämn könsfördelning. Arbetet ska också ske utifrån beslutade etiska principer.

Amnestys strategiska mål för perioden 2016-2019
• Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter
• Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering
• Människor är skyddade under konflikter och kriser
• De som kränker mänskliga rättigheter ställs till svars
• Amnesty International är en större och starkare rörelse med fokus på mångfald

INSÄNDARE

UTÅTRIKTADE AKTIVITETER

HUR FÅR GRUPPEN ETT FALL?

 Solidaritetsaktion på Amnestys årsmöte 2015 för Erkin Musajev, tortyröverlevare från Uzbekistan

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL / ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE / 08- 729 02 36
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Skriv för frihet genomfördes för första gången i Sverige 2011 
och har sedan dess blivit en återkommande kampanj som vi 
genomför i slutet av varje år. Skriv för frihet är kampanjen där 
vi samtidigt, tillsammans med andra människorättskämpar 
runt om i världen, protesterar mot kränkningar som drabbar 
individer i olika länder. 

Vi vet att arbetet ger resultat och leder till förändring för den 
enskilda individen och bidrar till positiv förändring för fler 
genom till exempel förändrad lagstiftning eller genom att 
befintlig lagstiftning faktiskt följs. 

Ett av de fall som lyfts inom Skriv för frihet är Yorm Bopha, 
en människorättsaktivist från Kambodja. Yorm Bopha har 
kämpat för de tusentals invånare vid Boeung Kak-sjön i 
Phnom Penh som utsatts för tvångsvräkningar sedan deras 
hem förstördes i en översvämning efter att ett utvecklingsbo-
lag arrenderat området av regeringen och fyllt sjön med sand. 
Hon greps i september 2012 på falska anklagelser om att 
hon skulle ha planerat ett våldsamt angrepp mot två män. I 
december samma år dömdes hon till tre års fängelse för brot-
tet, trots avsaknad av bevis och trots motsägelsefulla vittnesmål 
från de påstådda offren.

Den 22 november 2013 släpptes hon mot borgen i väntan på 
ny rättegång. ”Frigivningen av Yorm Bopha - även om den är 

mot borgen - visar att kampanjande och aktivism verkligen 
kan göra en skillnad för människor som utsätts för männis-
korättskränkningar. Vi kommer att fortsätta med kampanjen 
tills hon blir frikänd och villkorslöst frigiven” kommenterade 
Amnestys kambodjautredare Rupert Abbott i samband med 
frisläppandet

Varje år ökar antalet aktiviteter inom den internationella 
kampanjen och 2015 blev det globala resultatet återigen ett 
rekord: 3 714 141 underskrifter, solidaritetshälsningar och 
aktiviteter!

SKRIV FÖR FRIHET

 Yorm Bopha 

IDA WISTBACKA
PROJEKTSAMORDNARE / IDA.WISTBACKA@AMNESTY.SE / 08- 729 02 49

 Serietecknaren Zunar från Malaysia, ett av fallen för Skriv för frihet 2015, på besök i Malmö 
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Gruppers arbete för individfall över hela jorden är en viktig del 
av Amnestys arbete och vi behöver det långsiktiga, envisa och 
aldrig upphörande arbetet som det innebär. Som droppen 
som urholkar stenen med andra ord.

Som komplement till detta arbete lyfter vi regelbundet indivi-
der i Amnestys digitala kanaler för att skapa större uppmärk-
samhet kring ett fall.

Det är ofta fall som grupper redan jobbar med men som vi 
tror är viktiga att lyfta vid ett speciellt tillfälle. Det kan röra 
sig om att det är en individ som fyller år, att fallet ska upp i 
domstol inom kort eller att det sammanfaller med en nationell 
eller internationell dag. Vi brukar till exempel ha en aktion för 
en dödsdömd fånge i anslutning till den internationella dagen 
mot dödsstraff den 10 oktober. Ibland väljer vi också att lyfta 
en blixtaktion. Alltså en aktion som just nu är i ett väldigt 
kritiskt läge (se nästa sida). Det kan handla om att någon 
riskerar tortyr eller att en dödsdom snart ska verkställas. 

När vi väljer fall försöker vi få en så jämn könsfördelning som 
möjligt och även en bra geografisk balans. Vi försöker också 
spegla de olika områden Amnesty arbetar med, och lyfter 
även länder som inte får så mycket uppmärksamhet i media.

AGERA ENKELT MED DIN TELEFON
För den som vill 
agera snabbt och 
enkelt för individer 
som behöver hjälp 
är sms-aktivism 
något som kan 
passa. Då får man 
ett sms varannan 
vecka som handlar 
om en person 
som är fängslad 
eller behöver hjälp 
snabbt. Man skriver 
under enkelt genom 
att svara “ja” på 
sms:et. Amnestys 
sms-aktivister de-
biteras fem kronor 
per sms. Det är 
alltså ett utmärkt sätt att bidra med både engagemang och 
pengar. Läs mer på www.amnesty.se.

ATT ARBETA MED INDIVIDFALL DIGITALT

RÄDDA LIV
med ett knapptryck

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL / ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE / 08- 729 02 36

 Aktivister över hela världen arbetar med individfall. Här med Yorm Bopha, som ni kunde läsa om på förra sidan. 
Bilden längst ned till vänster är på en grupp aktivister från Sverige.
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Med dessa ord inleddes vädjandet i Amnestys första blixtak-
tion som skickades den 19 mars 1973. Fallet handlade om 
en ekonomiprofessor, Luiz Rossi, som greps i sitt hem av 
militärpolis den 15 februari 1973 i Brasilien och fördes bort 
till en okänd plats. Hans fru María lyckades, trots att familjen 
var instängd i sitt hus omringat av militärer, informera en 
granne om händelsen och så småningom nådde informatio-
nen Amnesty i London. 

Luiz Rossi frigavs den 24 oktober samma år och hans fru har 
sagt att ”In my opinion, the intervention of Amnesty Interna-
tional was fundamental in saving Luiz from further torture and 
worse”.

Sedan 1973 har Amnesty agerat med blixtaktioner i tusentals 
fall där människor utsatts för allvarliga kränkningar av sina 
rättigheter. I Amnestys Urgent Action Network ingår omkring 
100 000 personer runt om i världen som agerar omgående 
genom att skicka brev, fax eller e-post till berörda regeringar.

Varje vecka kommer cirka 15 -20 blixtaktioner till den svens-
ka sektionen. Uppskattningsvis sker en förbättring mellan 30 
och 40 procent av de fall som tas upp i blixtaktionerna. De 
kan även fungera som ett viktigt stöd för den drabbade och 
hens familj.

NÄR DET ÄR RIKTIGT BRÅTTOM: BLIXTAKTION!
”SNÄLLA AGERA SÅ SNABBT SOM MÖJLIGT. TIDEN KAN VARA AVGÖRANDE NÄR DET GÄLLER ATT 

HITTA PROFESSOR ROSSI, ELLER ATT ENS RÄDDA HANS LIV...”

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL / ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE / 08- 729 02 36

 
 
UA: 50/16 Index: AMR 37/3588/2016 Honduras 

Date: 6 March 2016 

 

 

URGENT ACTION WITNESS TO DEFENDER’S MURDER AT RISK 
Honduran authorities are refusing to allow Mexican human rights defender Gustavo 

Castro Soto, sole witness to the murder of Indigenous leader Berta Cáceres, to leave 

Honduras and are seeking to have him return to the state where the crime was 

committed. He has already provided testimony and fears for his safety in Honduras.  

 
Honduran authorities intercepted Gustavo Castro Soto at the airport in Tegucigalpa, the capital, early in the 

morning of 6 March, as he attempted to board a flight to Mexico and refused to let him leave the country. The 

Attorney General’s office issued an order requiring him to stay in the country to continue giving testimony about the 

murder of Berta Cáceres, leader and co-founder of the Council of Indigenous Peoples of Honduras (COPINH), who 

was shot dead in her home early the morning of 3 March in La Esperanza, Intibucá department, west Honduras  

 
Gustavo Castro’s organization, the Mexican NGO Otros Mundos AC/Chiapas – Amigos de la Tierra México said in 

a press release that he is currently being held at the Mexican embassy in Tegucigalpa. Gustavo Castro fears that 

the authorities are seeking to return him to Intibucá department one day after authorities told him he was free to 

leave and he left to travel to Tegucigalpa.   
Gustavo Castro has asked the authorities for copies of his declarations, but they have denied this petition and have 

not provided him with information about the investigation according to Otros Mundos. Otros Mundos said they fear 

that his rights to due process are being violated and that his safety is in danger if he is returned to Intibucá.  

 
Gustavo Castro Soto was present and injured in the attack that killed Indigenous leader and human rights defender 

Berta Cáceres on 3 March. She had received threats for years in connection to her work defending the rights of 

Indigenous communities and the environment. Most recently Berta Cáceres and COPINH had denounced threats 

and harassment in connection to their protests against the construction of the Agua Zarca dam in the community of 

Río Blanco. 
 
Please write immediately in English, Spanish or your own language: 
 Calling on authorities to abstain from returning Gustavo Castro Soto to Intibucá department and to allow 

him to return to Mexico as soon as possible;  Urging authorities to respect his rights to due process and consular protection.  

 
PLEASE SEND APPEALS BEFORE 17 APRIL 2016 TO: 
President 
Juan Orlando Hernández Presidente de la República  Casa Presidencial Bulevar Juan Pablo II Tegucigalpa, Honduras   Email: info@presidencia.gob.hn  Salutation: Dear President/ Estimado Señor Presidente 

Attorney General  Óscar Fernando Chinchilla  Fiscal General de la República Ministerio Público  Lomas del Guijarro  Tegucigalpa, Honduras   Email: fiscalgeneral@hushmail.com  Salutation: Dear Attorney General/ Estimado Señor Fiscal 

And copies to: CONADEH  Colonia Florencia Norte Boulevard Suyapa  Tegucigalpa, Honduras    Email: central@conadeh.hn   
Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Please insert local diplomatic addresses below: 

Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Email Email address Salutation Salutation  

Please check with your section office if sending appeals after the above date.  
 
Name: Gustavo Castro Soto Gender m/f: m 
UA: 50/16 Index: AMR 37/3588/2016 Issue Date: 6 March 2016 

 Så här brukar en blixtaktion se ut och i detta fall lyckades vi.  
Läs om det, och om fler goda nyheter, på www.amnesty.se/godanyheter 
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År 1989 bildades Amnestygrupp 333 i Saltsjöbaden, och en 
av våra nuvarande medlemmar, Karin Rodhe, var med från 
allra första början. Brevskrivande för att förmå berörda myn-
digheter att följa respektive lands egna lagar och FN-doku-
ment som landet undertecknat har hela tiden stått i fokus i 
arbetet för en rättvis behandling av fängslade individer. Under 
årens lopp har vi kunnat glädja oss åt att ett antal människor 
som vi arbetat för har frigivits.

I september 2012 engagerade vi oss för advokaten Nasrin 
Sotoudeh, ett av de fall som fanns på Amnestys lista över ak-
tionsfall. Samtidigt som vi varje månad fyrade av en laddning 
brev till landets ledare, justitieministern och andra personer 
med stor makt, följde vi all den information vi kunde finna om 
rättegång, utdömt straff, hennes hälsotillstånd etc. Eftersom 
gruppen består av nio medlemmar, blev antalet brev ganska 
imponerande, även om någon var försumlig vid något tillfälle.

För att fördjupa vår kännedom om Iran bjöd vi in Parvin 
Ardalan, Malmös första fristadsförfattare, den 12 juni 2013. I 
samband med detta besök inbjöds de grupper som arbetade 
på Iran för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och ett 20-tal grupp-
medlemmar deltog. Det visade sig att Parvin Ardalan och 
Nasrin Sotoudeh kände varandra och att de båda hade suttit i 
Evinfängelset i Teheran.

Parvins föredrag och den efterföljande diskussionen var 
mycket inspirerande och kan ha påverkat oss i våra fort-
satta val av aktionsfall. Vi uppmanades av henne att i våra 
vädjandebrev också inkludera ”alla andra fångar”. När Nasrin 
frigivits, vilket skedde i oktober 2013, gjorde veteranen Karin 
en stilig tårta för att fira.

Efter framgången med Sotoudeh har gruppen inriktat sitt 
arbete på Iran. Vi försöker att följa nyheter rörande Iran som
Tv-program, föredrag, debatter och filmer etc. Till exempel 

gav Nahid Persson Sarvestanis ”Min stulna revolution” oss 
både fakta och närvarokänsla. Dessutom tar vi del av de 
nyheter som Iransamordnaren skickar varje vecka.

När vi skulle välja ett nytt aktionsfall föll valet på Said Metin-
pour, en journalist som var fängslad i Evinfängelset på grund 
av sitt arbete för den azerbajdzjanska minoriteten i Iran. 
Metinpour frigavs i augusti 2015. Gruppens konstnär Martha 
ritade då en bild som vi sedan gratulerade honom med på 
hans facebooksida. 

För närvarande arbetar vi för fysikern Omid Kokabee, fängs-
lad för sin vägran att delta i Irans nukleära program.

Naturligtvis är det en euforisk känsla att få bekräftat att arbe-
tet för ett aktionsfall krönts med framgång – det bevisar ju att 
trägna påminnelser om att personen i fråga inte är bortglömd 
kan ha verkan. Oftast är det också möjligt att skicka vykort till 
de fängslade, och när de senare berättar hur mycket denna 
gest har betytt, känner man att man har fått tillbaka mer än 
man har gett.

I övrigt deltar vi i olika aktioner, bland annat Skriv för frihet 
och de kampanjer som Amnesty driver. Ofta har vi också en 
namninsamling mot dödsstraffet. Den del av verksamheten 
som innebär att ha direkt kontakt med allmänheten är stimule-
rande och leder inte sällan till intressanta meningsutbyten. Det 
händer att folk lite uppgivet suckar att deras namn väl inte kan 
ha något att betyda. Ett svar är då det som kan stå som motto 
för dessa rader, och förresten för hela Amnestys verksamhet: 
Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting.

GRUPP 333
GENOM ELISABET ENGSTRÖM OCH GUNILLA VON MALMBORG

ATT FÅ FIRA FRAMGÅNG

 Grupp 333 
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ATT TVINGAS HANTERA MOTGÅNG

Det finns en Amnestyaffisch som hävdar att pennan är vårt 
viktigaste vapen. Innebörden är att vi genom att skriva brev 
ska få stopp på kränkningar av mänskliga rättigheter. När 
det gäller samvetsfångar är målet att få personen fri. I alla 
händelser får de ansvariga klart för sig att kränkningarna inte 
kan pågå obemärkt. Under åren har Amnesty dokumenterat 
åtskilliga fall där våra vädjandebrev verkligen lästs. Det är 
emellertid svårt att avgöra vilken effekt de haft. 

Enligt vår erfarenhet är fallet Nabeel Rajab från Bahrain 
ovanligt. Från februari 2013 skrev vi till landets kung och 
andra myndighetspersoner och krävde hans frigivning, och 
i maj 2014 släpptes han ur fängelset. Vilken effekt våra brev 
hade vet vi inte, eftersom han släpptes först när strafftiden 
gått till ända, men våra ansträngningar betydde mycket för 
honom personligen. I september mötte vi honom nämligen 
på Amnestys sekretariat i Stockholm när han reste runt för 
att samla internationellt stöd för sitt arbete för mänskliga rät-
tigheter. Mötet med denne karismatiske man var upplyftande; 
för grupp 167 var det första gången vi kom så nära en person 
vi arbetat för. 

Ett sydafrikanskt aktionsfall från1970-talet är mer represen-
tativt för våra erfarenheter. Vid en domstol i Pietermaritzburg 
i Sydafrika dömdes Zakhele Mdlalose tillsammans med fyra 
andra i juli 1977 till livstids fängelse för terroristaktiviteter. Då 
hade han suttit fängslad sedan slutet av 1975. Redan i januari 
1976 hade vår grupp fått instruktioner om att arbeta med fal-
let, eftersom rättegången inte kunde anses uppfylla kraven på 
ett korrekt förfarande. Då advokater och anklagade trodde på 
ett frikännande, kom domstolsutslaget som en besvikelse. 

Det skulle ha kostat 12 000 kronor att få ut rättegångsproto-
kollet, vilket vi tyckte var för mycket. Men redan inledningsvis 
hade vi täta kontakter med Phyllis Naidoo, som var deras 
försvarsadvokat, och var därför ganska välinformerade. 

Efter rättegången blev hon tvungen att som medlem av ANC 
fly till Lesotho, där en av våra gruppmedlemmar senare träf-
fade henne. 

Phyllis berättade att Zakh hade avtjänat ett tioårigt fängelse-
straff för sabotage under 1960-talet. När han blev fri hade 
hon lånat honom lite pengar, så att han kunde starta en läder-
verkstad. Den första väska han tillverkade gav han till Phyllis, 
som gav den till oss. Den hänger fortfarande hemma hos mig 
som ett minne av vårt långvariga engagemang för Zakh. Detta 
hade bestått dels av brevskrivande till myndighetspersoner 
och religiösa samfund i Sydafrika, dels ekonomiskt understöd 
till Zakhs familj. 

Hösten 1987 var Phyllis i Europa, och vi fick då tillfälle att 
bjuda in henne till oss i Sollentuna. Det var fantastiskt att 
träffa denna positiva och intresserade person, som vi brev-
växlat med så länge. Hon berättade om hotelserna hon fått 
under landsflykten från den sydafrikanska polisen och rena 
terrorhandlingar mot andra flyktingar i Lesotho, vilket till sist 
tvingade henne att flytta till Harare. Hon inte bara komplet-
terade vår information om Zakh, utan berättade också om 
ANCs historia och organisationens konflikt med zulunationa-
listerna Inkhata vid ett seminarium. Hon ansåg att Zakh tog 
avstånd från Inkatha trots att han var zulu. 

I juni 1991 ringde jag advokatkontoret i Durban och fick då 
bekräftat att Zakh hade släppts från Robben Island i augusti 
året innan. Då var han 76 år och vid dålig hälsa. I och med 
detta var fallet avslutat, vilket gav upphov till en notis 1992 i 
Amnesty Press.

Som avslutning måste jag berätta att trots våra goda kontak-
ter med Phyllis Naidoo, den advokatfirma hon lämnade och 
Zakhs hustru Viyella fick vi aldrig någon respons på våra krav 
om en förnyad, korrekt rättegång för honom.

Det kan tyckas tröstlöst att som arbetsgrupp sällan eller aldrig 
få svar på sina vädjandebrev och att heller inte få bekräftat 
att de har haft avsedd effekt. Att sådana brev trots detta har 
betydelse visar bland annat klagomål från poliser i Zimbabwe 
om jobbet med att läsa all korrespondens från Amnesty-
medlemmar. Den peruanske ambassadören lär också vid 
ett  tidigare tillfälle ha klagat på alla brev(kopior) han måste 
vidarebefordra till hemlandet. 

Våra erfarenheter av länder som Kina, Sudan, Iran, Uruguay, 
Bangladesh, Burkina Faso är dock enbart negativa. Från 
länder i Europa, Colombia, Sri Lanka och Egypten samt några 
till har det faktiskt kommit svar. 

GRUPP 167
GENOM CHRISTIAN GRÄSLUND 

 Nabel Rajab och Christian Gräslund 
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FLER SÄTT ATT ARBETA MED INDIVIDFALL
Vi i HBTQI-gruppen (Homo/Bi/Trans/Queer/Intersexuell) i 
Stockholm är övertygade om att kampen för HBTQI-personers 
rättigheter ska omfattas både av lagstiftande strider i domsto-
lar och parlament men också på filmduk, i media, i böcker, 
på teaterscen, i konsthall, i konserthus, etc som kraftfulla 
vapen mot homofobi. Därför har det varit otroligt viktigt för 
oss i vårt arbete med individfall att skapa sammanhang som 
genererar engagemang. För att inspirera andra grupper och 
visa på hur en kan jobba med individfall på ett mer kreativt 
sätt har vi här listat några aktiviteter vi gjort under året 2015.

1. PRIDE
Pride är en av våra största och viktigaste tillställningar under 
året. Det är ett utmärkt tillfälle att belysa och skapa påverkan 
med våra fall. Därför arrangerar vi seminarier som berör de 
individfall vi jobbar med.

Med utgångspunkt i fallet Kostas och Zabi, två homosexuella 
män boende i Grekland, som blivit brutalt misshandlade för 
sin kärleks skull, arrangerade vi ett panelsamtal om situatio-
nen för HBTQI-flyktingar i världen. Efteråt samlade vi in namn 
för att Kostas och Zabi ska få upprättelse.

Amnesty International arbetade under stora delar av 2014 
och 2015 med en kampanj för människors rätt att själva välja 
sitt juridiska kön med John Jeanette Solstad Remø från Norge 
som frontperson. Under Pride hade vi äran att bjuda in John 
Jeanette för att hålla i ett viktigt och inspirerande seminarium.

Vidare bjöd vi in alla som ville gå med oss i paraden till ett 
pepp-möte på Amnestys kontor. Jeanette deltog både under 
mötet och gick med oss i paraden. Hon höll även ett litet 
inspirerande tal innan vi gick iväg. Längst paraden samlade vi 
också in underskrifter till fallet Kostas och Zabi.

2. DOKUMENTÄRFILMSKVÄLL
Ett annat sätt att jobba med individfall är att arrangera tema-
kvällar som berör det aktuella fallet. Under Internationella 
dagen för mänskliga rättigheter (10 december) 2015 höll vi 
en öppen visning av dokumentären Lesbophobia som rör den 
homofobi många lesbiska kvinnor får utstå i dagens Sydaf-

rika. Efter visningen hölls även ett öppet samtal med filmens 
skapare.

För att även väcka uppmärksamhet kring HBTQI-gruppens 
aktuella fall fanns det möjlighet för besökare att skriva på 
protestlistor samt att skicka personliga hälsningar på hjärt-
formade brev till de drabbade och deras familjer.

3. SOLIDARITETSAKTION
Månadsträffen var en chans för alla intresserade inom 
Amnesty att lära sig mer om situationen för HBTQI-personer 
samt gruppens arbete med dessa frågor. Dessutom kunde 
den som ville skriva på brev för Noxolo Nogwasa från Sydaf-
rika, en ung lesbisk kvinna som år 2011 blev brutalt mördad 
på grund av sin sexuella läggning, och delta i en solidari-
tetsaktion för henne. Vi bad deltagarna att skriva personliga 
hälsningar på lappar och sedan tog vi en gruppbild som 
skickades till Noxolos familj för att visa vårt stöd och att vår 
kamp fortsätter.

4. WORLD LGBTQ CONFERENCE
Ett av våra sätt att jobba med våra fall är att delta på olika 
typer av HBTQI-relaterade evenemang. World LGBTQ Con-
ferens hade som syfte att visa på att HBTQI-kulturen är en 
viktig fråga om mänskliga rättigheter.

Vi arrangerade ett seminarium som handlade om Noxolo och 
situationen för HBTQI-personer i Sydafrika. I samband med 
seminariet uppmanade vi besökarna att skriva under vår 
protestlista och skicka brev till polisen i Sydafrika.

GRUPP 301, TEMA HBTQI
GENOM LOUISE BERGETOFT

 Solidaritetsaktion för Noxolo Nogwasa  Infobord på Pride 
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EXEMPEL PÅ FALL ATT ARBETA MED
När Amnesty startade 1961 och under de första åren arbe-
tade grupper nästan uteslutande med enskilda individer som 
var samvetsfångar. Som Bo Lindblom nämner i sin krönika 
hade varje grupp tre fall. Numera arbetar vi inte bara med 
samvetsfångar utan även med personer och grupper av indi-
vider (inkluderat hela samhällen) som på andra sätt fått sina 
mänskliga rättigheter kränkta till exempel genom inkorrekta 
rättegångar, dödsstraff, tortyr och misshandel. Här är några 
exempel på fall vi arbetar eller har arbetat med. 

Samvetsfånge
BURMA: PHYOE PHYOE AUNG
Den unga aktivisten Phyoe Phyoe Aung är generalsekreterare 
för All Burma Federation Student Unionen - en av de största 
studentföreningarna i Burma. Hon fängslades tillsammans 
med 50 andra studenter i mars 2015 efter att ha gripits 
under en studentdemonstration. Phyoe Phyoe Aung åtalades 
för flera brott i samband med demonstrationen och stod 
inför att dömas till över nio års fängeslestraff. Den 9 april 
2016 frigavs hon och flera andra efter att en domstol lagt ner 
åtalen mot dem.

Påtvingat försvinnade
GAMBIA: EBRIMA B MANNEH
Journalisten Ebrima greps i juli 
2006 på tidningen Daily Obser-
vers kontor. Han fängslades av 
civilklädda poliser som troligen 
tillhörde säkerhetstjänsten NIA. 
Sedan dess har han inte setts till. 
Den troliga orsaken till gripan-
det är att han försökt publicera 
regimkritiska artiklar. Regeringen 
och polisen har nekat till all in-
blandning i försvinnadet. Trots att  
många år gått fortsätter Amnesty 
att arbeta för at få klarhet i vad 
som hänt.

Civilbefolkning i fara
COLOMBIA: SAN JOSÉ       
DE APARTADÓ
Fredssamhället San 
José de Apartadó 
skapades 1997 då 
invånarna i ett antal 
byar och städer i 
Apartadó, i nordvästra 
Colombia, beslöt sig 
för att inte ta ställning 
för någon av parterna 
i den väpnade kon-
flikten. De boende 
har förbundit sig 
att inte bära vapen, 

ge information eller logistiskt stöd till någon sida. Beslutet 
har mötts med misstänksamhet och fientlighet från armén, 
paramilitärer och gerillagrupper. Hundratals har sedan dess 
hotats, dödats eller utsatts för påtvingade försvinnanden. 

Isoleringsstraff
USA: ALBERT WOODFOX OCH 
HERMAN WALLACE
I slutet av 1960-talet dömdes 
Albert Woodfox och Herman 
wallace för rån och  fängslades. 
De var båda medlemmar av 
Svarta Pantrarna, en svart 
radikal organisation. År 
1972 dömdes de till livstids 
fängelse för mord på en 
fängelsevakt. De hävdade att 
de var oskyldiga och att de 
anklagats på grund av sina 
politiska aktiviteter i fängel-
set. I nästan 40 år satt de i 
isoleringscell. I oktober 2015 
upphävdes domen mot 
Herman Wallace och han fri-
gavs. Två dagar senare avled 
han i cancer. Den 19 februari 
2016 frigavs Albert Woodfox.

Om ni vill ta er an ett eller flera aktionsfall - kontakta mig 
så ska jag hjälpa er!

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL / ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE / 08- 729 02 36
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På Amnestybloggen uttryck.amnesty.se lyfter vi med jämna 
mellanrum individfall. Ett av dem är Yecenia Armenta från 
Mexiko. Hon greps i juli 2012 och anklagades för inbland-
ning i mordet på sin man. Hon tvingades klä av sig naken, 
hängdes upp i fötterna, blev slagen, utsatt för upprepade 
våldtäkter och kvävd med en plastpåse tills hon nästan 
förlorade medvetandet. När poliserna hotade att våldta och 
mörda hennes barn ”erkände” hon anklagelserna. På blog-
gen skriver hon så här:

Kära vänner,
Jag skriver till er från en fängelsecell i norra Mexiko. Värmen 
är intensiv: under sommarmånaderna kan det bli över 40 
grader, och innanför de här väggarna svettas vi alla.

Tre år: Jag har sett somrar komma och gå, precis som män-
niskorna, och under tiden växer mina barn upp, utanför de 
här väggarna. Tre år av förändring, och jag är fortfarande här.
Jag måste erkänna att jag ibland har känt mig väldigt trött 
och besegrad.

Innan allt det här inträffade brukade jag känna som om jag 
bidrog till samhället, jag älskade att ta hand om andra. Men 
sen torterades jag av mexikansk polis. De torterade mig 
fysiskt, psykiskt och sexuellt. Sen åtalade de mig för ett brott 
som jag inte begått. Samma myndigheter står nu i vägen för 
min frigivning – de nekar mig rättvisa. De måste få veta att 
världen ser dem. Och för att kunna göra det behöver jag din 
hjälp, utan den kommer de glömma mig. Jag tror att många 

kommer känna igen sig i min berättelse. Amnesty besökte 
mig nyligen och berättade om andra – som Claudia Medina 
– som har varit med om liknande saker, och som har blivit 
frisläppta tack vara den solidaritet och de påtryckningar som 
tusentals av er runt i världen har satt på myndigheterna.
Jag är hoppfull, och tacksam.

Innan allt det här hände brukade jag ta min son till simlektio-
ner. Jag kommer ihåg hur jag brukade se barnen tävla med 
varandra om att vara den snabbaste, eller den starkaste. Inte 
min son. Han simmade inte. Istället låg han på rygg och flöt 
glatt omkring, medan de andra susade förbi honom. Han 
guppade upp och ner, utan ett bekymmer i världen. Jag bru-
kade oroa mig över att han inte gjorde som han blev tillsagd. 
Men sen insåg jag hur glad jag är över att han kände sig fri 
nog att vara som han är. Vi borde alla få vara fria att vara den 
vi är. Frihet är väsentlig för alla människor. Frihet hjälper oss 
att andas, det hjälper oss att leva.

Jag vill också vara fri, fri att vara mig själv, precis som jag är.
Jag vill inte tillbringa en enda dag till här. Jag vill att min 
berättelse ska bli hörd och läst, och jag ber er att hjälpa mig. 
Jag behöver er hjälp, att ni kräver rättvisa från myndighe-
terna, och jag har hopp och tro på att ni kommer göra det.
Under tiden kommer jag vara här, i min cell. Jag hoppas att 
allt löser sig.

Med kärlek,
YECENIA ARMENTA

 BREV FRÅN FÄNGELSET
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Ibland när Amnesty uppmärksammar människorättskränk-
ningar kan Amnestyfonden gå in och ge ekonomiskt stöd. Det 
kan handla om rättslig hjälp, tortyr-rehabilitering, flykt till säker 
plats eller stöd till familjer vars försörjare blivit fängslade eller 
avrättade. Av Svenska sektionens insamlade medel går 11% till 
Amnesty-fonden. Fonden ger också bistånd till organisationer 
som arbetar med frågor inom ramen för Amnestys åtagande. 
Här är några exempel på individer som fonden arbetat för.

ÁNGEL COLÓN FRÅN HONDURAS
Ángel Colón är en 
människorätts aktivist från 
Honduras som varit enga-
gerad i en organisation som 
försvarar den svarta Garífuna-
befolkningens rättigheter i 
landet. När hans sjuåriga 
son insjuknade i cancer 
bestämde sig Ángel för att ta 
sig till USA för att skaffa jobb, 
precis som tiotusentals andra 
i regionen gör. Hans avsikt 
var att arbeta ihop pengar för 

sonens sjukhuskostnader. 

Ángel  reste landvägen över Mexiko och vid gränsen till USA 
kontaktade han personer som skulle hjälpa honom över gränsen. 
Han anvisades ett hus där han skulle vänta på smugglare.

En natt slog den lokala polisen till mot huset. Ángel  greps till-
sammans med tio andra personer och fördes till polisstationen. 
Han anklagades för att tillhöra ett lokalt kriminellt gäng. Från 
andra celler kunde han höra skriken från anhållna som torte-
rades. Snart blev även han torterad och under hela perioden 
blev han utsatt för psykologisk tortyr med rasistiska inslag och 
förnedrande behandling. Efter ett tag blev han överflyttad till en 
militärbas men misshandeln och förnedringen fortsatte.

Första gången han blev formellt förhörd av en åklagare skedde 
det inne på militärbasen. Den offentliga försvararen som biträd-
de honom gjorde inga större ansträngningar för att få honom 
frisläppt. Inför sina militära fångvaktare tvingades Ángel  skriva 
under en deklaration som innehöll felaktiga uppgifter som 
talade till hans nackdel, bland annat att han skulle ha pekat ut 
vapen som beslagtogs inne i huset. Senare ställdes han inför 
en domare och rapporterade då genast till denne om misshan-
deln och den påtvingade underskriften av dokumentet. Vare 
sig domare eller åklagare tog dock någon notis om hans klago-
mål. Det var först efter fyra år, när hans fall börjat drivas av en 
mexikansk människorätts organisation (Centro PRODH) som en 
tortyrskadeutredning enligt det så kallade Istanbulprotokollet 
påbörjades. För att den skulle kunna genomföras krävdes dock 
närvaron av en honduransk specialist med kunskap i Garífuna-
språket för att en korrekt kommunikation skulle garanteras och 
språkbarriären övervinnas.

Amnestyfonden betalade resekostnader och uppehälle för 
denna specialist från Honduras till fängelset i delstaten Nayarit 
i Mexiko. Ángel Colón blev senare frikänd.

FRAMTRÄDANDE HBTQ- AKTIVIST FRÅN ETT 
ÖSTAFRIKANSKT LAND 
I november 2014 anhölls han av polisen, tillsammans med 
tre andra personer som befann sig i hans hus. De fördes 
till den lokala polisstationen där de förhördes och aktivisten 
fördes även senare tillbaka till sitt hem där polisen genom-
förde en husrannsakan utan tillstånd. Under förhören hade 
han ingen tillgång till sin advokat och tvingades genomföra 
ett HIV- test.

HBTQI -aktivisten, tillsammans med sina tre gäster blev dömda 
för ”onaturliga brott” men släpptes senare mot borgen. Efter en 
nyligen genomförd lagändring har straffen för homosexualitet 
blivit betydligt strängare: upp till livstids fängelse för det som 
kallas unnatural offences.

Hans fall lyftes också i media vilket innebär en stor risk 
eftersom lynchmobbar i andra situationer har angripit HBTQI-
personer i landet. Hot och trakasserier har redan förekommit 
mot honom till följd av hans aktivism.

Amnestyfonden har dels beviljat pengar till rättshjälp, så att de 
åtalade ska kunna anlita duktiga advokater, dels pengar för ett 
säkrare ställe att bo på under tiden, eftersom hemadressen nu 
har blivit allmänt bekant och innebär en stor risk.

KVINNLIG POLIS FRÅN AFGHANISTAN
Att arbeta som kvinnlig polis i Afghanistan är att utmana djupt 
invanda könsroller. Om denna kvinnliga polis i sitt arbete utre-
der kvinnomisshandel och våld i nära relationer och dessutom 
inte drar sig för att förhöra inflytelserika män som misstänkta 
för hustrumisshandel, då finns det en stor risk för starka 
reaktioner. Så har också skett: hon har tagit emot hot från sina 
egna chefer liksom från personer hon har förhört i sitt arbete. 
Till detta ska läggas att väpnade religiösa fundamentalister har 
uttalat dödshot mot henne. Hennes hem förstördes delvis i en 
granatattack vilket gjorde det omöjligt för henne och hennes 
familj att bo kvar.

Amnestyfonden bistod henne med pengar till reparation av 
hennes hus, kostnader för omlokalisering av hela familjen, 
levnadskostnader för sex månader, en Android telefon med en 
installerad ”panic button” -app samt installation av övervak-
ningskameror till hennes hus för att öka säkerheten för henne 
och hennes familj.

FRI! MEN VAD HÄNDER SEDAN?

JOAKIM OLSSON
SVENSKA AMNESTYFONDEN /  08-729 02 10
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Detta innebär att vi kan andas ut lite. Vi vet fort-
farande inte hur länge, men det är uppenbart 
att ert stöd har varit väldigt effektivt. Vi vet inte 

hur vi ska tacka er, men å de 468 familjernas i Prestes Maia 
vägnar tackar jag er från djupet av mitt hjärta. Det viktiga är 
att nu vet vi att vi inte är ensamma och det ger oss modet 
att fortsätta vår kamp.”
Ivaneti de Araujo, samordnare för ”Homeless Movement 
of Central São Paulo”, Brasilien, till Amnesty efter att en 
tvångsvräkning stoppats i april 2006.

Jag tackar Amnesty för mitt liv. Nu använder jag 
det livet till att arbeta mot dödsstraff och öka 
medvetenheten kring mänskliga rättigheter.” 

Hafez Ibrahim, Yemen, som barn dömd till döden i bristfällig 
rättegång. Frigiven 2007. 

Jag tackar särskilt mina advokater, mina vän-
ner och alla aktivister från Amnesty. Från djupet 
av mitt hjärta, tack. Vi slutar inte här. Kampen 

fortsätter.”
Gerard Kuissu, människorättsförsvarare och journalist i 
Kamerun, släpptes efter bara några dagar i häktet efter en 
blixtaktion i mars 2015.

DETTA ÄR ETT SPECIALNUMMER AV AKTIVISTTIDNINGEN INSATS. 
INSATS INNEHÅLLER ALL INFORMATION SOM AKTIVA MEDLEMMAR 
BEHÖVER, OCH KOMMER I VANLIGA FALL UT EN GÅNG PER MÅNAD.

Jag hölls naken i en cell under jord. När de 
första 200 breven kom, gav vakterna tillbaka 
mina kläder. Efter nästa 200 brev kom fängelse-

tjänstemännen och besökte mig. När nästa hög brev anlände 
tog fängelsechefen kontakt med sina överordnade. Breven 
fortsatte komma, omkring 3000, och presidenten kallade mig 
till sig. Han visade mig en enorm låda med brev som han fått 
och sade: - Hur kan en fackföreningsledare som du ha så 
många vänner runt om i världen?”
Julio de Pena Valdéz, fackföreningsledare i Dominikanska 
Republiken, 1975.

Ni förstår inte riktigt vilken inverkan ert arbete 
har på människors liv. Det är väldigt viktigt att ni 
fortsätter med det ni gör.” 

Nabeel Rajab, människorättsaktivist i Bahrain, fängslad för att 
ha nyttjat sin rätt till yttrande- och mötesfrihet. Han släpptes 
mot borgen i juni 2012 efter en dryg månad i fängelse. Han 
dömdes senare samma år till 3 års fängelse och frigavs 2014.

Om det inte vore för Amnesty Internationals 
vädjanden skulle jag inte ha blivit frigiven. Tack 
till alla som stöttat mig!”

Abdollah Sadougi, Iran, fängslad 2010 för att ha nyttjat sin 
yttrandefrihet. Han frigavs efter en blixtaktion men fruktar att 
han ska fängslas igen.

Tack, tack, tack. Jag vet inte vad annat jag kan 
säga. Jag vet inte hur jag ska kunna återgälda allt 
det ni gjort för mig. Tack, tack.” 

Brígida Asongsua, Ekvatorialguinea, som hölls fängslad under 
hårda förhållanden, utan varken åtal eller rättegång i 1,5 år. 
Hon frigavs 2008 efter en blixtaktion. 

Jag är verkligen glad. Särskilt eftersom jag 
befinner mig i ett rum där jag kan se ansiktena 
på de människor som räddade mig. Jag är här 

för att tacka er för att ni är Amnesty International, för det ni 
gjorde med hjälp av era blixtaktioner och för vad ni gjorde 
för att sätta press på min regering för att bekämpa organise-
rad brottslighet. Tack så mycket!”
Lydia Cacho Ribeiro, april 2007. Ribeiro är journalist i 
Mexiko, mordhotad vid ett flertal tillfällen och föremål för 
Amnestys blixtaktioner under flera år.

Jag skulle vilja tacka er för att ni stöttat Falun 
Gong-utövare i Kina, som lidit så de senaste sju 
åren. Med er hjälp kom jag slutligen till det fria 

landet Finland och har nu bott här med min dotter sedan 
den 9 oktober 2015. Jag kommer aldrig glömma allt ni 
gjorde, och jag kommer göra mitt bästa för att fler männ-
iskor ska få veta sanningen om förföljelsen av Falun Gong i 
Kina. Återigen tack så mycket för er hjälp.”
Chen Zhenping, januari 2016. Chen greps 2008, dömdes 
till åtta års fängelse, frigavs i mars 2015 och kom till Finland 
i oktober 2015.


