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Nio journalister befinner sig på ett hotell i Sana’a i Jemen. De arbetar där eftersom det är en av de få platser i 
staden som har internet och elektricitet. Plötsligt stormas hotellet och alla nio blir fängslade. En tionde journalist 
blir senare gripen i sitt hem. Detta var sommaren 2015. Nu har fyra av dessa journalister blivit dömda till döden: 
Akram al-Walidi, Abdelkhaleq Amran, Hareth Hamid och Tawfiq al-Mansouri. 
 
Det har tyvärr blivit allt vanligare i Jemen att rättssystemet används för att tysta kritiker och förtrycka 
motståndsgrupper. Det är därför viktigt att dessa människorättskränkningar synliggörs - detta ska inte få 
fortsätta ske i skymundan!  
 
Vi ser en öppning just nu. På senare tid har man lovat att släppa ett antal fångar fria som varit fängslade på 
grund av sin religiösa tillhörighet. Detta tror vi är ett resultat av påtryckningar från omvärlden - att sätta press 
på makthavarna verkar alltså fungera! Nu agerar vi för att dessa dödsdömda journalister omedelbart ska släppas 
fria!  
 
 
AGERA SENAST: 2 juni 
 
NÄR NI AGERAT: Maila beatrice.schonning@amnesty.se  
 
 
DETTA HAR HÄNT 
 
Jemen präglas av ett brutalt krig som nu är inne på sitt sjätte år. Alla parterna i konflikten har gjort sig skyldiga 
till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, bland annat gärningar som kan klassas som krigsbrott. 
Situationen är en humanitär katastrof. 16 miljoner människor beräknas vakna hungriga varje morgon, och 3.65 
miljoner har drivits på flykt sedan 2015. 
 
De tio journalisterna blev gripna i staden Sana’a, och i denna region är det Huthi-rebeller som har inflytandet. I 
ett uttalande beskriver Amnesty hur Huthi använder sig av rättssystemet för att utöva våld och förtrycka 
människorättsförsvarare, journalister, religiösa minoriteter och meningsmotståndare. I extremt tveksamma 
rättsprocesser döms dessa personer för spioneri, och i Jemen är det obligatoriska straffet för detta döden. Det är 
precis detta som Akram al-Walidi, Abdelkhaleq Amran, Hareth Hamid och Tawfiq al-Mansouri blivit dömda för.  
 
För mer information om fallet, se amnesty.org: 

● YEMEN: FURTHER INFORMATION: COURT SENTENCES FOUR JOURNALISTS TO DEATH 
● YEMEN: HUTHIS MUST END USE OF JUDICIAL SYSTEM TO SILENCE DISSENT 
● YEMEN WAR: NO END IN SIGHT 
● YEMEN: Prolonged detention and torture of 10 journalists illustrates risks faced by media workers 
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VARFÖR AGERAR VI NU? 
 
Det har blivit allt vanligare att de styrande i Jemen använder rättssystemet för att tysta kritiker (tex genom 
dödsdomar). Detta måste vi synliggöra! På senare tid har man sagt att man ska frige ett antal fångar som varit 
fängslade på grund av religiös tillhörighet. Det tror vi ett resultat av ökade internationella påtryckningar, och ser 
därför en möjlighet att även andra fångar kan släppas fria.   
 
VAD KAN NI GÖRA? 
 
Maila! En stor del av posten internationellt ligger nere på grund av coronapandemin. Därför är mail bäst! Adress 
och exempelbrev finns nedan - bara att kopiera in i ditt mail.  
 
Twittra! Abdelsalam som vi försöker nå är aktiv på twitter. Vi tror också att det har påverkan på makthavare i 
Jemen om fallet synliggörs (tex på sociala medier)! Det är också viktigt för att sprida medvetenhet till andra. 
Exempelwteets och hashtags finns nedan. 
 
 
EXEMPELTWEETS 
 
En tweet är kort - förslaget är därför att ni gör en tråd med TRE tweets! Ni kan också skriva er egen tweet med 
egna ord, såklart! Den föreslagna tråden är: 

1.  Four of the 10 #Yemeni #journalists detained by the #Huthis for more than 4 years, deprived of access 
to medical care and subjected to continuous torture, were sentenced to death for doing their job. Länk 
till UAn: https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/2139/2020/en/ 

2. We urge the Huthi de facto authorities @abdusalamsalah to immediately quash these death sentences; 
allow legal representation to all journalists and release all 10 detained journalists. 
#SaveYemeniJournalists 

3.  Instead of being behind bars the 10 #journalists should be with their loved ones and celebrated by the 
world! Stand up for the freedom of expression and amplify their stories. Take action [link to story page] 

 
Abdelsalams twitter - taggar ni den når ni honom direkt! 
@abdusalamsalah 
 
Bra taggar att använda: 
#SaveYemeniJournalists 
#YemenCantWait 
#DeathPenalty 
#Yemen 
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EXEMPELBREV 
 
Dear Mr Abdelsalam,  
 
On 11 April 2020, the Sana’a based Specialized Criminal Court (SCC) sentenced to death four out of a group of ten 
journalists who had been awaiting trial since 2015. Akram al-Walidi, Abdelkhaleq Amran, Hareth Hamid and 
Tawfiq al-Mansouri were sentenced on the basis of trumped-up charges. The lawyer will appeal the ruling; however, 
the date of the next court session remains unknown.  In December 2018, after being questioned in the presence of their 
lawyers, the ten journalists were formally charged with a series of offences, including spying, which carries the death 
penalty. The charges included “spying for Saudi Arabia”; “creating several websites on the internet and on social media”; 
and “broadcasting rumours, fake news and statements in support of the enemy Saudi Arabia and its allies against the 
Republic of Yemen”. The first court session took place on 9 December 2019; the lawyers were allowed to attend that 
session; but were subsequently barred from attending all the other court sessions, including the last one which resulted 
in the sentencing of the four journalists.   Since their detention in 2015, all 10 journalists have been suffering from a 
range of medical issues, including stomach and colon pain, hearing problems, haemorrhoids and headaches due to 
eyesight issue for which they have not received adequate medical attention.   
 
According to Abdelkhaleq Amran’s family, detainees held in adjacent cells in the Political Security Office (PSO) in Sana’a 
heard him screaming  as he was being tortured, in November 2016. Other journalists were also exposed to torture and 
ill-treatment and have been consistently denied urgent medical care and family visits.   
 
We urge the Huthi de facto authorities to immediately quash these death sentences, drop all pending charges, 
and release all ten journalists. Pending their release, they must ensure they have legal representation, regular  access 
to their families, and adequate medical care. They must also open an effective, independent and impartial investigation 
into the allegations of torture and other ill-treatment in view of holding any individuals responsible accountable.   
 
Yours sincerely 
 
 
ADRESSER 
Ansarullah Representative at Peace Talks  Mohamed Abdelsalam  
Email: mdabdalsalam@gmail.com  
Twitter: @abdusalamsalah 
 
FRÅGOR? 
 
Kontakta beatrice.schonning@amnesty.se - jag hjälper gärna till! 
 
Lycka till med ert arbete! 
 
/Beatrice 
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