
Azza Soliman är advokat och har kämpat för kvinnors rättigheter 
i Egypten i årtionden. Den organisation hon grundat ger stöd till 
kvinnor som utsatts för våldtäkt och våld i hemmet. Arbetet som 
kvinnorättsförsvarare har lett till att Azza gripits upprepade gånger. I 
flera års tid har hon övervakats av säkerhetspolisen och hon utsätts 
konstant för förtalskampanjer i regeringsvänliga medier, där hon 
utmålas som en fiende till staten och landet. Men det har inte fått 
henne att tystna.

Azza fortsätter att använda sin röst. Därför riskerar hon nu upp till 
25 år i fängelse.

Skriv under  och ta ställning för Azza Soliman. Vi kommer att skicka 
alla underskrifter till Egyptens president, Abdel Fattah al-Sisi, med 
kravet att Azzas åtal omedelbart läggs ner.

NAMNFÖRTYDLIGANDE

TELEFON E-POST

SIGNATUR

OBS! DENNA INFORMATION STANNAR HOS AMNESTY. Fyll i dina kontaktuppgifter (du väljer själv om du vill lämna både e-post och telefonnummer) 
så kontaktar vi dig med information om hur du på olika sätt kan göra mer för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.
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Vi lagrar dina kontaktuppgifter i ett register och följer Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att du ska få aktuell information om oss och vårt arbete. 
Vi lämnar inte ut uppgifterna till andra. Du kan när som helst tacka nej till att bli kontaktad. Du kan också be att få bli borttagen ur vårt register.
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SKRIV FÖR 
AZZA.
VI KRÄVER ATT ÅTALET MOT AZZA SOLIMAN OMEDELBART 
LÄGGS NER. STÅ UPP FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER. 
ANVÄND DET VIKTIGASTE DU HAR, DIN RÖST.



I februari 2016 deltog Farid al-Atrash och Issa Amro i en demonstration på 
ockuperat palestinskt område. Demonstrationen hölls 22 år efter att mark-
nadsgatan Shuhada i staden Hebron stängdes. Idag är gatan öppen för alla 
- utom för palestinier.

Issa och Farid är båda palestinska människorättsförsvarare som använder 
sig av icke- våldsmetoder. De står nu åtalade i en israelisk militärdomstol. 
Bland annat för att de deltog i demonstrationen i Hebron, då man krävde att 
gatan åter skulle öppnas för palestinier och att inskränkningar av palestiniers 
rörelsefrihet skulle upphöra. 

Issa och Farid vågade höja rösten. För detta riskerar de nu långa fängelse-
straff. 

Skriv under och ta ställning för Issa Amro och Farid al-Atrash. Vi kommer att 
skicka alla underskrifter till Israels premiärminister, Benjamin Netanyahu, 
med kravet att Issas och Farids åtal omedelbart läggs ner samt att israeliska 
bosättningar flyttas från de ockuperade områdena. 

NAMNFÖRTYDLIGANDE

TELEFON E-POST

SIGNATUR

OBS! DENNA INFORMATION STANNAR HOS AMNESTY. Fyll i dina kontaktuppgifter (du väljer själv om du vill lämna både e-post och telefonnummer) 
så kontaktar vi dig med information om hur du på olika sätt kan göra mer för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.
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Vi lagrar dina kontaktuppgifter i ett register och följer Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att du ska få aktuell information om oss och vårt arbete. 
Vi lämnar inte ut uppgifterna till andra. Du kan när som helst tacka nej till att bli kontaktad. Du kan också be att få bli borttagen ur vårt register.
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SKRIV FÖR 
ISSA&FARID.
VI KRÄVER ATT ÅTALEN MOT ISSA AMRO OCH FARID  
AL-ATRASH OMEDELBART LÄGGS NER. STÅ UPP MOT DISKRIM-
INERING. ANVÄND DET VIKTIGASTE DU HAR, DIN RÖST.



Samkönat sex är förbjudet i Bangladesh och kan straffas med 10 års 
fängelse. Homofobin är mycket utbredd i samhället men till följd av 
olika kampanjer och aktiviteter tycktes acceptansen för HBTQI-per-
soner långsamt öka. Situationen förändrades helt i april 2016 då 
Xulhaz Mannan och en annan HBTQI-aktivist mördades brutalt i 
Xulhaz hem. Xulhaz var grundare av Bangladesh enda tidskrift för 
HBTQI-personer.

De tystade Xulhaz, men hans kamp är inte förgäves.

Skriv under  och ta ställning för Xulhaz. Vi kommer att skicka alla 
underskrifter till Bangladesh inrikesminister, Asaduzzaman Khan, 
med kravet att mordet på Xulhaz Mannan och hans kollega utreds, 
att förövarna grips samt att samkönat sex avkriminaliseras. 

NAMNFÖRTYDLIGANDE

TELEFON E-POST

SIGNATUR

OBS! DENNA INFORMATION STANNAR HOS AMNESTY. Fyll i dina kontaktuppgifter (du väljer själv om du vill lämna både e-post och telefonnummer) 
så kontaktar vi dig med information om hur du på olika sätt kan göra mer för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vi lagrar dina kontaktuppgifter i ett register och följer Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att du ska få aktuell information om oss och vårt arbete. 
Vi lämnar inte ut uppgifterna till andra. Du kan när som helst tacka nej till att bli kontaktad. Du kan också be att få bli borttagen ur vårt register.
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SKRIV FÖR 
XULHAZ.
VI KRÄVER RÄTTVISA FÖR XULHAZ MANNAN OCH HANS 
KOLLEGA. STÅ UPP FÖR HBTQI-PERSONERS RÄTTIGHETER. 
ANVÄND DET VIKTIGASTE DU HAR, DIN RÖST.



På Jamaica dödas i genomsnitt två personer i veckan av polisen. När 
Shackelias bror sköts ihjäl av polisen 2014 var det hon som såg till att ett 
team av oberoende utredare samlade bevis från mordplatsen. Sedan dess 
har hon kämpat mot ett dåligt, underfinansierat, trögt domstolssystem 
för att få rättvisa. Hon har samlat dussintals familjer som befinner sig i 
liknande situation. Tillsammans fortsätter de att kämpa. Polisen har bes-
varat deras kamp med att bland annat hota Shackelia och hennes familj.

De vill tysta Shackelia. Men det har bara stärkt hennes tro på vad som 
är rätt.  

Skriv under och ta ställning för Shackelia. Vi kommer att skicka alla un-
derskrifter till Jamaicas premiärminister, Andrew Holness, med kravet att 
Shackelia Jackson skyddas från polisens trakasserier och att premiärmin-
istern snabbt ändrar rättssystemet så att Shackelia och andra anhöriga till 
personer som dödats av polisen, kan få rättvisa.

NAMNFÖRTYDLIGANDE

TELEFON E-POST

SIGNATUR

OBS! DENNA INFORMATION STANNAR HOS AMNESTY. Fyll i dina kontaktuppgifter (du väljer själv om du vill lämna både e-post och telefonnummer) 
så kontaktar vi dig med information om hur du på olika sätt kan göra mer för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.
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Vi lagrar dina kontaktuppgifter i ett register och följer Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att du ska få aktuell information om oss och vårt arbete. 
Vi lämnar inte ut uppgifterna till andra. Du kan när som helst tacka nej till att bli kontaktad. Du kan också be att få bli borttagen ur vårt register.
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SKRIV FÖR 
SHACKELIA.
VI KRÄVER ATT DE JAMAIKANSKA MYNDIGHETERNA SKYDDAR 
SHACKELIA JACKSON FRÅN POLISENS TRAKASSERIER. STÅ 
UPP MOT STRAFFRIHET. ANVÄND DET VIKTIGASTE DU HAR, 
DIN RÖST.


