


 



FALLEN 2016

Edward Snowden

Máxima Acuña

Zeynab Jalalian

Mahmoud Abu Zeid 
“Shawkan”



MAHMOUD ABU ZEID “SHAWKAN”, EGYPTEN

➔ Fotojournalist
➔ Greps 2013 vid demonstration till stöd för Muhammad Mursi 

efter att ha dokumenterat hur säkerhetsstyrkor förde bort 
demonstranter med våld

➔ Misshandlad
➔ Lider av Hepatit C
➔ Riskerar dödsstraff

➔ Amnesty kräver att:

- Shawkan friges och alla åtalspunkter läggs ned
- Shawkan får den vård han behöver “Att ta bilder är inte ett brott”



ZEYNAB JALALIAN, IRAN

➔ Kämpar för kurders, och framför allt kurdiska 
kvinnors, rättigheter

➔ Fängslad på grund av felaktig sammankoppling 
med beväpnad del av PJAK

➔ Torterad 
➔ Dömd till livstid för “Mohareb” = fiendskap med 

Gud
➔ Situationen i fängelset blir allt värre!

➔ Amnesty kräver att:
- Zeynab friges och ges rätt till skadestånd
- Zeynab får den vård hon behöver



MÁXIMA ACUÑA, PERU

➔ Självförsörjande bonde i tvist med gruvbolag
➔ Hotad och trakasserad av polis och 

gruvbolagets säkerhetsperonal
➔ Kämpar för att få behålla marken hon och 

hennes familj bor på och lever av

➔ Amnesty kräver att:
- Máxima ges skydd och attacker och hot 

utreds
- ansvariga för attackerna ställs inför rätta

http://www.youtube.com/watch?v=u24LGt6cwJo


EDWARD SNOWDEN, USA

➔ Visselblåsare som år 2013 avslöjade NSA:s 
massövervakning

➔ I exil i Ryssland
➔ Riskerar livstids fängelse för spionage och stöld av statlig 

egendom om han återvänder till USA

➔ Amnesty kräver att:

- president Barack Obama benådar Snowden
- ingen ska åtalas för att lämna ut information om 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna

http://www.youtube.com/watch?v=iZk2Gh1a4SI


MATERIALET

➔ Konstnär: Ai Weiwei 

➔ Vykort - två olika sorter!

➔ Affischer

➔ Infoblad om fallen

➔ Petitionsblock

➔ Gatupratare

➔ Lathund

➔ Rapportformulär



PRAKTISK INFO

➔ Kampanjperiod: 7 november - 18 december

➔ Aktionsdag: 10 december

➔ Beställ material senast 25 november 

 aktivism.amnesty.se → “Delta i en kampanj” → SFF

➔ Övrigt att tänka på: Skicka brev kontinuerligt i små omgångar 

istället för alla på samma gång för största möjliga påverkan

➔ Om ni inte har råd med porto - skicka till sekretariatet



LEADS
➔ Viktigt att samla in!

➔ Ju fler vi är desto större chans har vi att påverka

➔ Vi är beroende av vanliga människors engagemang, tid och pengar

➔ Visar en intresse för Skriv för frihet är chansen större att en är intresserad av 

Amnestys arbete generellt

➔ Skicka in så snabbt ni kan till Johan Harlén! (Adress i lathunden)



SOLIDARITETSHÄLSNINGAR
➔ För att visa vårt stöd

➔ Brev

➔ Teckningar

➔ Musik!? 

➔ Solidritetsaktioner

Malmö (<3) i solidaritet med Zunar!



VÄDJANDEBREVEN SKICKAS TILL

Barack 
Obama
President

Carlos Baombrío
Inrikesminister

Nabil Sadek
Åklagare

Ayatolla Sadegh Larijani
Rättsväsendets ordförande

Mohajer Hejazi
Irans ambassadör



VI GÖR SKILLNAD!

http://www.youtube.com/watch?v=sxSQWh4OChY

