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Suliamon Olufemi, ursprungligen är från Nigeria, bodde och arbetade i 
Saudiarabien när han frihetsberövades under massgripanden i september 2002, 
efter en tvist som ledde till att en Saudiarabisk polis blev dödad. 

Suliamon Olufemi, som hävdar sin oskuld, dömdes till döden 2004 efter en 
orättvis rättegång. De 12 andra som arresterades med honom dömdes till 
fängelsestraff och fysiska straff (så kallade corporal punishments). Rättsläget i 
Saudiarabien är svårt, och Suliamon och andra åtalade befinner sig i en extremt 
utsatt situation. Som tilltalad får man sällan rätt till en advokat, och i många fall 
undanhålls information om vad som egentligen sker i rättsprocessen. Många 
döms utan grund, och på “erkännanden” som framkommit under tortyr. 

Suliamon hålls fortfarande fängslad i väntan på sitt dödsstraff. Av och till släpps 
(och deporteras) andra Nigerianska medborgare från Saudiska fängelser, med 
eller utan rättegång. Amnesty arbetar för att Suliamon ska få en rättvis rättegång 
och att ett eventuellt straff ska omvandlas så att han undslipper dödsstraff.



Agera för SULIAMON OLUFEMI
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Ni kan skriva brev till utvalda beslutsfattare och kräva att Suliamons straff 
omvandlas. Det finns även möjlighet för er att skicka solidaritetshälsningar till 
Suliamon. 

I detta dokument hittar ni mer information om fallet, hur ni kan agera och adresser!

Återkoppla gärna till sekretariatet om ni agerat och om ni får svar.

Ni kan även skriva insändare och debattartiklar. Här hittar ni tips på hur ni kan 
skriva!

Här hittar ni mer information om Suliamon: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5017772020ENGLISH.PDF 

https://docs.google.com/document/d/1lCSm1FANvnvdZOxafOvzXgF3QByvEBZ2x8QahKmxpaU/edit#
https://aktivism.amnesty.se/informera-och-opinionsbildning/media/insandare/
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5017772020ENGLISH.PDF


HOO YEW WAH - Malaysia 

4

Hoo Yew Wah arresterades i maj 2005 i Malaysia. Han hittades med 
metamfetamin och antogs då ha smugglat drogen. På polisstationen bröt en polis 
hans finger, hotade honom med att de skulle misshandla hans flickvän och 
tvingade honom att tala utan en närvarande advokat.

Yew Wah ifrågasatte detta uttalande i domstolen och berättade om 
felaktigheterna och hoten, men domaren avvisade det. Han antogs vara skyldig 
till narkotikahandel - och blev 2011 dömd till obligatoriskt dödsstraff. Obligatoriskt 
dödsstraff, liksom dödsdom för narkotikabrott bryter mot internationell rätt.

Under tiden på “death row” har han berättat att han förstår att hans tidigare 
beslut var felaktiga, att han ska ta ansvar för sina tidigare handlingar och att han 
vill få en chans att bevisa att han har förändrats. Han vill leta efter ett ordentligt 
jobb och tillbringa sitt liv med att ta hand om sin mamma.

Hoo Yew Wahs liv hänger i limbo. 2014 ansökte han om barmhärtighet hos 
sultanen av Johor. Ansökan är fortfarande obesvarad. I juli 2018 tillkännagav 
malaysiska myndigheter att de skulle se över landets dödsstrafflagar. Detta är en 
riktig chans för Hoo Yew Wah att få en andra chans. Men år 2021 sitter han 
fortfarande fängslad i väntan på att hans dödsdom ska verkställas. 
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Amnesty Malaysia har en namninsamling som ni kan skriva under: 
https://www.amnesty.my/2019/11/12/save-hoo-yew-wah/ 

Ni kan även skicka solidaritetshälsningar till Hoo Yew Wah via Amnesty Malaysia. Ett tips är att köpa 
en bunt billiga vykort som ni låter andra (och ni själva) skriva en hälsning på. Föredragna språk är 
kinesiska, engelska och malaysiska. 

Address: 
Amnesty International Malaysia
D-2-33A, 8 Avenue Section 8,
Jalan Sungai Jernih 8/1,
Seksyen 8 Petaling Jaya,
46050 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia

https://www.amnesty.my/2019/11/12/save-hoo-yew-wah/



