
DET KRÄNKER RÄTTEN TILL LIV
Tusentals människor världen över sitter fängslade och väntar på att avrättas. 
Oavsett vad en människa är skyldig till är rätten till liv okränkbar. Det är en
mänsklig rättighet.

DET BEKÄMPAR INTE BROTT
Länder som använder sig av dödsstraff är inte lugnare och har inte mindre 
brottslighet. Dödsstraffet tillåter stater att utföra just den handling som 
lagen fördömer.

OSKYLDIGA MÄNNISKOR DÖMS 
Inga rättssystem är ofelbara och att oskyldiga människor döms är inte ovanligt. 
Dödsstraff används också diskriminerande. Fattiga, minoriteter och människor inom 
vissa etniska eller religiösa grupper döms oftare till dödsstraff. 

DET ÄR EN FORM AV TORTYR
Många "erkännanden" vid dödsstraff kommer under tortyr. Dödsstraffet i sig kan också ses 
som den yttersta formen av tortyr. Det är en enorm psykisk påfrestning för den som sitter i 
dödscell och väntar på sin avrättning. I vissa länder sitter människor i dödscell i åratal. 

DÖDSSTRAFFET ÄR INTE ETT STRAFF - DET ÄR ETT BROTT!

* Avrättningar globalt utöver Kina, som tros ha avrättat tusentals. 

MINST 1477 PERSONER 
DÖMDES TILL DÖDEN
I 54 LÄNDER

MINST 483 MÄNNISKOR 
AVRÄTTADES*

33 LÄNDER HAR OMVANDLAT 
DÖDSSTRAFFSDOMAR ELLER 
BENÅDAT DÖMDA

TCHAD HAR HELT AVSKAFFAT 
DÖDSSTRAFFET

OM KINA RÄKNAS BORT 
STÅR IRAN, SAUDIARABIEN, 
IRAK OCH EGYPTEN FÖR 
88% AV ALLA RAPPORTERADE 
AVRÄTTNINGAR

MINST 18 PERSONER SOM 
DÖMTS TILL DÖDEN HAR HELT RENTVÅTTS  

DÖDSSTRAFFET UNDER 2020

  VARFÖR SKA JAG BRY MIG OM DÖDSSTRAFF?



ENGAGERA DIG 

Amnesty är ett globalt nätverk av människor. Vi tar orättvisor personligt! 
Vi ser till att de som är fängslade utan rättegång eller är falskt 
anklagade för påhittade brott inte glöms bort. 

Vi vill bli fler som arbetar mot dödsstraffet. Det finns många sätt att 
vara aktiv i Amnesty International. 
Maila dodsstraff@amnesty.se för mer information!

Var med och förändra! Din röst behövs. 
amnesty.se/bli-aktiv

Genom att visa att vi är många som står bakom kravet på förändring 
kan vi sätta press på makthavare - och rädda liv.

Amnesty släpper en årsrapport varje år över hur dödsstraffet används i världen. 

Vi jobbar med långsiktigt lobbyarbete för att fler regeringar ska avskaffa 
dödsstraffet. 

Amnestys aktivister runt hela världen arbetar med - och för - personer som 
dömts till döden. Våra medlemmar är oerhört viktiga i arbetet mot dödsstraffet.

Amnesty kräver att de som dömts till döden ska få sina straff 
omvandlade, och att inga fler dödsstraff ska verkställas!

SEDAN AMNESTY BÖRJADE ARBETA MOT 
DÖDSSTRAFFET HAR ÖVER 140 LÄNDER 

AVSKAFFAT DÖDSSTRAFF I LAG ELLER PRAXIS

  VAD GÖR AMNESTY?


