
  

SHAWKAN, EGYPTEN  
“Det var ligesom en Hollywood-film,” fortæller Shawkan. Bortset fra at kuglerne var ægte. Tåregassen var ægte. 

Kampvognene, som rullede indover protesterne gennem Egypten, var ægte. Og de 1000 mennesker, som blev 

dræbt, var alt for virkelige.  

Mahmoud Abu Zeid, bedre kendt som Shawkan, passede bare sit arbejde. Han er fotojournalist og dækkede en 

sit-in-demo i Kairo den 14. august 2013, da sikkerhedsstyrker pludselig indtog pladsen. 

Han skrev senere, at det var som at være med i en Hollywood-film. ”Det føltes, som om vi var i krig. Der var 

kugler, tåregas, ild, politi, soldater og kampvogne allevegne.” 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Shawkan brugte sit kamera til at indfange kaosset omkring sig. Politi og soldater var sat ind over hele landet for 

at sætte en stopper for optøjer. Det var den blodigste begivenhed i nyere egyptisk historie med flere end 1000 

dræbte på én dag. 

Da politiet fandt ud af, at Shawkan var journalist, arresterede de ham. De bandt hans hænder sammen med 
plastikstrips, som skar gennem hans hud og forvandlede hans håndled til åbne sår. De slog ham med knytnæver 

og piskede ham med et bælte. I dag sidder Shawkan fængslet i Kairos notorisk farlige Tora Fængsel, og selv om 

han har leverbetændelse, får han ikke den behandling, han har brug for.   

Det er tre år siden, at Shakwan blev fængslet. I et nyligt retsmøde sagde han til dommeren: “Det er ikke en 

forbrydelse at tage billeder.” Han har ret. 

DEM KAN DU SKRIVE TIL 
Egyptens offentlige anklager  
Kræv, at han frafalder alle anklager mod Shawkan og løslader ham med det samme.  

Nabil Sadek 
Office of the Public Prosecutor  
Madinat Al-Rihab  
New Cairo 
EGYPT 

Shawkan  
Skriv eller tweet solidaritetsbeskeder til Shawkan, så han ved, at han ikke er alene, og at vi er mange, der 

kæmper for hans løsladelse. Det er bedst, at du ikke nævner Amnesty. Twitter: @ShawkanZeid (Brug hashtag 

#FreeShawkan) 

Free Shawkan  
Ahmed Abu Seif 
211 E. Ohio St. Apt #2523  
Chicago, Illinois 
60611 
USA  
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