
MAHADINE    
Menneskerettighedsforkæmper, Chad   
 
 
Livstid for en Facebook post  
 
Han er online aktivist og far til syv. I september 2016 postede Tadjadi-
ne Mahamat Babouri, der er kendt under navnet Mahadine, videoer på 
Facebook. I disse videoer beskyldte han Chads regering og folk tæt på 
regeringen for korruption og for at misbruge folkets penge. Ligeledes 
klagede han over den økonomiske krise, der har ramt det olieproduce-
rende land som følge af de faldende oliepriser på verdensplan.

Få dage efter, at Mahadine havde lagt sin protest online, blev han på-
grebet på åben gaden ved højlys dag af en gruppe mænd, der formodes 
at være fra Chads efterretningstjeneste. Siden da har han siddet bag 
tremmer. Han er blevet flyttet fra fængsel til fængsel, uden at hans 
familie vidste, hvor han var. Han fortæller, at han i fængslet har fået 
tæsk, elektriske stød og er blevet nægtet mad og vand i tre dage. Han 
fik tilmed forbud mod at tale med sin advokat. 

Mahadine står nu over for en livstidsdom og bliver anklaget for blandt 
andet at bringe landets sikkerhed i fare. Han er alvorligt syg med tuber-
kulose, som han har fået, mens han har siddet inde. Han har brug for 
akut lægehjælp. Han skal ikke tilbringe resten af sit liv i fængsel blot 
for at have udtrykt sin mening.
 
Fortæl Mahadine, at hans mod inspirerer dig.



SAKRIS KUPILA 
Menneskerettighedsforkæmper, Finland 
 
 
Kæmper for retten til at være den, han er 
 
Sakris Kupila har aldrig identificeret sig selv som kvinde. På trods af 
det bliver den 21-årige medicinstuderende dagligt konfronteret med det 
ydmygende faktum, at der på alle hans officielle papirer står, at han er 
kvinde. 
  
Sakris var teenager, da det gik op for ham, at det køn, han var blevet 
tildelt ved fødslen, ikke afspejlede, hvem han i virkeligheden var. Han 
valgte et nyt navn - et navn, der betragtes som et drengenavn. Men da 
det i Finland ikke er lovligt at tage et drengenavn, hvis du juridisk er en 
pige, måtte Sakris acceptere at blive stemplet med en ”psykisk lidelse” 
for at kunne beholde navnet. 
 
Dette var Sakris’ første skridt for at opnå juridisk anerkendelse af, hvem 
han er. Men for at kunne få sit juridiske køn ændret i Finland, er man 
nødt til at blive diagnosticeret med en ”psykisk lidelse” og blive steri-
liseret. Disse krav er en skamplet på Finlands omdømme som et åbent 
og tolerant land. 

For Sakris er der kun en vej at gå. Han går til kamp mod den ydmy-
gende behandling og forlanger en lovændring på området. ”De basale 
menneskerettigheder for transpersoner bliver i øjeblikket overtrådt i Fin-
land”, fortæller Sakris. ”Vi møder ikke kun diskrimination fra samfun-
det omkring os, men også fra staten”. 

Sakris’ kamp har resulteret i trusler og direkte fjendtlighed. Men han 
giver ikke op. ”Jeg stopper, når kampen er slut”, siger han. 
 
Bak op om Sakris. Send ham en hilsen med din støtte. 



SHACKELIA JACKSON 
Menneskerettighedsforkæmper, Jamaica 
 
 
Nægter at lade politiet slippe af sted med mord 
 
Shackelia Jackson nægter at give op. Da hendes bror blev skudt af 
politiet i 2014, sørgede hun for, at Jamaicas uafhængige efterforskere 
sikrede gerningsstedet. 
 
Politiet ledte efter gerningsmanden til et røveri, en mand med ’rasta-
fari look’, og Shackelias bror, Nakiea, passede på signalementet. De 
opsøgte ham i hans lille restaurant, hvor de skød og dræbte ham. Det er 
alt for almindeligt, at folk bliver dræbt af politiet i Jamaica. Det er især 
unge, fattige mænd, der bliver ofre for politiets kugler. I løbet af de 
sidste ti år er 2.000 personer blevet dræbt af politiet i Jamaica. 
 
Shackelia var fast besluttet på ikke at lade Nakieas historie slutte der. 
Hun kæmpede mod et underfinansieret og trægt fungerende retssystem 
i sin jagt på retfærdighed. Hun har samlet en række familier, der har 
mistet deres kære på samme måde, og det har forstærket deres råb om 
retfærdighed. 

Politiet svarede igen ved at gennemføre razziaer i Shackelias lokal-
samfund - razziaer, der fandt sted på dage, hvor Shackelia skulle have 
været i retten for at kæmpe sin sag. Politiet har ligeledes intimideret 
Shackelia og hendes familie i et forsøg på at stoppe hende.
Men Shackelia nægter at blive truet til tavshed. Hun fortæller, at poli-
tiets forsøg på at få hende til at tie kun forstærker hende i troen på, at 
det, hun gør, er rigtigt: “Jeg kæmper, fordi jeg ikke har et andet valg”, 
siger hun. “Hvis jeg stopper min kamp, så giver jeg endnu en politibe-
tjent lov til at dræbe endnu en af mine brødre”. 
 
Vis Shackelia, at du støtter hende i kampen for retfærdighed. 



NI YULAN  
Menneskerettighedsforkæmper, Kina 
 
 
Kampen for folks boliger har gjort hende hjemløs 
 
Ni Yulan er i årevis blevet udsat for vold og chikane for at kæmpe for 
mennesker, der er blevet smidt ud af deres hjem. Den forhenværende 
advokat har gjort det til sin mission at hjælpe mennesker, der er blevet 
tvunget ud af deres hjem af myndighederne for at gøre plads til luksu-
riøse prestigebyggerier. Ni Yulan var selv blandt de tusindvis af menne-
sker, hvis hjem blev jævnet med jorden i forbindelse med byggerierne 
til De Olympiske Lege i Beijing i 2008. 
 
Myndighedernes reaktion på Ni Yulans aktivisme har været vedvarende 
chikane af hende og hendes familie i et forsøg på at sætte en stopper 
for hendes arbejde. Hun er gentagne gange blevet anholdt, og under 
fængslingen blev hun udsat for så voldsom fysisk vold, at hun nu sidder 
i kørestol. Myndighederne har forfulgt Ni Yulan i snart 20 år - hun og 
hendes familie bliver overvåget og truet, og de er gang på gang blevet 
smidt på gaden.  
 
I marts 2016 blev Ni Yulan nægtet at rejse til USA, hvor hun skulle 
modtage en international hæderspris for sit mod. I april 2017 trængte 
mænd ind i Ni Yulans lejlighed, greb hende og hendes mand og datter 
og smed dem ud af deres hjem, så de er tvunget til at bo på gaden. De 
bor nu i et midlertidigt hjem under konstant overvågning fra politiet. På 
trods af alt dette har Ni Yulan ingen planer om at stoppe arbejdet for 
folks rettigheder. 
 
Vis Ni Yulan, at du støtter hendes arbejde. 



FARID & ISSA 
Menneskerettighedsforæmpere, Israel  
og De Besatte Palæstinensiske Områder  
 
 
Anklaget for at protestere mod krigsforbrydelser 
 
Farid al-Atrash og Issa Amro kæmper for at stoppe de israelske bosæt-
telser. Bosættelserne er en krigsforbrydelse, der strækker sig over de 50 
år, hvor Israel har besat palæstinensiske områder. Mange af de besatte 
områder er blevet gjort til ”no-go zones” for palæstinensere, og det er 
umuligt for dem at bevæge sig frit rundt. Jødiske, israelske bosættere 
kan bevæge sig hen, hvor de vil. 
 
Farid og Issa er dedikeret til ikke-voldelig aktivisme. De står konstant 
over for trusler og angreb fra israelske soldater og bosættere. Issa op-
fordrer den palæstinensiske ungdom til at finde ikke-voldelige måder at 
modsætte sig Israels besættelse og de diskriminerende love i Hebron. 
Israelske tropper har flere gange arresteret Issa for hans fredelige akti-
visme. Han er blevet tævet, har fået bind for øjnene og er blevet afhørt. 
“Den israelske besættelsesmagt truer os for at lukke munden på os”, 
fortæller Issa. Farid, der er advokat og afslører overgreb fra de palæ-
stinensiske og israelske myndigheders side, bliver mødt med lignende 
former for chikane. 

I februar 2016 tog Farid og Issa del i en fredelig protest i Hebron, der 
markerede 22-året for den israelske lukning af gaden al-Shuhada for 
palæstinensere. Hebrons 200.000 palæstinensere bliver praktisk talt 
holdt som gidsler af de 800 israelske bosættere, der bor i byens cen-
trum. Issa og Farid står nu ansigt til ansigt med absurde anklager, hvis 
formål udelukkende er at besværliggøre deres fredelige menneskerettig-
hedsarbejde.
 
 
Vis Farid og Issa, at du støtter dem.



MILPAH INDIGENOUS  
MOVEMENT  
Menneskerettighedsforkæmpere, Honduras  
 
 
De sætter livet på spil for at redde deres territorium  
 
For det oprindelige Lenca-folk i Honduras betyder deres jord alt. Men 
vandkraftværker, mineindustri og andre interesser er ude på at udnyt-
te deres land. MILPAH (the Independent Lenca Indigenous Movement 
of La Paz) står i forreste række i kampen mod selskaberne. MILPAH 
modstår smædekampagner, dødstrusler og overfald i deres vedholdende 
kamp for deres samfund - men deres overfaldsmænd bliver sjældent 
straffet. 
 
Disse oplevelser er desværre ret typiske for aktivister i Honduras, der er 
et af de farligste steder i verden at være miljøforkæmper og aktivist for 
det oprindelige folk. 

Nogle er heldige nok til at overleve. Andre er ikke: Berta Cáceres fra en 
partnerorganisation til MILPAH kæmpede mod opførelsen af et vand-
kraftværk og blev myrdet i 2016. 

I oktober 2015 var MILPAH-aktivisten Ana Miriam Romero gravid i 
24. uge, da bevæbnede mænd stormede hendes hus. De var ude efter 
hendes mand, men endte med at tæve hende. Senere, i januar 2016, 
blev hendes hus brændt ned. I juni 2016 truede to personer med at slå 
hendes kollega Martín Gómez ihjel. 

Men trods alt dette insisterer MILPAH på at forsætte deres kamp.  
“Vi har ingen våben, vi har igen penge”, fortæller Martín. “Men vi har 
en stemme... Det er den, der gør det muligt for os at gøre reelle frem-
skridt”. 
 
Send dine breve eller tegninger for at vise din støtte.


