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AMNESTY INTERNATIONAL er verdens største menneskerettighedsbevægelse,
der kæmper for frihed, retfærdighed og værdighed for hvert enkelt menneske.
Amnesty er uafhængig af politiske ideologier og økonomiske interesser.

› leder

Vi burde for længst have sagt fra over for Trump
”En stor fornærmelse”. ”Respektløst”. ”Dybt Godnat”.
Danske toppolitikere reagerede prompte, da Trump med uhørt kort varsel aflyste
sit septemberbesøg i Danmark, fordi hans tilbud om en rask ”ejendomshandel”
om Grønland blev afvist.
Jeg forstår sådan set godt forargelsen og vil også indrømme, at vi selv havde glædet
os til at bruge Trumps besøg til at indhylle hovedstaden i et positivt budskab om
menneskerettigheder. Det sagt, ville jeg ønske at så klare reaktioner var kommet
tidligere. Et aflyst statsbesøg bryder med diplomatiets regler, men Trump har fra
første dag i præsidentstolen nedbrudt internationalt samarbejde til stor skade for
menneskerettighederne.
Trump trak USA fra Parisaftalen, der med så stor møje blev forhandlet på
plads med det formål at undgå uoprettelige skader på planeten som følge af
klimakrisen. Trump trak USA fra FN’s Menneskerettighedsråd, det globale
forum hvor verdens lande er enedes om at holde hinanden ansvarlige for,
hvordan de behandler deres borgere. Trump trak USA fra FN’s Våbenhandelstraktat og har med fanfare genoptaget amerikanske våbensalg
til Saudi-Arabiens krig i Yemen, som har kostet tusindvis af civile livet
Ingen amerikansk præsident har været perfekt. Bush førte krig mod terror på en måde, der fik katastrofale konsekvenser for retssikkerheden og
kampen imod tortur. Obama skruede op for amerikanernes dronekrig, som
har dræbt i tusindvis af civile i Pakistan, Afghanistan, Yemen og Somalia.
Disse handlinger kalder bestemt på både dansk og international fordømmelse, hvilket jeg savnede dengang. Med Trump er der mere og andet på spil.
Hans handlinger nedbryder de systemer og mekanismer, vi har for at beskytte
menneskerettighederne og finde fredelige løsninger på konflikter i verden
Det, mener jeg, burde være en diplomatisk krise værd.

Vi behøver ikke
tale en tæt
allieret efter
munden

Medlemsblad for
dansk afdeling af
Amnesty International

2 I a m n e s ty

Foto: Søren Malmose

Trine Christensen,
generalsekretær
i Amnesty Danmark.

USA er en tæt allieret, men det betyder ikke, at vi skal tale dem efter munden.
Danmark kan og burde for længst have sagt klart fra overfor vores amerikanske
allierede, når det kommer til alvorlige brud på menneskerettighederne.
Denne gang blev vi opbragte over, at Trump trådte os over tæerne, men han har i
flere år trampet på internationalt samarbejde.
Lad os huske det, næste gang USA’s præsident – måske – kommer til byen.
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STORBRITANNIEN

I juni 2019 afgjorde en domstol, at den
britiske regerings beslutning om at eksportere
militært udstyr til Saudi-Arabien er ulovlig.
Sagen blev anlagt af blandt andre Amnesty.
Den historiske afgørelse tvang den britiske
regering til at meddele, at den ikke vil udstede
nye våbenlicenser til den saudisk-ledede
koalition i Yemen. Regeringen vil desuden
gennemgå eksisterende våbenlicenser.
Den britiske domstol understregede vigtigheden af research fra blandt andre Amnesty
og FN som bevis for risikoen ved at fortsætte
med våbeneksport til Saudi-Arabien.

› tema
Efter årtiers fremskridt er retten til
abort kommet under
angreb i flere lande.
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› NYH E D E R
Flygtningenævnet bremser
hjemsendelse af
syriske flygtninge
Danmark stod for nylig
til at blive det første land
i verden, der ville sende
flygtninge tilbage til Syrien
med henvisning til, at sikkerhedssituationen i landet
var blevet bedre. Men sidst
i juni omgjorde Flygtningenævnet – der er sidste
klageinstans for flygtninge
i Danmark – en afgørelse
fra Udlændingestyrelsen
om at inddrage opholdstilladelsen for flere syrere fra
Damaskusområdet efter at
have kigget nærmere på
seks prøvesager. Amnesty
bifalder Flygtningenævnets
afgørelse og understreger,
at der stadig er højst usikkert i Syrien, da landet
fortsat er styret af Assad,
der står bag tortur, forsvindinger og drab på sine
egne landsmænd.

Manila, 2019: Pårørende til ofre demonstrerer imod den filippinske præsidents narkokrig.

FN undersøger narkokrig
Kort efter at Amnesty havde udgivet en
rapport og opfordret det internationale
samfund til at gribe ind, stemte FN's
Menneskerettighedsråd i juli for, at der
blev lavet en undersøgelse af den såkaldte
narkokrig i Filippinerne. Her har præsident Rodrigo Dutertes blodige krig mod
narkotika på tre år kostet mere end 20.000
mennesker livet. Den filippinske regering
mener, at tallet er overdrevet, men erken-

der, at politiet har slået 6.600 mennesker
ihjel. Amnestys research viser, at politiet
systematisk går efter fattige og forsvarsløse mennesker over hele landet og har
plantet ”beviser”, hyret lejemordere, stjålet fra ofrene og fabrikeret officielle hændelsesrapporter. FN's højkommissær for
menneskerettigheder, Michelle Bachelet,
har nu et år til at udarbejde en grundig
rapport om situationen.

Foto: Oscar Rivera/AFP/Ritzau Scanpix

EL SALVADOR: En domstol frikendte den 19.
august Evelyn Hernández for overlagt mord.
I 2016 aborterede den
dengang 21-årige kvinde
spontant derhjemme og
blev herefter idømt 30
års fængsel for at have
dræbt sit ufødte barn.
Amnesty har i årevis
kæmpet for de kvinder,
der er fængslet og
kriminaliseret på grund
El Salvadors totale
abortforbud.
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store forventninger til ny dansk regering
Grækenland
indfører en
samtykkebaseret
voldtægtslov.

Botswana
afkriminaliserer
homoseksualitet.

Saudi-Arabien vil
tillade kvinder
at rejse uden en
mandlig værges
godkendelse.

USA genindfører
dødsstraf på
føderalt plan.

Japan hænger
to dødsdømte
– landets første
henrettelser i år.

Danmark vil stå vagt om internationale konventioner. Danmark vil
indføre en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i straffeloven.
Danmark vil genoptage sin støtte
til FN’ kvoteflygtningeprogram. Og
Danmark vil stille sig forrest i kampen mod klimakrisen.
Sådan lød nogle af de Amnestymærkesager, som kom med i den
politiske aftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, da partierne i juni blev
enige om grundlaget for Mette Frederiksens nye regering.
Men nu skal erklæringerne omsættes til virkelighed, lyder det fra
Amnesty, som er klar, når Folketinget åbner den første tirsdag i oktober.
”Der er flere positive toner i den
politiske aftale, som statsminister

Mette Frederiksen bygger sin regering på. Men musikken spiller ikke,
før det bliver omsat til handling og
gennemført på en måde, hvor menneskerettighederne reelt styrkes”, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Danmark.
Vigtige slag forude
Siden præsentationen af den nye
regering har Amnesty kontaktet
en række af de nye ministre for at
pege på områder, hvor Danmark bør
igangsætte nye initiativer. De tæller
– blandt andet – generel forbedring
af retssikkerheden gennem et opgør med den såkaldte ghettopakke,
offentlighedsloven og logningsbekendtgørelsen, som pålægger teleselskaberne at masseovervåge danskernes kommunikation. Amnesty

hæder til
klimaaktivister
I juni tildelte Amnesty den svenske
klimaaktivist Greta Thunberg og
bevægelsen Fridays For Future prisen som samvittighedsambassadør.
”Unge hører ofte, at de er morgendagens ledere. Jeg er så glad for, at
de ignorerer den besked, for hvis de
ventede, ville der ikke være en morgendag for nogen af os”, siger Kumi
Naidoo, Amnesty Internationals generalsekretær. Den 20. september
planlægger aktivisterne en ugelang
global klimastrejke forud for klimatopmødet i FN.

opfordrer også til at afskaffe de ydelser, der fører til fattigdom, såsom integrationsydelsen, og til at fastsætte
en tidsbegrænsning for, hvor længe
børnefamilier skal kunne bo i et udrejsecenter som Sjælsmark.
Og så har Danmark brug for en national handlingsplan mod diskrimination og racisme:
”Under folketingsvalget så vi for
første gang siden Anden Verdenskrig et opstillingsparat politisk parti,
som åbent advokerede for etnisk
udrensning i Danmark. Det var en
øjenåbner. Og derfor kommer vi i
vores møder med den nye regering
og Folketinget til at gentage, at Danmark har brug for en national handlingsplan imod diskrimination og racisme”, siger Trine Christensen.

Foto: Amnesty

Brasilien svækker
beskyttelsen af
de oprindelige
folks områder i
Amazonas.

Den politiske aftale, som Danmarks nye regering vil arbejde ud fra, skal omsættes til konkrete
fremskridt for menneskerettighederne, mener Amnesty.

Det er fantastisk at se
den anerkendelse, vi
får, og vide, at vores
kamp gør en forskel.
Greta Thunberg

Stop indsamlingen af teledata
Skandalen om, at mangelfulde teledata kan
have haft betydning for tusindvis af igangværende og afsluttede retssager, fik i august
Rigsadvokaten til at stoppe brugen af teledata som bevismateriale i straffesager.
Amnesty har igennem årene opfordret
skiftende justitsministre til helt at ophæve
logningsbekendtgørelsen, som flere gange er
blevet erklæret ulovlig ved EU-domstolen. At

Danmark fastholder teleselskabers og internetudbyderes pligt til at logge alle teleoplysninger – helt uden krav om en konkret mistanke om kriminalitet – udgør unødvendig
masseovervågning, og det er en klar krænkelse af retten til privatliv, mener Amnesty:
”Nu står vi i en situation, hvor politiet er
nødt til at klare sig uden disse teledata, hvis
vi skal bevare – eller rettere opnå – et påli-

deligt retssystem. Vi opfordrer derfor justitsminister Nick Hækkerup til én gang for alle
at standse den ulovlige overvågning af danskerne” siger Claus Juul, juridisk rådgiver i
Amnesty Danmark.
Som protest mod masseovervågningen har
civile danskere lagt sag an mod Justitsministeriet for ulovlig logning. Amnesty Danmark
støtter søgsmålet.
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SUDAN: Den 17. august fejrede sudanesere i Khartoum en aftale mellem
demonstranter og landets militærråd.
Aftalen baner vejen for en overgang
til civilt styre i Sudan. Efter massive
demonstrationer afsatte militæret i april
Sudans berygtede præsident igennem
tre årtier - Omar al-Bashir. Siden er demonstrationerne fortsat, fordi militæret
ikke har villet dele magten med civile i
overgangsperioden frem til et nyt valg.
Amnesty opfordrer Sudans nye styre til
at udlevere al-Bashir til retsforfølgelse
ved Den Internationale Straffedomstol
for folkemord, krigsforbrydelser og
forbrydelser mod menneskeheden på
baggrund af hans rolle i Darfur.

amnesty

AFTRYK

Amnesty Danmarks arbejde i glimt

Frivillige Amnestyaktivister indtager Roskilde
Festival for at tale om
samtykke, grænser og
voldtægt med festivalens
gæster.

6 I

Amnesty mødes med
Udenrigsministeriet for at
diskutere Danmarks støtte
til Libyens detentionscentre,
hvor migranter udsættes for
alvorlige overgreb.

Amnesty laver et pilotprojekt
på skoler i Nordjylland.
”Justice Warriors” skal
inspirere unge mennesker
til at forstå og kæmpe for
menneskerettighederne
i hverdagen.

I alle de år har man gået og
gemt sig nede i en kasse og følt
skyld. Men den behøver sgu
ikke være der mere. Det har
statsministeren lige sørget for.
Poul Erik Rasmussen, da han på vegne af Godhavnsdrengene i august modtog en officiel
undskyldning fra statsministeren for de overgreb, som de blev udsat for på danske børnehjem.
I 2017 var Amnesty med til at uddele Menneskerettighedsprisen til Godhavnsdrengene, som
begyndte kampen for en undskyldning i 2005.

Foto: Ritzau / Scanpix

RUSLAND: Borgere i Moskva protesterer i august over, at flere oppositionspolitikere er blevet udelukket fra
at stille op til lokalvalg i september.
Titusinder vurderes at have deltaget i
demonstrationerne for frie valg, som
dermed er de største siden 2011.

Amnesty fortsætter under
den nye regering arbejdet i
Justitsministeriets ekspert
panel, som skal være med til
at forbedre retssikkerheden
for voldtægtsofre.

Amnesty opretter en gruppe
af frivillige psykologer, som
fremover vil arbejde med
menneskerettigheder, psykologi
og samfund.

Sammen med DBU, DIF,
DGI, Pan Idræt og andre
afholder Amnesty i august en
fodboldturnering for at sparke
homofobien ud af sportens
verden.

Amnesty sender sine
anbefalinger til at styrke
menneskerettighederne til
de nye danske ministre.
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”Nordkoreanerne har brug
for, at I hæver jeres stemmer”
Kim Keon-woo flygtede sammen med sin familie fra Nordkorea i 1998 og kæmper nu
sammen med Amnesty for, at hans landsmænd også kan blive frie.
Fortalt til Amnesty

Min familie var forholdsvis velhavende i Nordkorea, men
vi led alle under den store hungersnød i 1990erne. Der var
ingen uddeling af mad i de seks måneder, der gik, inden
min familie besluttede sig for at rejse. Jeg var 11 år gammel, da min mor sagde til mig: ”Lad os tage til et bedre
sted og få noget ordentlig mad”. Vi flygtede i 1998.
Planen var at nå frem til vores familie i Dangdong, Kina,
ikke langt fra grænsen. Vi krydsede floden Tumen. Mange
af de mennesker, der forsøger at flygte fra Nordkorea, dør
på denne rute. Det var i august, og det regnede kraftigt. Min
mor var lige ved at drukne, men den hårdeste del kom, da
det var lykkedes os at komme ind i Kina.
Uden lovlige papirer var vi hele tiden i fare for at blive sendt
tilbage, hvor vi risikerede at blive sendt i arbejdslejr eller
henrettet. I Kina blev vi hjemme det meste af tiden, hvor jeg
studerede og lærte at tale kinesisk. Da politiet
opsøgte os i vores hjem, blev vi nødt til at
gemme os. Vi endte med at bo i Kina i
syv år, fordi vi ikke vidste, hvordan vi
skulle komme til Sydkorea. Da det en-

Foto: Fredrik Persson/TT/Ritzau Scanpix

Det bedste ved at bo i
Seoul var, at jeg kunne
bevæge mig frit.

delig lykkedes os at komme til Seoul med hjælp fra det sydkoreanske konsulat i Shanghai, fandt jeg friheden.
Det bedste ved at bo i Seoul var, at jeg kunne bevæge mig
frit. I Kina frygtede jeg altid at blive sendt tilbage. I 2011
blev jeg på universitetet introduceret til Ji Seol-ho, der havde
stiftet NGO’en NAUH.
Det lyder måske mærkeligt, men jeg vidste ikke ret meget
om menneskerettighedskrænkelser i Nordkorea. Jeg havde
set to henrettelser, da jeg boede der, men jeg var så lille, da
vi rejste, at jeg ikke vidste, hvad det var. Af ren og skær nysgerrighed tog jeg til et af NAUH’s møder. Det var der, at det
gik op for mig, at det lige så godt kunne have været min familie, der havde været udsat for de krænkelser.
Med Amnestys hjælp lærte vi om forskellige metoder til at arbejde for menneskerettigheder. Ligesom os arbejder Amnesty
med mennesker, hvis stemmer ellers ikke ville blive hørt.
Vores samarbejde kulminerede i Genéve i marts i år, hvor
vi mødtes med diplomater fra FN for at tale om menneskerettigheder. Vi præsenterede vidneudsagn og research som
bidrag til FN’s universelle periodiske bedømmelse af Nordkorea.
Vores rapport til FN handlede om gadebørn i Nordkorea. De
krænkelser, de er udsat for, er nogle af de værste. De har ingen
mulighed for at kæmpe for deres rettigheder, så som menneskerettighedsaktivist ville jeg gøre noget for at hjælpe dem.
Vi er nødt til at se mere pres på Nordkorea fra andre regeringer. Regeringer frygter folkets meninger. Det er ikke muligt for nordkoreanerne derhjemme at hæve deres stemme,
så bliv endelig ved med at tale om menneskerettighedskrænkelser, så Nordkorea ikke får mulighed for at ignorere
jeres stemmer.”

til møde med FN-diplomater
Kim Keon-woo har dedikeret det meste af sin tid til at arbejde for NGO’en Now Action for
Unity and Human Rights (NAUH) i Seoul, der kæmper for menneskerettigheder i Nordkorea,
og som hjælper de mennesker, der flygter fra landet. Amnesty har i de seneste to år arbejdet
tæt sammen med NAUH, og samarbejdet kulminerede i marts, hvor NAUH præsenterede sin
research af de forfærdelige menneskerettighedsforhold i Nordkorea for diplomater i FN.
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HONGKONG: For at beskytte civile
demonstranter stiller en kvinde
den 27. juli sig op foran politiet.
Store dele af befolkningen har siden
juni kæmpet imod et lovforslag,
der vil betyde, at man som borger
i Hongkong kan blive udleveret
til retsforfølgelse i Kina. Amnesty
har dokumenteret politivold under
demonstrationerne, og mere end
30.000 danskere har skrevet under
på Amnestys krav til myndighederne
om at trække lovforslaget tilbage.

amnesty
research

Amnesty Internationals korps af researchere undersøger
grove krænkelser af menneskerettighederne verden over.
Senest har Amnesty blandt andet afdækket:
kina
Menneskerettighedsforkæmperen
Huang Qi blev i juli idømt 12 års
fængsel efter en hemmelig retssag. Han risikerer tortur og anden
mishandling.

Frankrig
Politiet chikanerer
mennesker, der
hjælper flygtninge og migranter i
Calais og GrandeSynthe.

filippinerne
Præsident Dutertes krig mod
narko har på tre år kostet
tusindvis af hovedsageligt
fattige og udsatte mennesker livet.
Sri lanka
Efter terrorangrebet på kirker
og hoteller i april har grupper
af unge bevæbnede mænd
forsøgt at sætte flygtninge og
asylansøgere fra muslimske
lande på gaden.

Polen
Regeringen har siden
2015 indført love, som
underminerer retsvæsenets
uafhængighed.
Eritrea
Menneskerettighedsforkæmpere
uden for landet bliver udsat for
systematisk chikane og trusler
fra regeringen og dens støtter.

Læs mere på
www.amnesty.org/en/
latest/research/
a mn e s t y I 9
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Abortkrigens
tropper
Retten til abort er under angreb i USA, hvor delstat på delstat har begrænset
adgangen til abort. Ved abortklinikkerne står abortmodstandere og feministiske
aktivister hver især klar til at modtage de gravide kvinder.
Af Louise With

Alabama: Kvindestemmerne skærer
gennem sommerheden ind over
parkeringspladsen ved Alabama
Women’s Center i udkanten af
Huntsville: ”Dræb ikke din baby!
Dræb ikke din baby!”
Det er fredag formiddag, og abortkrigen raser. Her i dette ellers fredelige forstadskvarter ligger en af delstatens blot tre aktive abortklinikker,
10 I

omgivet af en tandlægeklinik og en
ejendomsmægler. Og hver gang en
bil ruller ind på parkeringspladsen,
begynder det samme hidsige sceneri:
De frivillige aktivister springer op
fra deres campingstole og råber ”incoming, incoming”. De er iført pink
veste med påskriften ”pro-choice clinic escort”, og de har store farvestrålende paraplyer med for at skærme

de nyankomne og hjælpe dem med at
tilbagelægge distancen fra bildøren til
klinikkens indgang. Nogle af aktivisterne har også klokker og tamburiner
med for at overdøve tilråbene fra gaden. Ude på fortovet vifter abortmodstanderne med deres skilte og råber
så højt, de kan: ”Dræb ikke din baby!
Gør det ikke! Vi kan hjælpe dig!”
Næsten hver gang en bil er rullet

74-årige Josie
Poland – her i fuld
”kampuniform” –
er blandt de mest
erfarne aktivister,
som denne fredag
forsøger at skærme
kvinderne mod
abortmodstandernes tilråb.

Foto: Louise With

t

Kvinderettighedsgrupper og andre
arrangerede den 21.
maj i år mere end
400 demonstrationer
over hele USA for at
protestere imod landets nye abortstramninger og forbud.

ind, træder en tøvende ung kvinde
ud. Enkelte går mere selvsikkert, men
de fleste er tydeligt utilpasse. Kvinderne følges som regel med en jævnaldrende mand, nogle få med en ældre kvinde. Langt de fleste er sorte,
men der er også et par hvide kvinder
imellem abortklinikkens patienter
denne formiddag.
Alle bliver de skærmet af den frivillige eskorte, så de ikke hører abortmodstandernes råb eller ser deres
skilte med budskaber som ”Thou
shalt not kill” og ”Babies killed here”.
Det sker jævnligt, at en kvinde eller
et par vender om og kører væk igen, når
de opdager tumulten ved klinikken.

I Washington har præsident Trump
lagt afstand til Alabamas nye abortlov og sagt, at den går for vidt. Men
han har i sin regeringstid standset
amerikansk udviklingsstøtte til organisationer, der arbejder med abort,
ligesom han udpeget to konservative
dommere til USA’s Højesteret.
Dermed har han også skubbet til
den politiske balance på dommerbænken, så USA’s abortmodstandere
nu øjner en chance for at få omstødt
den banebrydende afgørelse i sagen
”Roe v Wade”, som tilbage i 1973 slog
fast, at adgangen til abort er en forfatningssikret ret i USA. Da Alabamas
nye abortlov blev vedtaget, sagde en
af initiativtagerne, republikaneren
Terri Collins, direkte, at målet var
Højesteret.

på pladsen leverer Josie Poland sine
pointer med passioneret indignation:
At det er galskab, når en flok midaldrende politikere uden medicinsk erfaring vil bestemme over unge kvinders
kroppe og fremtid. At kvinderne har
ret til at vælge at få abort, hvis de ønsker det. At de har ret til at besøge en
klinik uden at blive chikaneret.
Foruden kærestepar som glemte
præventionen, har Josie og hendes
gruppe blandt andet eskorteret en 12årig pige, som var blevet gravid efter
en voldtægt. De har også eskorteret
kvinder ind på klinikken for at få fjernet alvorligt misdannede fostre. En
af aktivisterne, der helst ikke vil have
offentliggjort sit efternavn, men kalder sig Chris H., fortæller at arbejdet i
eskorten for hende føles værdifuldt:

Vi hjælper
disse kvinder
med at komme
ind på klinik
ken og føle
sikkerhed
Chris, pro-abort-akivist

Abortmodstanderne ved klinikken i
Huntsville er ikke
i tvivl: Det er altid
forkert at slå et liv
ihjel – uanset omstændighederne.

Frivillig eskorte
På p-pladsen ved abortklinikken i
Huntsville er 74-årige Josie Poland en
af de mest erfarne i gruppen af proabort-aktivister denne formiddag. De
har ingen organisation, hjemmeside
eller medlemsdatabase, men formår
alligevel altid at mønstre en flok frivillige, når abortklinikken tre dage
om ugen tager imod patienter.
Iført sine feminist-badges og med
et vågent øje med begivenhederne

Foto: Louise With

Vejen til Højesteret
Lige her mellem fortovet og parkeringspladsen går frontlinjen i den
værdikrig, som igen har grebet USA.
På amerikansk hedder den ”Pro-life
versus pro-choice”, og den handler
om fostrets ret til liv over for kvindens ret til at bestemme over sin krop
og sin fremtid.
I Alabama vedtog delstatens folkevalgte i maj den hidtil strengeste
abortlov i USA. Loven er for længst
blevet udfordret ved domstolene, og
nu venter formentlig et langvarigt juridisk opgør. Træder loven i kraft, vil
abort være forbudt i Alabama uden
undtagelser for hverken voldtægt eller incest. Straffen for en læge, der
udfører en abort, vil være op til 99 års
fængsel. I lovteksten sammenlignes
abort direkte med nazisternes folkedrab på jøderne og med folkedrab i
Sovjetunionen, Kina, Cambodia og
Rwanda.
Også i 11 andre amerikanske delstater er abortlovene for nyligt blevet
yderligere strammet, blandt andet
ved at indføre en såkaldt ”hjerteslags
regel”, hvor abort kun er tilladt i tiden, før man kan høre fostrets hjerte
slag. Det vil i praksis betyde, at abort
kun er tilladt frem til, at fostret er seks
til otte uger gammelt, selvom mange
kvinder på det tidspunkt endnu ikke
har opdaget, at de er gravide.

î
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”Jeg tror ikke, at vores arbejde betyder så meget for den store overordnede principielle abortdebat. Men
vi kan hjælpe disse kvinder med at
komme indenfor på klinikken og føle
sig i sikkerhed, og det er også vigtigt.
Flere af dem falder os om halsen og
udtrykker dyb taknemmelighed,”
fortæller hun.
Ultralydsvognen
På den anden side af fortovet siger
gruppen af abortmodstandere præcis
det samme som støtterne: At de kun
er her for at hjælpe.
De mener, at de med deres skilte og
tilråb har forhindret en lang række

Folk i Alabama har
opdaget, at denne nye lov
faktisk betyder noget.
Linda Coleman-Madison, senator i Alabama

Tumulten ved abort
klinikken i Huntsville får
jævligt en gravid kvinde
eller et par til at vende
om og køre væk igen.

aborter alene i år. Flere af dem fortæller, at de har set videoer på Youtube og andre tjenester, som åbnede
deres øjne for, hvad abort virkelig vil
sige. De er mødt op for at redde små
ufødte liv, og de har fået fremstillet badges med et nuttet foto af en
af de babyer, som de mener at have
frelst fra abortdøden. For dem er
forældreskab eller adoption altid at
foretrække frem for at slå et liv ihjel
- også selvom dette liv måske kun er
få uger gammelt eller er blevet til ved
incest eller voldtægt.
Det sker jævnligt at bilister, som
passerer abortmodstanderne på fortovet, dytter og vinker i sympati.
Ved en benzintank få hundrede
meter fra abortklinikken holder en
blå lastbil parkeret. Det er en af de
såkaldte ”ultrasound vans” eller ultralydsvogne, som er aktive spillere i
abortkrigen. Det er en lastbil indrettet som en miniklinik, der tilbyder
kvinder en gratis graviditetstest og
en ultralydsscan-

ning, så de kan se deres foster, hvis de
er gravide. Denne vogn er finansieret
af en lokal religiøs organisation.
Foran lastbilen sidder den frivillige
sygeplejerske Lisa Fuchs i sin uniform ved en bod med små fosterdukker i forskellige størrelser. Selv på de
helt tidlige stadier ligner dukkerne
et rigtigt barn med ansigt, arme og
ben. Formålet er ikke til at tage fejl
af: Hvis en pige eller kvinde overvejer
abort, så skal hun overbevises om, at
det vil være drab, og at det er bedre at
vælge enten barnet eller en adoption.
”Vi vil gerne hjælpe dem med at
tage en oplyst beslutning, som
de ikke senere fortry-

Foto: Mark Wilson/Getty Images

Abortmodstandere og -fortalere demonstrerer
foran USA's Højesteret i Washington, januar 2019.
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der”, siger Lisa Fuchs, som er frivillig
i ultralydsvognen en dag om ugen.
Men hvad så hvis det handler om et
12årigt barn, som er blevet voldtaget?
”Så vil det alligevel være bedre at
føde barnet. Jeg har selv en datter,
som har været barnløs i mange år,
og som med glæde ville tage imod et
barn,” siger hun og tilføjer med fast
overbevisning:
”Det er altid bedre at give liv end at
tage liv.”

Alle øjne på Alabama
I Alabamas lovgivende forsamling
har Republikanerne massivt flertal,
og Demokraterne vidste godt, at de
ikke havde en chance, da den nye
abortlov skulle til afstemning.
Alligevel kæmpede et par af de demokratiske statssenatorer til det sidste. Et billede af senator Linda Coleman-Madison, der står på talerstolen
og tager sig til hovedet, gik USA
rundt. Med eller uden den nye lov er

Dukker som disse og
gratis ultralydsscanninger er blandt abort
modstandernes tilbud til
gravide, så de kan tage
en ”oplyst beslutning”.

situationen i Alabama på abortområdet dybt problematisk, siger hun i dag:
”Det er fortsat lovligt at få en abort,
og det er lovligt at udføre en abort.
Men for lægerne opstår der spørgsmål: Vil det bremse deres karriere?
Er det sikkert for dem og deres familier? På den måde kan man jo sige,
at abortmodstanderne allerede har
vundet: Missionen er lykkedes!”, siger
senatoren
Alligevel har hun ikke opgivet at få
bremset den nye lov, som foreløbigt er
udsat på grund af forskellige søgsmål.
”Vi har fået opkald og breve fra
hele verden. Der har været aflysninger af ordrer og konferencer og den
slags, så folk i Alabama har opdaget,
at denne nye lov faktisk betyder noget. Det er da en slags trøst, at denne
sag har så stor international bevågenhed.”

Foto: Louise With

Vals beslutning
Val Hill blev gravid efter en voldtægt og besluttede at beholde sit barn. I dag deler hun sin
historie for at støtte kvinders ret til at bestemme selv. ”Hvis jeg var blevet tvunget til at få et
barn i den situation, ved jeg ikke, om jeg havde været i live nu”, fortæller hun.
Af Louise With

Det var en sommeraften i juli 2014, der
vendte op og ned på Val Hills liv. Hun var 24
år gammel, da hun blev voldtaget to gange af
en barndomsven – efter en aften med masser af alkohol.
Alt tegnede ellers lyst: Som teenager var
Val sprunget ud som lesbisk, og den sommer
var hun ved at indlede et nyt forhold til sin
veninde, som hun i dag er gift med. Hun var
studerende, havde et godt job og en forfremmelse i sigte. Og så blev hun gravid. Men hun
anmeldte ikke voldtægten og blev heller ikke
undersøgt for de DNA-beviser, som skal indsamles inden for 72 timer, og som typisk er et
afgørende bevis i voldtægtssager.
”Jeg er fra en lille by i et landligt område,
hvor voldtægt ikke er noget, man taler om.
Hvis man bliver voldtaget, så er det ens egen
skyld. Jeg var jo selv blevet fuld og var selv taget med ham hjem,” forklarer hun.

Val bestilte derimod tid på en abortklinik,
men tog aldrig afsted.
”Jeg har været i militæret, og jeg er trænet
til at være hård og ufølsom. Men så havde jeg
en drøm, hvor jeg mødte min datter. Det var
nok vendepunktet. Jeg tænkte: Jeg skal ikke
have en abort, jeg skal have en datter,” husker
Val og understreger, at hun altid har støttet
retten til abort.
Derfor deler hun i dag sin historie.
”Den dag, Alabamas nye abortlov blev vedtaget, græd jeg. Jeg traf selv beslutningen om
at beholde mit barn, og alligevel har jeg flere
gange været meget tæt på at give op”, siger
Val, som efter voldtægten har kæmpet med
selvmordstanker, panikangst og depression.
Hendes barndomsven er aldrig blevet dømt
for voldtægt. Derimod har han i retten fået
tilkendt ret til delt forældremyndighed og
samvær med datteren.

”Selvfølgelig har der været tidspunkter, hvor
jeg har fortrudt. Det har været et helvede, og
konsekvenserne har været voldsomme. Hvis
jeg så forestiller mig, at jeg under denne
nye abortlov ville være frataget retten til at
bestemme selv – det ville kun have gjort det
værre.”
Val har i dag svært ved at stole på andre,
og der er stadig tidspunkter, hvor hun ser
på sin nu 4-årige datter og kun ser det fædrene ophav. Selvom hun i dag er gift med en
kvinde, bruger hun prævention, fordi hun
”simpelthen er så skrækslagen” for, at det kan
ske igen.
”Det var min egen beslutning at beholde
barnet. Jeg tror, det var ekstremt vigtigt for
mig at tage den selv. Hvis jeg var blevet tvunget til at få et barn i den situation, ved jeg
ikke, om jeg havde været i live nu”, siger Val
Hill.
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Abortens symbolske magt
Abortmodstanden har medvind, vurderer
professor og påpeger, at et nyt fokus på
underbefolkning kan komme til at påvirke
abortlovgivning i fremtiden.

Af Nora Rahbek Kanafani

I de seneste årtier er det tilsyneladende kun
gået én vej. Verden over er abortlovgivning
blevet liberaliseret, og totalforbud blevet fjernet. Flere kvinder har fået muligheden for
selv at bestemme, om de vil gennemføre en graviditet eller ej.
Men måske er udviklingen ved
at vende. Siden januar har en
række amerikanske stater indført
i dusinvis af lovstramninger på
området. I Polen promoveres i parlamentet
med jævne mellemrum et lovforslag om yderligere at stramme det eksisterende abortforbud.
Og i Argentina blev et lovforslag om retten til
abort indtil 14. uge nedstemt sidste år.
Årsagen til at abortspørgsmålet igen er
kommet på dagsordenen, skyldes ikke mindst
det stadigt mere polariserede politiske klima,
mener Ayo Wahlberg, professor i selektiv reproduktion på Københavns Universitet. Han
peger på, at abortspørgsmålet har en stærk
symbolsk værdi, og at holdningen til kvindens
krop, graviditet og abort igennem historien
ofte er blevet brugt i positionskampe mellem
de politiske fløje:
”Særligt i de lande, hvor katolicismen har
sat sit præg, er det lige præcist spørgsmålet om
livets begyndelse, der har en særlig stærk symbolsk magt,” siger Ayo Wahlberg. Han vurderer, at kampen mellem abortmodstandere og
-tilhængere i disse år svinger til modstandernes fordel.
Videnskaben som våben
Selvom antallet af aborter ligger relativt stabilt
– ifølge WHO ender omkring 45 millioner ud
af 200 millioner graviditeter på verdensplan
med en abort – mener Ayo Wahlberg, at det
er markant, hvor følelsesbetonet debatten om
emnet er netop i dag.
”Følelserne og retorikken er blevet voldsommere. Spørgsmålene om liv, ægteskab og
reproduktion vækker stærke følelser. Det er
14 I

selve skabelsen af liv, der skal bevares, beskyttes og sikres med regler”.
Ironisk nok, mener Wahlberg, har netop videnskaben givet de ofte meget religiøse abortmodstandere stærke argumenter i kampen.
Siden LIFE Magazine i 1965 bragte det første
foto af et 18 uger gammelt foster på forsiden,
har almindelige mennesker haft adgang til,
hvad der før kun kunne ses under mikroskop.
”I dag kan vi alle sammen debattere abort og
livets begyndelse på celleniveau. Og vi ser da
også, at abortmodstanderne flittigt bruger fotos
af fostre i deres protester,” siger Wahlberg.
Han forudser, at abortmodstanden verden
over kan vise sig at blive styrket fra uventet hold, fordi der verden over fødes færre og
færre børn:
”Efter 40 år, hvor man i blandt andet Kina
har gjort alt for at begrænse antallet af fødsler, er lavfertilitet og underbefolkning nu et
politisk problem, der bliver adresseret især i
Asien, men også i Europa og USA. Det kan lige
pludselig komme til at skabe nogle mærkelige
alliancer, fordi økonomisk politik kan komme
til at betyde, at det ikke kan lønne sig at give
tilladelse til abort. Et nationalt behov for babyer kan komme til at udgøre en faktor i forhold til abortlovgivninger verden over”, siger
Ayo Wahlberg.

Tøjbøjlen bliver
mange steder i
verden brugt som
et symbol på de
primitive og livsfarlige redskaber, som
kvinder i mangel
på sikre og lovlige
abortmetoder har
måtte ty til.

Vidste du?
I 125 lande er adgangen til abort stærkt
begrænset.
På globalt plan finder op mod 56 millioner
provokerede aborter hvert år sted. Omfanget
er lige så stort i lande med totalforbud og
restriktive love som i lande uden restriktioner.
55 procent af verdens provokerede aborter er
sikre – det vil sige udført med en anbefalet
metode og af en af tilstrækkeligt uddannet
person. Jo mere restriktiv et lands lovgivning
er, jo højere er andelen af usikre aborter.
Der udføres omkring 15.000 provokerede
aborter om året i Danmark. Niveauet er det
laveste siden legaliseringen i 1973.
Størstedelen af verdens provokerede aborter
skyldes ikke-planlagte graviditeter.
Kilder: Sundhedsdatastyrelsen, Guttmacher Institute

Abort og menneskerettigheder
Helle Jacobsen, ansvarlig for køn og reproduktive rettigheder i
Amnesty Danmark, forklarer Amnestys holdning til abort.
Er adgang til abort en
menneskerettighed?
Ja. Adgangen til sikker abort er beskyttet af en lang række menneskerettigheder, herunder retten til sundhed og retten til kropslig autonomi.
Også adgangen til seksualundervisning og viden om prævention mener
vi er en menneskeret, som staterne
skal leve op til. Kort sagt betragter vi
det som en menneskeret, at gravide
uden hindringer selv kan træffe beslutning om, hvorvidt de vil gennemføre en graviditet eller ej.

Amnesty er i år ved at færdiggøre en
ny politik om abort. Hvorfor?
Vi har i mange år haft en politik,
som fastslog, at abort ikke måtte kriminaliseres, og at stater skulle sikre
adgang til abort i sager om voldtægt,
eller hvor moderens liv var i fare. I
dag er vi kommet til den konklusion,
at det ikke er nok til at sikre gravides
reproduktive selvbestemmelse. Vores
nye politik er endnu ikke færdiggjort, men vores udgangspunkt er,
at vi sætter gravide rettighedshavere
i centrum. Enhver abortlovgivning

skal beskytte deres rettigheder, og
må ikke være en barriere for, at de
kan få sikre aborter, hvis de ønsker
det.
Hvad med det ufødte barns
rettigheder?
Amnesty har ikke en holdning til,
hvornår et liv begynder. Principielt
anser vi det for at være et etisk og et
moralsk spørgsmål. Menneskerettighederne giver os alle en række helt
grundlæggende rettigheder, og dem
har vi fra det øjeblik, vi bliver født.
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Den
grønne
bølge
Foto: Tomas F. Cuesta/AP/Ritzau Scanpix

I Argentina endte et historisk lovforslag om
lovlig abort sidste år med et snævert nederlag
i Senatet. Et år senere er bevægelsen for
abort stærkere end nogensinde, fortæller
Noelia Garone, jurist i Amnesty Argentina
og en af kvinderne i Latinamerikas voksende
”grønne bølge”.
Af Lise Josefsen Hermann og Bjarke Windahl Pedersen

Hvad satte den grønne bølge i gang?
Mange modige kvinder har i årevis
kæmpet for fri og sikker abort, men
emnet eksploderede først i medierne,
da en ny abortlovgivning sidste år
blev præsenteret i Kongressen. Det
igangsatte en bølge anført af unge,
som måske ikke normalt identificerede sig med en bestemt politisk
mærkesag, men som blev forenet i
kampen for abort. Helt vildt mange
piger og unge kvinder gik rundt med
deres grønne tørklæder – symbolet på
bevægelsen - på deres rygsække.
Afkriminaliseringen af abort blev vedtaget i Kongressens førstekammer men
siden nedstemt i det sidste. Begge gange
ventede du med tusinder af andre
udenfor Kongressen – hvordan var det?
Den første afstemning i juni var en
stor dag. Vi ventede på resultatet
fra klokken 17 dagen inden - indtil
16 I

klokken otte om morgenen. Det var
iskoldt, men pladsen foran og endda
gaderne omkring Kongressen var
fyldte med mennesker. Jeg var af sted
sammen med mine kollegaer fra Amnesty, mine venner og veninder, min
niece, min søster. Det var nervepirrende. Kulden var intens og vi vidste
ikke, hvordan resultatet ville ende. Da
vi så afstemningen på en storskærm
(129 for, 125 imod, red.), brød vi ud i
råb og gråd. Råb af eufori, af lykke.
Afstemningen i det mere konservative senat, vidste jeg, ville blive mere
kompliceret. Det var igen koldt, regnfuldt og blæsende, men pladsen var
fyldt til bristepunktet med kvinder, som
krævede denne her rettighed, og mænd,
som var mødt op for at støtte os.
I Senatet blev lovforslaget bremset
med et snævert flertal. Alligevel kalder du dagen for ”smuk”. Hvorfor?

Selvfølgelig gjorde det ondt, at vi ikke
lykkedes med det. Men det gav os håb
og motiverede os til at kæmpe videre.
Det eneste, det negative resultat
gjorde, var at give os lyst til at tage
ned på pladsen igen.
For mig er det virkelig en ekstra værdi omkring den grønne
bølge, at så mange unge er
med. De vil ikke dø af en abort
eller blive kriminaliseret for det.
De forstår, at fællesskabet kan
bruges til at skabe en bedre
fremtid. Da jeg selv var 15 år
gammel, var det ikke muligt at
tage ned på pladsen og kæmpe
for en rettighed. Det er virkelig smukt at se, at de her unge
teenagere har den mulighed.
At deres liv kommer til at forandre sig. Det her kommer til at
ske. Meget få gange har jeg været
så overbevist om noget.

fængslet efter aborter
Seks lande i Latinamerika og Caribien har totale abortforbud,
og yderligere ni lande tillader kun abort i ganske få tilfælde.
Et af dem er Argentina, hvor abort kun er tilladt efter voldtægt, eller hvis moderens liv er i fare.
Amnesty International arbejder for at forbedre lovgivningerne i regionen og for at få løsladt kvinder, som efter aborter
er fængslet for at have slået deres ufødte børn ihjel.
I El Salvador blev 33-årige María Teresa Rivera i 2011
idømt 40 års fængsel for ”overlagt mord” efter en spontan
abort. Amnestystøtter fra hele verden arbejdede for hendes
sag, og i 2016 blev hun løsladt.
”Jeg beder alle mænd og kvinder der fulgte min sag, om at
støtte de kvinder, som stadig er i fængsel, og som er uskyldige, ligesom jeg var det. Jeg vil også gøre, hvad jeg kan. Jeg
har ikke de økonomiske midler, men jeg har den moralske
styrke til at støtte dem og få dem til at føle sig stærke ved at
holde håbet om deres løsladelse i live”, fortalte María Teresa
ved sin løsladelse.

STØT SYDAMERIKAS KVINDER
Støt Amnestys arbejde
med at sikre, at kvinder og piger har ret
til at bestemme over
deres egen krop.

Sms ABORT til 1252
(Det koster 200 kr. + alm. sms-takst)

Donér via Mobilepay: 67756
(Du kan f.eks. give 200 kr.)

Hvornår?
Det er et spørgsmål om tid. Om det
bliver i den næste kongres, som til december vil være ændret efter valget
– eller i den næste. Abort er i dag et
emne kandidaterne går til valg på.
Tilbage i 2015 var det slet ikke på den
offentlige dagsorden. Dét der skete
sidste år, kan ikke ties ihjel.

Det eneste, det
negative resultat
gjorde, var at give
os lyst til at tage
ned på pladsen
igen.
Noelia Garone
o:

Fot
blo

Pa

Kan Argentinas grønne bølge sprede
sig til resten af Latinamerika?
Ja. Sidste år bad alle os hele tiden om
at tage grønne tørklæder med, når vi
rejste nogen steder hen. Alle ville have
et grønt tørklæde. Det er en del af den
solidaritet som kvindebevægelsen og
abortbevægelsen repræsenterer. Det er
som at få et knus mere. Som at føle sig
omfavnet af kvinder fra hele regionen.
At vi undgår, at kvinder dør eller bliver
kriminaliserede på grund af abort. Det
er dét, vi alle sammen venter på.

r

kle

Me
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SEJREN I
IRLAND
Lucy og Gaye var sidste år med til at sikre, at Irlands abortforbud
blev ophævet, da de brød tabuet og stod frem med deres historier.
Af Nora Rahbek Kanafani

Regnskyerne hænger tungt over
pladsen foran Dublin Castle. Et par
turister tager fotos, ellers er der tomt
her på hovedstadens historiske slotsplads.
Gaye Edwards og Lucy Watmough
husker tydeligt, hvordan de sidste
år sammen med tusindvis af andre
irere var mødt op på pladsen på en
brændende varm majdag og jublende havde modtaget nyheden om,
at irerne med et overvældende flertal havde stemt for at fjerne landets
abortforbud.
Mindet får tårerne frem i øjnene på
begge kvinder.
”Det var virkelig en smuk, smuk
dag”, husker Gaye.
Lucy og Gaye griner af, hvordan de
i stemmeboksen begge tjekkede stemmesedlen utallige gange af frygt for
at have sat krydset forkert. Og Lucy
fortæller, at da hendes mor ringede til
hende med de første exitpolls, måtte
hun sætte sig ned midt på gaden
og hulke af glæde, så folk omkring
hende troede, at nogen var død.
”Jeg tænkte mest på, at min lillesøster eller min datter, hvis jeg en dag
får en sådan, aldrig skal behøve at
gennemgå det jeg har gennemgået”,
siger hun.
Tvunget til udlandet
Der er næsten 30 år imellem Gaye og
Lucy, og deres historier er forskellige. Men Irlands abortforbud tvang
dem begge til at rejse væk for at få
afbrudt deres graviditet. En rejse som
omkring 3000 irske kvinder hvert år
foretog, og som der indtil for nylig
ikke blev talt højt om.
18 I

I 2001 var nygifte Gaye gravid med sit
og manden Gerrys ønskebarn, da de
ved en scanning i 20. uge fik at vide,
at fosteret var uhelbredeligt sygt og
ikke ville overleve fødslen. Abortforbuddet betød imidlertid, at lægerne
nægtede at afbryde graviditeten, og
Gaye ville være tvunget til at gå tiden
ud og føde barnet.
”Vi fik de værst tænkelige nyheder
midt i en meget ønsket graviditet, og
det var som om et helt land vendte
ryggen til os”, fortæller Gaye.
De besluttede sig for at rejse til
Belfast i Nordirland for at få afbrudt
graviditeten, idet Nordirlands ellers
restriktive abortlov på den tid var
lempeligere end Irlands.
Lucy blev gravid som 23-årig efter
en kort flirt og vidste, at hun ikke var
klar til at blive mor.
”Jeg vidste ikke, hvad jeg kunne
spørge min læge om, så jeg sad bare
på hendes kontor og kunne høre mit
hjerteslag i ørerne”.
I stedet søgte hun efter råd på nettet. Efterfølgende slettede hun omhyggeligt sin søgehistorik, så den ikke
ville afsløre hende. Hendes pas var
udløbet, og mens hun ventede på et
nyt, måtte hun skjule sin graviditet.
”Jeg rullede et håndklæde op og
lagde under toiletdøren, så ingen
kunne høre mig kaste op om morgenen”, fortæller Lucy, som var ti uger
henne, da hun endelig trådte ind ad
døren på en abortklinik i London.
Hun var nødt til at få en kirurgisk
abort i fuld narkose. Omtåget og med
smerter rejste hun samme dag med
tog og fly hjem til Irland. Alene.
”Jeg følte, jeg ikke kunne lægge den

Foto: Nora Rahbek Kanafani

byrde på nogen andre. Det havde jeg
lært af samfundet”, fortæller Lucy.
Trods aldersforskellen færdiggør
Gaye og Lucy næsten hinandens
sætninger, når de fortæller om en
skolegang, hvor seksualundervisningen udelukkende bestod af diagrammer af en livmoder med en baby i.

Foto: Getty Images

Gaye og Lucys 3 råd til aktivister
Stå sammen og hold fokus på det fælles mål. Lad ikke
anti-abortaktivisterne splitte jer ad.
Sæt ansigter på og giv plads til, at de, der har lyst, kan
stå frem med deres egne historier. Gerne kvinder i alle
aldre og livsomstændigheder. Det gør det umuligt for
omverdenen at lukke øjnene for problemet.
Husk de stille aktivister. Et symbol kan give mulighed
for at vise solidaritet uden nødvendigvis at skulle råbe
højt. I Irland var det ”Repeal-hjertet”, som tusinder
bar på t-shirts og som klistermærker.

Hvor seksualitet, prævention eller
abort ikke blev nævnt med et ord. Og
hvor alle hviskede på gangen om den
stakkels teenagepige, der var blevet
gravid, og som skammen klæbede
til, mens den unge far enten slet ikke
blev nævnt, eller bare var "en af gutterne”.
”Man hørte rygter om piger, der
”tog båden”, men der blev slet ikke
snakket højt om abort” siger Lucy.
Det gør der i dag, er de
Hemmeligheds
enige om. Kampagnen og
kræmmeriet har alt afstemningen har ført til, at
for længe fungeret
en del af skammen er blevet
for anti-abortsiden. fjernet, men det er sket med
små skridt ad gangen.
Gaye Edwards, abortfortaler
Kort tid efter at Gaye
havde mistet sit barn, overvejede Irlands parlament at
skærpe det allerede restriktive abortforbud. Det fik Gaye til at skrive et
indlæg til Irish Times, hvor hun fortalte sin egen historie. Af frygt for at
hun skulle blive mødt med trusler,
anbefalede avisen hende at skrive under pseudonym.
Da Lucy stod frem med sin abort
Sejrens øjeblik:
Mere end 66 prohistorie 15 år senere, havde debatten
cent af deltagerne i
ændret sig en del.
den irske folkeaf”Der var flere personlige historier i
stemning sidste
debatten,
ikke kun den katolske kirår sagde ja til at
kes version af det. Men der blev stadig
afskaffe Irlands
Gaye (t.v.) og
Lucy (t.h.) blev
begge hårdt ramt af
Irlands abortforbud.
Det fik dem til stå
frem med deres
historier.

abortforbud.

ikke snakket højt om den situation,
som jeg var i, den man kan kalde
”den almindelige abort”, hvor en
kvinde af forskellige årsager ikke er
klar til at få et barn”, fortæller Lucy.
Få måneder efter sin abort stod
Lucy tilfældigvis i Amnestys telt på
en musikfestival i Irland og hørte
kvinder fortælle deres aborthistorier
som led i kampagnen ”Not a Criminal” mod kriminalisering af abort.
”Jeg endte med at sidde i en busk og
græde, fordi det ramte mig så hårdt.
Det at høre nogen fortælle om en
abort, der mindede om min. Det gik
op for mig, hvor forkert det var, det
der skete for mig, og at det ikke burde
ske for andre”.
Nedbryd muren
Da kampagnen for at afskaffe abortforbuddet begyndte, købte Lucy en
trøje med kampagnens logo og lagde
et billede af den på Facebook sammen
med beskrivelsen af sin abort.
Selvom også Lucy oplevede medfølelse og forståelse for sit valg, er hun
og Gaye enige om, at der hurtigt blev
skabt en fortælling om ”den gode”
versus ”den onde” abort.
”At være ung og tale højt om sin
abort passer ind i deres retorik om
unge, hovedløse kvinder der går i
seng med alle uden at bekymre sig
om konsekvenserne. I måneden op
til valget var det særlig slemt. Engang
blev jeg spyttet i hovedet på gaden, efter at jeg havde været på TV. Det var
skræmmende”.
Gaye nikker og fortæller, hvordan
nej-siden i valgkampens afslutning
åbnede op for, at man kunne finde
undtagelser i situationer som hendes.
Underforstået: ikke for de piger, der
frivilligt havde bragt sig i uføre.
”Det var virkelig vigtigt, at vi insisterede på, at der kan være forskellige
omstændigheder, men enten er alle
aborter forkerte, eller også er de alle
rigtige”, siger Gaye.
De er enige om, at kampagnens
styrke var, at så mange stillede op og
fortalte deres historie: unge og ældre,
kvinder med børn og kvinder uden.
”Hemmelighedskræmmeriet har
alt for længe fungeret for anti-abortsiden. Al den stigma og skam forbundet med det. Men når folk som os står
frem, fjerner vi en sten i den mur, de
har bygget op”, siger Gaye.
a mn e s t y I 1 9

STORBRITANNIEN

I juni 2019 afgjorde en domstol, at den
britiske regerings beslutning om at eksportere
militært udstyr til Saudi-Arabien er ulovlig.
Sagen blev anlagt af blandt andre Amnesty.
Den historiske afgørelse tvang den britiske
regering til at meddele, at den ikke vil udstede
nye våbenlicenser til den saudisk-ledede
koalition i Yemen. Regeringen vil desuden
gennemgå eksisterende våbenlicenser.
Den britiske domstol understregede vigtigheden af research fra blandt andre Amnesty
og FN som bevis for risikoen ved at fortsætte
med våbeneksport til Saudi-Arabien.

BELGIEN

TEKST: MALENE HAAKANSSON GRAFIK:MIKKEL HENSSEL

VÅBENSALG
BREMSET I FLERE LANDE

I juni 2019 annullerede
den belgiske højesteret to
nationale våbenproducenters tilladelser til eksport
til Saudi-Arabien og De
Forenede Arabiske
Emirater. Afgørelsen kom
efter en juridisk sag anlagt
af en belgisk NGO, som
var støttet af Amnesty.

AMNESTYS ARBEJDE FOR AT STOPPE SALG AF VÅBEN TIL SAUDI-ARABIEN
OG DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER VISER TYDELIGE RESULTATER.
Ved hjælp af dokumentation, research, lobbyog kampagnearbejde har Amnesty været med
til at få mere end ti lande til at stoppe salget
af våbenudstyr til Saudi-Arabien og De
Forenede Arabiske Emirater. De to lande

CANADA

I juni 2019 tiltrådte Canada
formelt FN’s våbenhandelstraktat.
Canada fortsætter dog med at
eksportere lette pansrede køretøjer
til Saudi-Arabien.

leder en koalition, der fører krig i Yemen.
Koalitionen har i Yemens fire år lange
borgerkrig dræbt tusindvis af civile, smadret
beboelsesområder, skoler og hospitaler i
vilkårlige luftangreb.

SPANIEN

KONTROL MED VERDENS VÅBEN
I 2014 trådte FN’s våbenhandelstraktat i kraft efter
mere end 20 års kampagne- og lobbyarbejde fra blandt
andre Amnesty International.
104 lande har skrevet under på, at de vil stoppe
eksport af våben til lande, hvor der er risiko for, at
våbnene bliver brugt til alvorlige menneskerettighedskrænkelser.
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Myndighederne har
gentagne gange lovet, at
de ikke vil udstede nye
licenser til eksport af
våben til Saudi-Arabien
og De Forenede Arabiske
Emirater. I perioden
2015-2018 var de to
lande de største importører af spanske våben.

HOLLAND

I 2016 stemte det hollandske
parlament for at stoppe våbensalg
til Saudi-Arabien.
To år senere meddelte regeringen
FN’s Sikkerhedsråd, at Holland vil
opretholde EU’s-våbenembargo
mod Saudi-Arabien. I 2018 blev
der indført et forbud mod
våbenoverførsler til SaudiArabien, De Forenede Arabiske
Emirater og Egypten.

NORGE

FINLAND

I 2018 stoppede Udenrigsministeriet eksport af
våben til De Forenede
Arabiske Emirater, og nye
licenser til våbeneksport
til Saudi-Arabien blev
også stoppet.

I 2018 meddelte det
finske udenrigsministerium, at der
ikke vil blive givet nye
tilladelser til våbeneksport til Saudi-Arabien
og De Forenede
Arabiske Emirater.

DANMARK

I 2018 meddelte Udenrigsministeriet,
at Danmark stopper eksport af
våbenudstyr til Saudi-Arabien.
Den 17. januar 2019 blev eksport af
våbenudstyr til De Forenede Arabiske
Emirater også bremset.

TYSKLAND

DEN EUROPÆISKE
UNION

Regeringen aftalte i 2018 at stoppe nye
våbenlicenser til konfliktens parter i
Yemen. Aftalen er blevet forlænget frem til
efteråret 2019. Trods aftalen ser det ud til,
at smuthuller gør det muligt at fortsætte
salget af våben.

Europa-Parlamentet vedtog en resolution
i 2018, som fornyede en våbenembargo
mod Saudi-Arabien.

SCHWEIZ

Udenrigsministeriet udstedte i juni
2019 et forbud mod en schweizisk
luftfartsproducent og vil undersøge
lovligheden af virksomhedens logistiske støtte til væbnede styrker i Yemen.

ITALIEN

I juni 2019 stemte italienske politikere
for at standse eksport af flydele og
ammunition til Saudi-Arabien og De
Forenede Arabiske Emirater. Amnesty
og samarbejdspartnere opfordrer Italien
til, at forbuddet skal gælde al våbeneksport til de to lande.

GRÆKENLAND
I 2017 fik folkelige protester
det græske parlament til at
annullere en våbenaftale om
300.000 tankgranater til
Saudi-Arabien.

KILDE: AMNESTY INTERNATIONAL.
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Løgne med en flig
af sandhed
Ungdommen i Rusland køber
ikke Putins propaganda. Det
mener forfatteren Leif Davidsen,
der i fire årtier har beskæftiget
sig med Rusland og stadig bliver
inspireret af alt det, han ikke
forstår.

Af Roberto Zacharias |
Foto: Anne Bæk / Ritzau Scanpix

Leif Davidsen
Forfatter
Født 1950.
Debuterede som forfatter i 1984
og har senest udgivet novelle
samlingen ”Tag ikke imod en
pølse i Moskva – og andre historier”. Har modtaget flere priser
for sit forfatterskab.
Fra 1984 til 1988 udenrigs
korrespondent for DR i Moskva,
hvorfra han informerede danskerne om livet bag jerntæppet.
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Det vakte opsigt, da tre russiske aviser i juni
trykte ens forsider til støtte for den fængslede
journalist Ivan Golunov. Hvad tænkte du om
det?
Det var utroligt spændende og helt overraskende, fordi to af aviserne er relativt Putin-tro,
mens den tredje er mere kritisk. At de går ind i
sådan en aktion i et land, hvor pressen har meget vanskelige forhold, var meget imponerende.
Men der skete også noget andet, som man måske
ikke opdagede i vores del af verden: Journalister
fra både kritiske og statskontrollerede medier
demonstrerede i nogle dage imod fængslingen.
Det siger mig, at der i disse år er en voksende
understrøm af civil modstand og utilfredshed,
som er meget svær at kontrollere og slå ned på –
med mindre du går ind i et reelt diktatur.
Vi hører ofte, at det russiske styre oversvømmer befolkningen med misinformation. Hvordan påvirker det samfundet?
Den sovjetisk-kommunistiske propaganda var
firkantet og nem at gennemskue. Man fjernede
folk fra billeder, undertrykte sandheden, blokerede radiosignaler fra BBC og Voice of America.
Man kunne lukke landet, men det kan du ikke
mere. Derfor er den russiske propaganda – som
er det rigtige ord at bruge – meget mere sofistikeret, og der er en masse løgn i. Men det er
nogle løgne, der også har en flig af sandheden,
fordi så er den nemmere at få ned. Det mest effektive er fortielsen.
Oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj har
måske været omtalt ti gange i sit politiske liv i
de russiske statsmedier. Og hvis han bliver omtalt, er det kun for det negative. Du vil aldrig
høre, hvad han mener, og hvad hans politik går
ud på. Og de ”trolde”, der sidder i Skt. Petersborg og Moskva, er meget dygtige til at lave
falske nyheder på de sociale medier og i netmediernes kommentarspor. Overordnet handler det om, at Rusland er truet og omringet af
lande, der vil Rusland det dårligt.

Men det virker ikke rigtigt mere. De unge køber
den ikke. Og der er så meget utilfredshed gærende i befolkningen – også i den lidt ældre del
– fordi levefoden for første gang under Putin er
faldet, og fordi han har brudt et løfte og hævet
pensionsalderen. Allersenest har vi set nogle af
de største demonstrationer i flere år, og her går
ungdommen forrest.
Hvad er det i den russiske virkelighed, som
i den grad inspirerer dig i dit forfatterskab?
At der er så mange aspekter af det samfund,
jeg ikke forstår. Nogle gange kan jeg være lidt
optimistisk, som når der er de her aktioner og
demonstrationer, der ender med, at en journalist som Golunov bliver løsladt. Andre gange
bliver jeg dybt pessimistisk, fordi det hurtigt kan
svinge den anden vej og blive endnu mørkere,
end det er i øjeblikket. Som forfatter skriver jeg
om det, der interesserer mig, og Rusland har
fascineret mig, siden jeg første gang kom dertil
i marts 1980, hvor landet var et kommunistisk
diktatur.
Hvad er forskellen på at arbejde med
Rusland som journalist og som forfatter?
Da Aleksej ll, overhovedet for den russiskortodokse kirke, døde i 2008, gik der rygter om,
at han ikke døde fredeligt i sin seng, som der
stod i nekrologerne, men at han var blevet myrdet. Årsagen skulle være, at han havde nægtet
at velsigne de russiske kanoner inden Ruslands
sommerkrig mod Georgien. Det kan jeg jo ikke
bruge som journalistik, da ingen ville sige noget,
der var ingen beviser, og det ville muligvis også
nærme sig injurier. Men det var da fantastisk romanmateriale, for det kunne jo godt være rigtigt,
da Kreml jo altid har slået sine fjender ihjel. Så
jeg brugte det med stor fornøjelse i min roman
”Patriarkens Hændelige Død”. Rusland byder
i det hele taget på meget romanmateriale, hvor
man hele tiden tænker ”det her kan ikke passe!”
Men det kan det.

Rusland byder
på meget roman
materiale, hvor man
hele tiden tænker ”det
her kan ikke passe!”
Men det kan det.
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Brasiliens nye
frontlinje
Påsatte skovbrande og bevæbnede lovløse skovhuggere hærger brasiliansk
Amazonas. I forreste linje kæmper regnskovens oprindelige folk for at
bevare deres landområder og verdens mest dyrebare skov. Amnesty har
besøgt flere beskyttede reservater og kritiserer Brasiliens nye regering for
at svigte de oprindelige folk.
Foto: Gabriel Uchida
Tekst: Bjarke Windahl Pedersen
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Grænsen til reservatet UruEu-Wau-Wau i den brasilianske
delstat Rodenia. Reservatet
består af uberørt regnskov, som
er afgørende for økosystemet og
kampen mod klimaforandringerne.
Beskyttelsen af de oprindelige
folks reservater i Brasilien er
dermed også med til at beskytte
Amazonas imod afskovning.

î
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î

Venezuela

Brasilien

Guyana

Colombia

Fransk
Suriname Guiana

Amazonas areal
Ecuador

Arara

Regnskoven i Amazonas er verdens
største og dækker flere brasilianske
delstater. Amnesty har i år besøgt
flere af de oprindelige folks beskyttede områder.

Karipuna
Peru
Regnskoven i
Amazonas i Brasilien

t På patrulje for at forhindre ulovlig skovhugst. Ifølge NGO’en Imazon blev 12 kvadratkilometer skov
i løbet af årets tre første måneder
fældet i Brasiliens beskyttede
reservater for oprindelige folk.

Oprindelige folks
områder

Uru-Eu-Wau-Wau

Brasilien
Bolivia
Brasília,
hovedstad

Reservater besøgt
af Amnesty
Paraguay

t ”Beskyttet land” står der med store
bogstaver på skiltet fra de brasilianske
myndigheder, placeret ved indgangen til reservatet Uru-Eu-Wau-Wau. I
forbindelse med en ulovlig indtrængning fra omkring 40 skovhuggere blev
skiltet tidligere i år beskudt.

t

I flere af Amazonas' reservater
har de oprindelige folk oprettet
patruljer for at beskytte deres
område. Skovhuggerne er ofte
bevæbnede, hvilket øger risikoen
for voldelige sammenstød.
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Indbyggerne i UruEu-Wau-Wau er
jægere og samlere.

Regering vender regnskoven ryggen
Richard Pearshouse, leder af Amnestys arbejde med miljø og kriseresearch, forklarer
her, hvordan Amnesty arbejder for at beskytte Amazonas' oprindelige folk.
Brasiliens nye regering tiltrådte i år. Hvad har det
betydet for beskyttelsen af de oprindelige folks reservater
i brasiliansk Amazonas?
Præsident Bolsonaro har svækket de oprindelige folks
jordrettigheder og kritiseret beskyttelsen af oprindelige
folk og miljøet for at stå i vejen for udvikling. Det har
tilskyndet enkelte skovhuggere til at invadere beskyttede
områder. Reaktionen fra myndighederne i Amazonas har
været sporadisk og utilstrækkelig til at begrænse dette
– der er færre patruljer til at beskytte oprindelige landområder end før. Det internationale samfund bør holde øje
med og støtte de oprindelige samfund, der kæmper for at
beskytte verdens mest dyrebare skove.
Hvordan påvirker den ulovlige skovhugst de
oprindelige folk, som lever reservaterne?
Der er stor frygt. Bevæbnede skovhuggere trænger ind i
deres områder og rydder træer for at indtage jorden. Det
er ikke nyt, men under præsident Bolsonaro føler skov-

huggerne, at de kan gøre uden at blive straffet. De trænger
ind i løbet af dagen, tæt på landsbyerne og i større antal.
Myndighederne patruljerer i mindre grad områderne, og
når de oprindelig folk selv stiller sig i vejen for skovhuggerne, bliver de truet på livet.
Hvad gør Amnesty for at hjælpe?
Vores første skridt er research. Der er tale om afsidesliggende steder, og der er en risiko for vold, men vi er nødt
til præcist at forstå, hvilke konsekvenser Bolsonaros
politik har. Dernæst fører vi kampagne. Nogle myndigheder i Brasilien lytter stadig, når vi offentligt kræver, at
de gør deres arbejde. På længere sigt er vi nødt til også at
fokusere på de virksomheder, som vil forsøge at profitere
på at Bolsonaro vil tillade virksomheder at arbejde i de
oprindelige folks reservater. Hvis vi ikke er innovative i
vores arbejde, risikerer vi ved årets afslutning at stå tilbage
og begræde antallet af dræbte mennesker og omfanget af
ødelagt regnskov.

Amnesty holder
tæt øje med
udviklingen i
Amazonas. Følg
med i arbejdet
og se, hvordan
du selv kan støtte
regnskovens oprindelige folk på
Amnesty.dk.
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D ok u me n terer

Amnesty Internationals mission er at dokumentere og aktionere imod alvorlige krænkelser
af menneskerettighederne. I hvert nummer sætter medlemsbladet AMNESTY fokus på et
udvalgt researcharbejde.

Læger afdækker tortur
I 45 år har Amnestys frivillige lægegruppe foretaget torturundersøgelser på asylansøgere. Undersøgelserne kan være
afgørende for, om en asylansøger tildeles beskyttelse i Danmark eller får sin asylansøgning afvist.
Af Nora Rahbek Kanafani

Det er vanskeligt at dokumentere
tortur. Særligt hvis den har fundet
sted flere år tilbage. Det ved Heidi
Kruse, som på syvende år er med i
Amnestys lægegruppe og har udført
talrige torturundersøgelser af asylansøgere i Danmark.
Det er afgørende, at man går systematisk til værks, hver gang man står
over for et muligt torturoffer, fortæller hun.
”Det begynder med et grundigt interview, hvor vi spørger detaljeret ind. Hvis vi skal kunne registrere noget objektivt,
bliver vi nødt til at vide
hvad de er blevet slået
med, hvordan de blev
hængt op. Bagefter laver
vi så en systematisk
gennemgang af
hele kroppen, sær-

ligt huden, da det særligt er hudar og
bindevævsændringer, man kan se efter
lang tid,” siger Heidi Kruse.
Den 32-årige læge hørte første gang
om lægegruppen fra en medstuderende på medicinstudiet. I dag er hun
ved at færdiggøre sin speciallægeuddannelse i anæstesi.

Foto: john nielsen / Amnesty

Undersøgelser kan udløse asyl
Ofte kaldes lægegruppen ud i sager,
hvor en asylansøger har fået afvist sin
sag i Udlændingestyrelsen og i ankeinstansen Flygtningenævnet og derefter har anket. Hvis asylansøgeren
fortæller, at han eller hun er blevet
udsat for tortur, undersøger lægerne
fra lægegruppen om beskrivelsen kan
underbygges.
Kan den det, vælger Flygtningenævnet i flere tilfælde at ændre sin afgørelse og tildele asylansøgeren asyl.
”Det handler om at troværdiggøre det, de fortæller, med noget objektivt,
altså at troværdiggøre deres
historie. Og så er det op til
Jeg føler, jeg bruger
Flygtningenævnet, om det
min tid og min faglighed så udløser asyl,” siger Heidi
på noget, der måske kan Kruse.
Hun fortæller, at det i pringøre en forskel for den
cippet er retten selv, der skal
enkelte.
indhente en retsmedicinsk
undersøgelse, hvis man vurHeidi Kruse, læge i Amnestys
derer, at det vil kunne have
frivillige lægegruppe
betydning for sagen, men at
det ofte ikke sker.
”Det er jo egentlig en skam, at retssamfundet ikke selv indhenter undersøgelserne, hvis det reelt kan rykke
noget i sagen. Men det er derfor, vi
står til rådighed,” siger hun.
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Advokat Jytte Lindgård har ført
adskillige asylansøgeres sager for
Flygtningenævnet, som er den ankeinstans, som tager stilling til om
Udlændingestyrelsens afvisning
skal fastholdes eller omstødes.
Og hun har ofte måttet tage kontakt til Amnestys lægegruppe, hvis
en klient ikke har fået foretaget en
torturundersøgelse, der kan dokumentere hans eller hendes skader
efter tortur.
Selvom mærker efter tortur registreres og dokumenteres, er det ingen
garanti for at opnå asyl. Men en torturrapport kan styrke asylansøgerens
troværdighed og dermed styrke vedkommendes asylsag.
”En torturundersøgelse fra Amnestys lægegruppe gør en stor forskel,
fordi man på et tidligt tidspunkt kan
få verificeret den historie, som klienten kommer med. Det giver mig en
objektiv, lægefaglig vurdering, der kan
blive et stærkt argument i min sag,
selvom det selvfølgelig ikke er altid,
Flygtningenævnet retter sig efter den,”
fortæller Jytte Lindgård.
Reagerer med tillid
Undersøgelser – blandt andet udført
af lægegruppen – viser, at mennesker,
der har været udsat for tortur, lider
af både fysiske og psykiske mén som
for eksempel smerter i ryg, nakke og
ben, svimmelhed, søvnproblemer, depression og angst. Alt sammen noget,
der kan gøre det vanskeligt at få en
hverdag til at hænge sammen og som
kan skabe problemer både i forhold
til familien og det omkringliggende
samfund.

Gruppens medlemmer er altid to om
en undersøgelse. De mere erfarne
læger lærer de nyeste medlemmer i
gruppen op.
”Man kan jo ikke lære andre 10.000
forskellige ar at kende. Men man kan
lære dem systematikken og tilgangen
til en torturundersøgelse,” siger Heidi
Kruse.

Illustration: Mikkel Henssel

”Specifikke torturformer har nogle
specifikke mén, som er helt klassiske. I
forbindelse med ophængninger er der
for eksempel ofte føleforstyrrelser og
smertetilstande”, fortæller Heidi Kruse.
Hun fortæller, at de undersøgelser,
der gør størst indtryk på hende, er
der ”hvor pengene passer” – hvor hun
med sin faglighed kan se en sammenhæng mellem det, som folk fortæller,
og det som hun kan registrere fysisk.
”Jeg var med til en sag, hvor en
kvinde var blevet udsat for seksuel
vold, hvilket vi kunne sandsynliggøre
via en gynækologisk undersøgelse.
Det gør indtryk at se, hvilket ubehag
man fremkalder under sådan en undersøgelse. Hvordan en person genlever sine traumer”, fortæller hun.
Derfor er det også vigtigt for lægerne at skabe et så trygt rum som
muligt for de ofte traumatiserede asylansøgere. Som oftest foregår samtalen gennem en tolk, og det kan skabe

barrierer i forhold til at vise empati og
forståelse og gøre det vanskeligt at få
nuancerne med.
”Folk har et forståeligt højt beredskab, men det har overrasket mig,
hvor gode de er til at reagere med tillid til os, på trods af at de førhen har
mødt myndighedspersoner i deres
hjemlande, der bestemt ikke var tillidsværdige.”.

Handler ikke om at give alle asyl
Selvom lægegruppens undersøgelser
i flere tilfælde har været den udløsende faktor, der har sikret, at en
torturoverlever er blevet tildelt asyl,
understreger Heidi Kruse, at gruppens arbejde ikke handler om at flest
mulige skal have asyl:
”Det er jo slet ikke vores butik at
afgøre, hvem der skal have asyl i Danmark. Jeg mener, vi som samfund skal
hjælpe dem, der har brug for asyl.
Ikke ved at give asyl til alle, der søger
– det kan vi ikke – men ved at sikre, at
alle får den retssikkerhed, de har krav
på under deres sagsbehandling. Det
vil jeg gerne gøre mit for.”
Heidi Kruse er nu en af de erfarne
læger, der lærer nye medlemmer af
gruppen op. Og hun er bestemt ikke
færdig med sit arbejde for lægegruppen.
”Jeg føler, jeg bruger min tid og min
faglighed på noget, der måske kan
gøre en forskel for den enkelte. Bare
det at kunne øge nogens retssikkerhed, synes jeg er tilstrækkeligt til jeg
gerne vil bruge min tid på det,” siger
Heidi Kruse.

AMNESTYS LÆGEGRUPPE
Siden 1974 har Amnestys lægegruppe foretaget torturundersøgelser af asylansøgere. I dag har
gruppen 32 læger tilknyttet, både yngre læger og speciallæger og rummer mange forskellige
specialer herunder infektionsmedicin, plastikkirurgi og anæstesiologi.
Ud over torturundersøgelser har lægegruppen undervist sundhedsfagligt personale fra Uganda
og dokumenteret, hvordan torturoverlevere indespærres i Center Ellebæk i strid med menneskerettighederne.
I 2017 startede lægegruppen et samarbejde med Dignity – Dansk Institut mod Tortur og Københavns Universitets Center for Migration, Etnicitet og Sundhed. Projektet skal blandt andet
styrke indsatsen for at identificere og hjælpe torturoverlevere i asylfasen samt undersøge fysiske
og psykiske følger efter tortur.
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De t k a n du gøre...

Amnesty indtog
Roskilde Festival
Med frivillige aktivisters hjælp holdt kampagnen Let’s Talk About Yes sit indtog på Danmarks
største musikfestival. Målet var at møde festivaldeltagerne til en snak om samtykke og
grænser.

Ny opmærksomhed
En af lejrens mænd kommer på
banen efter at have hørt spørgsmålet om, hvorvidt kampagnen
og den megen omtale i medierne
har rykket noget.
”Det synes jeg. Det er som
om, at det er blevet mindre tabu
og mere ok at tale om, at man er
blevet voldtaget eller udsat for et
overgreb. I hvert fald blandt os
unge mennesker, der lever i en
drukkultur, hvor de her problemer
jo opstår”, siger Bastian Lentz på

30 I A kti v isten

26, der som de øvrige studerer i
Aarhus.
Ved siden af ham sidder den to
år yngre Ida Grøning, der er en af
drivkræfterne bag en festforening
på sit studie på Aarhus Universitet. Ifølge hende har der været
flere episoder, der har fået arrangørerne til at overveje optagelsesprocedurerne.
”Det er løbende kommet frem,
at der er nogle, der har fået overskredet deres grænser, fordi andre har udvist en uacceptabel
adfærd. Derfor taler vi meget om,
at vi måske skal til at fortælle om
vores værdier og holdninger på
det område, når vi optager folk i
foreningen”, siger hun.

Ja tak til tungt emne
20-årige Jonas Petersen er en
af de mange Amnesty-frivillige,
der under festivalen har travet
campingområder tyndt for at tale
med unge festivaldeltagere.
”Jeg er overrasket over, hvor
nemt det har været at skabe kontakt til folk og tale om det her.
Det er jo et lidt tungt emne, men
så snart vi har sat os ned og stillet det første spørgsmål, er det
som om, at de bare har overtaget
samtalen. Det viser mig, at der
har været en lyst og et behov for
at tale om samtykke, voldtægt
og grænser”, siger han og fortsætter:
”Jeg føler hundrede procent, at
det gjorde en forskel. Folk sagde
direkte til os, at det var sindssygt

fedt, at vi kom og snakkede med
dem, og langt de fleste havde
hørt om det i medierne eller selv
læst en del, og det gjorde indtryk
på mig, hvor meget de egentlig
vidste”.

Simone Jacobsen og Amnestys
øvrige frivillige tog til Roskilde for
kickstarte samtalen om samtykke
og grænser.

Følg Amnestys arbejde
på instagram: www.instagram.
com/amnestydanmark

En Eftermiddag:

Vær med til at samle ind, når
Amnesty holder landsindsamling
den 8. december.
Meld dig som indsamler her:
landsindsamling.amnesty.dk

En hel dag:

Tag med til youth-dag den 5.
oktober i København og mød unge
aktivister fra hele landet. Skriv til
youth@amnesty.dk og tilmeld dig.

Find os på:

Foto: Amnesty

Vennerne i lejren – som ifølge
skiltet på pavillonteltet hedder
Camp Mennesker Med Følelser
– sidder og hyggesnakker, da tre
frivillige fra Amnesty træder ind i
lejren og spørger, om de er med
på en snak om grænser, samtykke og voldtægt.
Der bliver hurtigt fundet ekstra
klapstole frem, og det viser sig,
at de fleste i lejren er ret godt
inde i emnet.
”Vi snakkede faktisk allerede
meget om samtykke på sidste års
festival, fordi vi også der havde
besøg af Amnesty. Vi havde dengang et erotisk novelletema kørende, hvor vi skulle læse noveller højt, og det blev hurtigt en
regel, at hvis der skete noget i
novellerne, hvor der ikke var samtykke, så skulle man drikke. Der
var godt nok ikke meget samtykke i de noveller, så vi fik drukket en hel del”, fortæller 24-årige
Aia Kragh fra Århus.

PÅ ét
minut:

Aktivisme og arrangementer

Foto: privat

Landsindsamler:

”Gør det for oplevelsen”
Sune Fuglsang Fink fra Odense
var en af de mange danskere,
der sidste år samlede ind for
Amnesty til landsindsamlingen
i december. Og det var en god
oplevelse.
”Det var en hyggelig gåtur i
det område, hvor jeg bor, og jeg
fik snakket med rigtig mange
mennesker om, hvad Amnesty
arbejder for. Det var det vigtigste for mig”.
Hans bedste råd til nye og
gamle indsamlere er meget simpelt:

”Man skal ikke have for høje
ambitioner i forhold til, hvor
mange penge man får samlet
ind, men i stedet gøre det for
oplevelsen. Og så skal man være
indstillet på at møde folk, hvor
de er. Som indsamler har du
en stærk holdning til menneskerettigheder, men det er ikke
alle, der har det. Så det handler
om at være åben og acceptere,
at andre måske ikke går lige
så meget op i det og kan have
andre holdninger”, siger den
33-årige fysiker.

GIV EN GAVE TIL
FREMTIDIGE
GENERATIONER

Amnesty er en del af Det Gode Testamente. Få mere information på detgodetestamente.dk eller amnesty.dk/arv
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LANDSINDSAMLING
landsindsamling
søndag
den
8.
december
søndag den 8. december

Bliv indsamler og giv en stemme til mennesker, der bliver udsat for overgreb
Bliv indsamler og giv en stemme til mennesker, der bliver udsat for overgreb
Amnestys researcher
dokumenterer bombe
angreb på civile i Syrien.

Læs mere og tilmeld dig
amnesty.dk/landsindsamling

