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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

MØD CORONA MED RETTIGHEDER
For snart to årtier år siden var jeg stadig i begyndelsen af mit arbejdsliv i menneskerettighedernes tegn, da terrorister fløj to fly ind i tvillingetårnene i New York, hvor
jeg boede og arbejdede.
Med et var verden forandret, og det samme var menneskerettighedsarbejdet. Den amerikansk anførte ”krig mod terror” førte ikke kun til hemmelige amerikanske torturfængsler,
men ledte også til racisme og diskrimination verden over. Nye antiterrorlove førte i flere
lande til en hidtil uset gradbøjning af både frihedsrettigheder og retsstat og blev brugt
til at lukke munden på kritikere.
Terrortruslen var reel efter den 11. september 2001, og det var nødvendigt for stater at
gribe til handling for at beskytte deres borgere. Coronapandemien, som nu truer vores
sundhed, vores rettigheder og vores økonomier, er også en reel trussel, og derfor skal
stater også her gribe til handling for at beskytte borgerne. Men ingen krise giver
stater frikort til at indføre tiltag, som unødigt begrænser menneskerettighederne.
Coronapandemiens udvikling er gået stærkt og er endnu fuld af ubekendte. Men
efter knapt tre måneder med undtagelsestilstande og nedlukkede samfund
ved vi desværre allerede, at både pandemien og staters reaktioner på den har
voldsomme negative konsekvenser for menneskerettighederne.
Milliarder af mennesker er truet på deres sundhed og levebrød. Eksisterende
uligheder er forstærkede - selv i velfungerende og ressourcestærke samfund
som Danmark. Stater gør i sygdomsbekæmpelsens navn store indhug i borgernes rettigheder. Nogle af disse indskrænkninger kan være fuldt forenelige med
menneskerettighederne, hvis de er strengt nødvendige, konkret begrundede,
tidsbegrænsede og lovlige. Desværre ser vi en række stater argumentere for, at
rettigheder som ytrings- og informationsfrihed står i vejen for en effektiv bekæmpelse
af den nye trussel.

Vi kommer
til at råbe op,
når regeringer
åbenlyst
misbruger
krisen

Verden er på ny forandret, og hvad vi gør i dag, vil få betydning langt ud i fremtiden.
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I øjeblikket mærker vi alle coronavirussen i vores eget liv. Men trods de benspænd,
pandemien sætter for os, fortsætter vi i Amnesty med at holde magthavere ansvarlige for
at finde den rette balance i kampen mod pandemien. Vi kommer både til konstruktivt
at guide regeringer og til at råbe op, når de åbenlyst bruger krisen til egen vinding, som
det allerede er sket i lande som Ungarn og Cambodja.
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Trine Christensen,
generalsekretær
i Amnesty Danmark.

De tager fejl. Menneskerettighederne er ikke uforenelige med de største kriser. I en tid
som denne er de tværtimod vores bedste redskab til at sikre, at magthavere ikke griber
til de forkerte værktøjer.
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› NYHEDER
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LAVESTE ANTAL
HENRETTELSER
I 10 ÅR

DEMOKRATI
FORKÆMPERE
ANHOLDT
Endnu et slag mod ytrings- og forsamlings
friheden ramte Hongkong i april, da 15
demokratiledere og prominente aktivister blev
arresteret for at have organiseret og deltaget
i ikke-godkendte demonstrationer. ”Jeg er
faktisk lettet,” sagde den 81-årige Martin Lee
efterfølgende til pressen. Lee, som er kendt
som arkitekten bag de frihedsrettigheder,
som bystatens borgere nu kæmper for at
bevare, har længe haft dårlig samvittighed
over, at han kunne gå fri, når tusinder af unge
demokratiforkæmpere er blevet arresteret.

657
mennesker BLEV HENRETTET
i 2019 – et fald på 5
procent fra året før

20
lande stod bag alle

VERDENS HENRETTELSER

142
lande har enten ved lov
eller i praksis STOPPET
brugen af dødsstraf
Kilde: Amnesty Internationals nye
globale statistik over dødsstraf

4 I A M N E S TY

Sierra Leone har
ophævet landets
diskriminatoriske
forbud mod at lade
gravide piger deltage
i skoleundervisning.

Colorado blev i marts
den 22. amerikanske
delstat, der afskaffede dødsstraffen.

Efter undersøgelser
fra blandt andre
Amnesty har USA
indrømmet civile drab
som følge af sine
droneangreb
i Somalia.

SYRISKE OG RUSSISKE ANGREB PÅ CIVILE I SYRIEN

Græsk grænsepoliti har
brugt tåregas, vand
kanoner, plastikkugler
og skarp ammunition
imod asylansøgere
og migranter ved den
tyrkiske grænse.

Under præsident alSisi er angrebene mod
journalister i Egypten
taget til. Mindst 37
journalister er for tiden
fængslet.

Myndighederne i
Thailand bruger
bredt formulerede
love til at forfølge
borgere, som online
kritiserer regeringen
og kongehuset.

Syriske regeringstropper og russisk
militær har i januar og februar angrebet civile mål som hospitaler og
skoler i Idlibprovinsen, det vestlige
Aleppo og Hamaprovinsen. Næsten
en million mennesker, over 80 procent af dem kvinder og børn, flygtede
mod områder tættere på den tyrkiske
grænse. Den 5. marts blev der indgået en våbenhvile, men flygtningene
må klare sig under ekstremt vanskelige forhold.
Sådan lyder det fra Amnesty International, der i en ny rapport har nærstuderet 18 angreb, udført af syriske
og russiske tropper. Amnestys doku-

mentation tæller foruden vidneudsagn, video og fotomateriale også opsnappet kommunikation fra russiske
og syriske kampfly.
”Den seneste militære offensiv har
fortsat de afskyelige systematiske angreb for at terrorisere civilbefolkningen. Rusland fortsætter med at yde
betydelig militærstøtte og gennemfører også selv ulovlige luftangreb, til
trods for at det muliggør det syriske
militærs krigsforbrydelser og forbrydelser imod menneskeheden”, siger
Heba Morayef, Amnestys direktør i
Mellemøsten og Nordafrika.
Siden 2014 har en FN-resolution

muliggjort, at international humanitær hjælp til det nordvestlige Syrien
ikke har skullet godkendes af den
syriske regering i Damaskus. Men
Syrien og dets allierede forsøger nu
at få bremset forlængelsen af resolutionen, som risikerer at udløbe den
10. juli.
”FN har allerede beskrevet situationen i Idlib som en humanitær
skrækhistorie. Hvis ikke Sikkerhedsrådet ignorerer de politiske kneb
og forlænger livlinen for humanitær
hjælp over grænsen, vil situationen
blot forværres”, siger Heba Morayef.

STRAFFEDOMSTOL UNDERSØGER
KRIGSFORBRYDELSER I AFGHANISTAN
Den Internationale Staffedomstol (ICC) åbner en undersøgelse af mulige krigsforbrydelser og forbrydelser imod
menneskeheden, begået af alle parter, i konflikten i
Afghanistan. Undersøgelsen vil afdække mulige forbrydelser, begået på afghansk territorium siden 2003 af
parter som Taliban, afghanske styrker og internationale

styrker, herunder amerikanske. Amnesty International
har længe arbejdet for, at ICC skulle åbne en undersøgelse, og kalder beslutningen for et historisk øjeblik:
”ICC repræsenterer det første sande håb om retfærdighed for konfliktens ofre”, siger Solomon Sacco,
Amnestys chef for international retfærdighed.
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Efter angreb fra syriske
regeringsstyrker markerer en familie i maj
ramadanen ved resterne
af deres hjem i Idlib.

Foto: Marco Longari/Ritzau Scanpix

› NYHEDER

COVID-19 SKABER SOCIAL URO
For millioner af mennesker i udviklingslande er COVID-19krisen blevet
mere end et spørgsmål om smitte og sygdom. Myndighedernes tiltag
for at begrænse spredningen af coronavirussen har sammen med
arbejdsløshed og mangelfuld hjælp fra staten ført til social uro. Blandt
andet i landene i det sydlige Afrika, hvor nedlukningen af samfundene
har medført, at store dele af befolkningen risikerer at sulte. Mange
af dem har ingen opsparing og lever fra dag til dag som gadesælgere
eller daglejere, og Amnesty opfordrer derfor myndighederne til at sørge
for mad til alle, der ikke kan klare sig selv i denne usikre periode.

En sydafrikansk politimand overvåger
handlende, som holder afstand udenfor
et supermarked i Johannesburg.

1338 BREVE TIL
JUSTITSMINISTEREN

Foto: John Nielsen/Amnesty

Ved en stille demonstration foran Christiansborg
overrakte Amnesty sammen med en lille gruppe
voldtægtsofre og aktivister 1338 breve til partilederne samt justitsministeren. I brevene, der
er indsamlet som led i Amnestys kampagne
#let’s talk about yes, har danskere skrevet,
hvorfor de mener, at en lov, baseret
på samtykke, er vigtig.

amnesty

AFTRYK

Amnesty Danmarks arbejde i glimt

Amnesty holder møde med FN’s
flygtningeorganisation UNHCR
om situationen for flygtninge
og migranter på de græske
øer og om mulighederne for
genbosætning på globalt plan.
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I et høringssvar opfordrer
Amnesty justitsministeren til
at indføre en ny voldtægtslov
baseret på samtykke.

Amnesty deltager i DJØF's
juridiske ekspertpanel, der
har til formål at kvalificere
den offentlige debat, f.eks. i
forbindelse med regeringens
tiltag under coronakrisen.

STATER I ØSTEUROPA OG CENTRALASIEN
UDNYTTER COVID-19
teriale fra den den russiske republik Tjetjenien
indikerer, at politiet i slutningen af marts med
plasticrør fysisk overfaldt personer, som ikke
bar ansigtsmasker.
I Hviderusland, Tadsjikistan og Turkmenistan
har politiske ledere forklejnet alvoren i pandemien og anbefalet behandlinger uden beviselig
effekt. I slutningen af marts udtalte Hvideruslands præsident, Alexsander Lukashenko, at
daglige vodkashots, saunabesøg og sportsaktiviteter ville dræbe virussen. I Rusland blev formanden for den uafhængige lægefagforening
Lægernes Alliance, Anastasiya Vasilieva, kaldt
til afhøring for angiveligt at have spredt ”falske
nyheder”. Hendes organisation havde forinden
opfordret medicinske faggrupper til at udstille
myndighedernes inkompetence.
”Befolkningerne i Østeuropa og Centralasien
fortjener bedre i disse hårde og udfordrende
tider. Deres regeringer bør allokere alle tilgængelige ressourcer for at sikre retten til sundhed
og sætte menneskerettighederne i centrum for
deres tiltag mod virussen”, siger Heather Hill.

Hvideruslands præsident Lukashenko
overværer i maj en militærparade i Minsk.

Premier League risikerer at lade sig bruge af
folk, som vil udnytte ligaens glamour og prestige
til at overskygge dybt umoralske handlinger
Amnestydirektør i Storbritannien, Kate Allen, advarer den engelske fodboldliga
imod salget af fodboldklubben Newcastle til en investorgruppe, anført af Saudi Arabien.

Sammen med en række
andre organisationer
mødes Amnesty med
justitsministeren for at drøfte,
hvordan man bedst håndterer
hadforbrydelser.

Amnesty kontakter
skolelærere i hele Danmark
med tilbuddet om at være
med i kampagnen Skriv for
Liv, hvor elever skriver breve
til uskyldigt fængslede

Amnesty kontakter udviklingsog udenrigsministeren med
anbefalinger om at øge støtten
til de civilsamfund, der i store
dele af verden er under pres
i ly af coronakrisen.

Amnesty afholder konference
på Christiansborg, hvor
udenlandske gæster og
danske politikere diskuterer,
hvordan man bedst styrker
voldtægtsofres retssikkerhed
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En række østeuropæiske og centralasiatiske
regeringer bruger pandemien til at begå menneskerettighedskrænkelser. Det dokumenterer
Amnesty, der følger myndighedernes håndtering af coronakrisen i en række af verdens
regioner.
”I takt med at COVID-19pandemien spreder
sig i regionen, virker det som om, at mange regeringer er mere interesserede i at slå ned på
kritik end at beskytte den offentlige sundhed”,
siger Heather Hill, der er Amnestys researcher
i Centralasien.
Den 6. april svejsede myndighederne i den
kirgisiske by Karakol dørene til i et helt beboelseskompleks, fordi en beboer var blevet
testet positiv for COVID-19. Lignende metoder
bruger myndighederne i Kasakhstan. Den 18.
april lukkede den ukrainske hær den eneste
adgangsvej til landsbyen Staromaryivka, der
ligger i det regeringskontrollerede område og
er påvirket af konflikten i det østlige Ukraine.
Hermed afskar de 150 indbyggere fra basale
fornødenheder som mad og medicin. Videoma-

GLOBAL

MENNESKE—
RETTIGHEDSKRISE
Af Roberto Zacharias

Illustration: Mikkel Henssel

Døre i et kinesisk boligkompleks, der
svejses til, så beboerne ikke kan komme
ud. Politifolk i Zambia, der gennembanker
mennesker på gaden, fordi de befinder sig
uden for deres hjem. Præsident Duterte,
der i en tv-tale giver filippinsk politi og
militær ordre til at skyde og dræbe borgere, der laver ballade under landets karantæneregler.
Det er nogle af voldsomme og iøjefaldende brud på menneskerettighederne,
som har fulgt den globale spredning af coronavirussen. Men det er ikke kun stater,
der i bestræbelserne på at kontrollere den
usynlige fjende, begår overgreb. Coronakrisen har også fået racismen til at vokse, og
i adskillige lande er vold mod kvinder og
børn, der er isoleret derhjemme med voldelige mænd, steget markant.
Listen over udfordringerne er kort sagt
vokset i takt med udbredelsen af coronavirussen, og det fik sidst i april (ved redaktionens afslutning, red.) FN's generalsekretær Antonio Guterres til at erklære "global
menneskerettighedskrise”.
Adgang til sundhed
Den vurdering er Amnestys danske generalsekretær, Trine Christensen, enig i. Hun
kalder pandemien og staternes reaktioner
på den for en ”uforudset global udfordring
for menneskerettighederne".
”Coronakrisen er en eskalerende global
menneskerettighedskrise, hvis omfang og
alvor vi ikke har set i nyere tid”, siger hun
8 I A M N E S TY

og peger helt overordnet på, at mange stater ikke sikrer borgernes sundhed, og at en
række rettigheder tværtimod ofte bliver
direkte krænket igennem de anti-coronatiltag, som staterne iværksætter.
”Pandemien kræver, at stater handler effektivt for at beskytte deres befolkninger
imod sygdom, men det må ikke ske på bekostning af menneskerettighederne”, siger
Trine Christensen.
Den hurtige spredning af virussen og
komplikationerne hos de ramte har presset sundhedssystemerne verden over, og
mange lande har ikke de nødvendige ressourcer til at håndtere de mange smittede
og syge. Samtidig er nogle befolkningsgrupper, som for eksempel flygtninge i
overfyldte og uhumske lejre, i øget risiko,
da de i praksis er forhindret i at efterleve
helt basale sundhedsfaglige anbefalinger.
”Sårbare og marginaliserede grupper
er særligt hårdt ramt, fordi de ikke har
samme mulighed for at beskytte sig selv eller søge hjælp som resten af befolkningen.
De bor, arbejder og lever under helt andre
forhold, men de har nøjagtig den samme
ret til sundhed og sikkerhed som alle andre”, siger Trine Christensen.
Balancegangen
Mange stater – herunder Danmark – har
indskrænket frihedsrettigheder for at
begrænse den sociale kontakt gennem for
eksempel karantæner, forsamlingsforbud
og udgangsforbud. Ifølge Amnestys gene-

ralsekretær kan det både være nødvendigt
og rigtigt, men hun understreger samtidig,
at det kan have nogle meget alvorlige konsekvenser.
”Anti-corona-tiltag har ført til politivold, undertrykkelse, indskrænkninger
af ytringsfriheden, masseovervågning og
censur. Helt fra begyndelsen af pandemien
blev den også udnyttet af flere regeringer til
at koncentrere magten og slå ned på kritik,
som vi har set i blandt andet Ungarn”.
Samfundsproblemer forværres
I det hele taget forværrer coronakrisen allerede eksisterende problemer i samfundet,
mener Trine Christensen.
”Hverken kønsbaseret vold, racisme eller diskrimination er skabt af coronakrisen.
Men situationen har skabt grobund for, at
de vokser sig større i vores samfund”, siger
Trine Christensen.
Hun mener, at stater helt grundlæggende skal sætte menneskerettighederne i
centrum for deres tiltag og politikker.
”Når stater indskrænker frihedsrettigheder og indfører nødret for at garantere den
offentlige sundhed, skal de sikre, at indgrebene er balancerede i forhold til truslen, og
at begrænsningerne ophæves, lige så snart
det er forsvarligt. Borgernes ytringsfrihed
og adgang til information skal garanteres.
Ikke kun fordi det er en klokkeklar rettighed, men også fordi det modsatte kan bidrage til yderligere at eskalere den menneskerettighedskrise, vi nu befinder os i.”
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KØNSRELATERET VOLD
Et øget antal kvinder udsættes for
vold, mens de er isolerede derhjemme.
I Danmark har den nationale enhed
”Lev Uden Vold” modtaget dobbelt
så mange telefoniske henvendelser,
og hos krisecentrene er de akutte
henvendelser om pladser steget.

I mange lande udsættes mennesker
med asiatisk udseende for tilråb,
trusler og overfald, når de færdes i
det offentlige rum. Desuden bliver
de udsat for racistiske angreb på de
sociale medier af folk, der forbinder
dem med udbredelsen af virussen.

OVERVÅGNING
Mange regeringer har øget
brugen af digital overvågning
for at spore enkeltpersoner og
hele befolkninger som et led i
kampen mod coronapandemien.
Det truer privatlivets fred både
aktuelt og på langt sigt.

I coronabekæmpelsens navn
krænker stater millioner af menneskers
basale rettigheder. Samtidig forstærker
krisen både vold, racisme og ulighed i
mange samfund, advarer Amnesty.

CENSUR OG UNDERTRYKKELSE
Nogle regeringer laver nødretslove, der
sætter demokrati og rettigheder ud af kraft.
De bliver blandt andet brugt til at lukke
munden på dem, der kritiserer regeringen
eller deler oplysninger om COVID-19,
som regeringerne ikke bryder sig om.

UDSATTE ARBEJDERE
MISTER JOBBET
ADGANG TIL SUNDHED
Sårbare og udsatte grupper såsom
oprindelige folk, flygtninge,
migrantarbejdere har vanskeligere ved
at få den hjælp, de har brug for. Ofte
har de hverken adgang til lægehjælp
eller mulighed for at beskytte eller
isolere sig imod smitten.

Millioner af arbejdere i nogle af
verdens fattigste lande mister
deres levebrød, fordi internationale
virksomheder i eksempelvis
tekstilindustrien trækker ordrer
tilbage for milliarder af kroner.
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I LY AF

TRUSLEN
Verden over bruger autoritære
statsledere og regimer
coronakrisen til at tilrane sig
yderligere magt. På Amnestys
kontor i Ungarn kæmper de
ansatte mod tilbagerulningen
af menneskerettigheder i
landet, hvor regeringen nu
styrer ved hjælp af nødret
uden udløbsdato.
Af Bjarke Windahl Pedersen
Illustration: Mikkel Henssel
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På tværs af verdensdele synes coronakrisen
på kort tid at have genbekræftet en velkendt
sandhed: Autoritære ledere og regeringer med
manglende respekt for menneskerettighederne vil bruge enhver anledning til at tilrane
sig yderligere magt og angribe sine kritikere.
I Cambodja blev der i april vedtaget nødretslove, som åbner for ubegrænset overvågning af borgernes telekommunikation, øger
kontrollen med landets presse og sociale medier og giver myndighederne ret til at beslaglægge privat ejendom. Enhver, som findes
skyldig i at modsætte sig de uklart definerede
nødretstiltag risikerer fængsel i op til 10 år.
I Brasilien har præsident Jair Bolsonaro
vist sin støtte til en demonstration, hvor brasilianere krævede landets parlament og højesteret opløst for i stedet at blive afløst af et
militærstyre.
Og i Ungarn begyndte Orbánregeringen i
slutningen af marts at regere per dekret, efter
at et flertal i landets parlament indførte tidsubegrænset nødret. Det betyder, at regeringen kan stække håndhævelsen af eksisterende
love og udstede nye regler uden parlamentarisk kontrol. Enhver, der spreder ”misinformation” i offentligheden, risikerer flere år i
fængsel. Da nødretten er vedtaget uden tids-

begrænsning, er det Viktor Orbáns egne partimedlemmer, der bestemmer, hvornår eller
om denne styreform skal ophøre.
”Den nye lov giver regeringen frie tøjler til
at indskrænke menneskerettighederne”, siger
Dávid Vig, direktør for Amnesty i Ungarn.
Han kalder det for ”ekstremt trist” for
Ungarn, at landet nu står uden instanser til
at kontrollere, at regeringens begrænsninger af menneskerettighederne er nødvendige og proportionale for at beskytte folkesundheden.
Menneskerettighedsforkæmpere i fare
Koncentrationen af magt og afmonteringen
af rettigheder verden over har fået en lang
række danske organisationer til at slå alarm.
”Med indførslen af undtagelsestilstande
og særlige epidemilove i snart sagt alle verdens lande ser vi en markant og bekymrende
tendens til, at nogle regeringer udnytter deres magtpositioner og gennemtvinger udemokratiske tiltag, der ikke er relevante for
sundhedssituationen i landet. Samtidig har
befolkninger rundt omkring i verden i stigende grad accepteret og støttet tiltag, der er
udemokratiske og bryder basale menneskerettigheder, hvilket efterlader demokratiet

i en situation, der er svær at komme ud af”,
lød det i april i Berlingske fra Amnesty, Folkekirkens Nødhjælp, International Media
Support og en række andre organisationer.
Ikke mindst er menneskerettighedsforkæmpere og journalister i store dele af verden kommet i øget fare, påpeger organisationerne, som opfordrer både den danske
regering og civilsamfundet til at forberede sig på en ny global virkelighed:
”Det er afgørende, at Danmark tager afstand og påtaler
det, når lande udnytter pandemien til at slå ned på kritiske røster og allerede udsatte
befolkningsgrupper. Vi skal i
det danske civilsamfund, sammen med vores partnere rundt
om i verden, forberede os på en
kamp for demokratiet af nye dimensioner”,
lyder det fra organisationerne.
Smædekampagner og trusler
I Ungarn rasede den kamp også før coronavirussens indtog, idet civilsamfundet igennem flere år har været under angreb fra regeringen. Og i marts i år blev Amnesty udsat
for en omfattende smædekampagne i landets
regeringsloyale medier, efter at organisationen gjorde opmærksom på de konsekvenser,
regeringens nye nødretslove ville få.
Amnesty blev kaldt en "kriminel organisation", ligesom medier viderebragte fejlagtige
påstande om, at Amnesty skulle presse på
for at frigive smitsomme mennesker fra karantæne. Ansatte på Amnestys kontor i Ungarn, for eksempel Dávid Vig, modtog hadefulde beskeder med trusler om, at de skulle
have tæsk, fængsles eller dræbes.
Da regeringen i Ungarn erklærede nødretstilstand, var der officielt 13 coronasmittede i landet. Da parlamentet gav Orbán
beføjelser til at regere ved dekret, var færre
end 400 smittede. Siden er daglige og direkte transmitterede pressemøder blevet
afholdt af militærpersoner, der fortæller om
antallet af retshåndhævende officerer, som
patruljerer i landet. Samtidig har Orbáns
regering igen og igen givet udlændinge og
migranter ansvaret for at bringe coronavirussen til Ungarn, fortæller
Dávid Vig, der ikke er til sinds at
lade trusler eller forhindringer
bremse Amnestys arbejde:
”Vi fortsætter med at følge situationen tæt, og vi kommer til at
kæmpe imod hver eneste tilbagerulning af menneskerettighederne i Ungarn.
Vi kommer til at holde regeringen ansvarlig
for, at borgerne i Ungarn bevarer deres menneskerettigheder”.

LAD TRYGHED
BLIVE DEN GAVE
DU EFTERLADER
VERDEN
Din arv kan hjælpe den næste generation
Få mere information på amnesty.dk/arv
eller ring til os på 33 45 65 58

TEMA:

PANDEMIENS LANGE SKYGGE

DANSK
BALANCEGANG
Danmarks pandemilovgivning begrænser vores menneskerettigheder
på flere områder, og derfor skal vi være særligt på vagt. Det fortæller
Amnestys jurist Claus Juul, der følger Folketingets lovgivningsarbejde
tæt for at sikre, at danskernes retssikkerhed ikke bliver sat over styr.
Af Katrine Lauritsen

Illustration: Mikkel Henssel

Hvilke rettigheder bliver begrænset af pandemilovgivningen?
Først og fremmest er det retten til fri bevægelighed og forsamlingsfriheden. Sundhedsministeren kan forbyde ophold på bestemte
steder. Det afgørende for, om indgrebet er for vidtgående er, om man
når til et punkt, hvor borgerne reelt afskæres fra at bevæge sig rundt
i byen. Dette er endnu ikke tilfældet.
Som udgangspunkt må borgerne efter grundlovens og menneskerettighederne forsamle sig uden forudgående tilladelse, medmindre
det er til fare for den offentlige orden – ligesom det altid vil være muligt for myndighederne at tage de nødvendige skridt til at beskytte
borgernes sundhed. Staten kan altså ikke uden videre forbyde forsamlinger med henvisning til COVID-19. Den
konkrete nødvendighed, effektivitet, proportionalitet, og lovhjemmel skal påvises.
Boligens ukrænkelighed er også i spil: Der var
oprindeligt forslag om, at sundhedsministeren
skulle kunne fastsætte regler om, at sundhedsmyndighederne og politiet skulle kunne trænge
ind i borgernes hjem – hvis der var mistanke om
”coronasmitte”. Folketinget besluttede, at det var
for vidtgående et indgreb, og ændrede reglerne,
så myndighedernes adgang til at ”trænge ind”
kun omfatter ”lokaliteter/lokaler”, som tilhører
næringsdrivende og juridiske fysiske personer som foreningslokaler. Om disse beføjelser er forenelige med frihedsrettighederne og
grundloven, vil afhænge af, hvordan man bruger disse beføjelser –
især hvor længe og på hvilket grundlag.

Går pandemilovgivningen generelt for langt?
Det kommer an på, om der er tale om kortvarige indsatser, som bringes
til ophør, så snart truslen om flere smittede hører op, eller om de mange
beføjelser bevares, fordi de er gode at have i beredskab. De mange beføjelser i pandemi-lovgivningen har en såkaldt solnedgangsklausul og
udløber den 1. marts 2021. Det holder vi så øje med, om de gør.
Hvad er den mest iøjnefaldende nyskabelse i epidemiloven?
Det er vedtagelsen af en lov, som indeholder flere end 35 bemyndigelsesbestemmelser, der giver den relevante minister beføjelser til at
fastsætte nye regler eller komme med forbud og påbud af forskellig
art. Det afgørende er, at ministeren efter disse
bemyndigelsesbestemmelser kan udstede nye
regler udenom Folketinget.
Det er ikke ualmindeligt, at en minister vedtager detaillovgivning på ”bekendtgørelsesniveau”,
men denne lov giver ministeren bemyndigelse
til at fastansætte regler som for eksempel forbud
mod brug af offentlige transportmidler, regler om
politiets magtanvendelse og tvangsmæssig behandling af smittede, som bestemt ikke er detaillovgivning. Ministeren kan i fremtiden beslutte,
at de omfattende beføjelser også skal kunne tages
i anvendelse ved andre ondartede sygdomme, der ikke er omfattet af
de nuværende regler.

Vi skal sikre, at det
ikke bliver de tekniske
muligheder, der kommer
til at definere vores syn
på retssikkerheden

Hvordan påvirker de nye tiltag borgernes
ret til privat- og familieliv?
Oprindeligt stillede regeringen forslag om, at myndighederne skulle
kunne registrere, hvor borgerne gik og færdedes, og hvor de ifølge
deres betalingskort opholdt sig og gjorde deres indkøb. Efter kritik
fra blandt andet Amnesty blev en såkaldt logning af borgernes lokationsdata taget ud af forslaget, fordi det får karakter af egentlig
masseovervågning, hvor data giver mulighed for at blive benyttet til
formål, som ikke har noget med sygdomsbekæmpelse at gøre.
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Hvad gør Amnesty?
Vi holder øje med, om politikernes indgreb indtænker hensynet til
borgernes retssikkerhed og deres ret til privatliv. Vi skal sikre, at
det ikke bliver de tekniske muligheder, der kommer til at definere
det danske samfunds syn på retssikkerhed, når der skal lovgives. De
seneste ugers politiske processer med at styrke lovgivningens svar
på udfordringen fra COVID-19 har stærke ligheder med de seneste
årtiers antiterrorlovgivning, hvor vores menneskerettigheder også
blev begrænsede og tiltag blev permanente. Derfor råber vi op og
kommer med forslag til, hvordan vores politikere skal sikre, at vores
menneskerettigheder og retssikkerhed ikke skrider.

AMNESTY DOKUMENTERER

Selv efter de har forladt landet, udsætter Kina systematisk
uighurere og andre muslimsk-etniske grupper for trusler og
chikane. Igennem et år har Amnesty indhentet dokumentation for
den kinesiske forfølgelse i 22 lande, fordelt på fem kontinenter.
Tekst: Redaktionen

Illustrationer: Amnesty International
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SÅDAN GJORDE AMNESTY
September 2018

Oktober 2018

Juni 2019

August 2019

August - september 2019

Indsamler over fire
dage vidneudsagn
fra omkring 100
etniske kasakhere
i Kasakhstan.

Interviewer 15
uighurere bosat
i Japan.

Besøger Belgien,
Frankrig og Holland
og interviewer 19
uighurere, som har
forladt Kina.

Interviewer
25 personer
i Holland.

Indhenter fra en lukket kreds af
uighurere og kasakhere yderligere
viden via et online spørgeskema
skrevet på engelsk, kinesisk,
hollandsk og uighur-arabisk.

40.193
danskere har via Amnestys gratis aktionsnetværk
Lifeline skrevet under på kravet om, at de

KINESISKE INTERNERINGSLEJRE SKAL LUKKES.

Tilmeld dig netværket ved at sende en sms med
LIFELINE til 1252 (alm. sms-takst), så får du 2-3
aktioner om måneden. Du skriver under ved at
sende en sms retur med ordet AKTION.

Mens Kina fortsætter indespærringen og indoktrineringen
af anslået en million uighurere i den kinesiske
provins Xinjiang, fører landets myndigheder
samtidig en målrettet jagt på uighurere og
andre eksilgrupper udenfor Kina.
Det sker gennem pres fra landets ambassader i udlandet, via beskedtjenester og tru1 4 I A M N E STY

ende telefonopkald. Målet
er at få eksilerede uighurere og
andre til at vende tilbage til Kina.
”Selv efter at uighurere og personer fra
andre minoriteter er flygtet fra forfølgelsen i Xinjiang, er de ikke sikre. Den kinesiske regering finder måder at nå dem og
skræmme dem på. Regeringen forsøger at

få dem til at returnere til en grum skæbne
– blandt andet ved at presse andre regeringer til at udlevere dem”, siger Patrick Poon,
Amnestys Kinaresearcher.
Amnesty har i over et år – fra september
2018 til september 2019 – indhentet og sammenlignet informationer fra omkring 400
uighurere, kasakhere, usbekere og andre

mer derhjemme for at undertrykke uighursamfundene i udlandet.
Andre fortalte, at de kinesiske myndigheder havde brugt de sociale medier til at opspore, kontakte og intimidere dem.
”Disse skræmmende beretninger fra
uighurere, bosat i udlandet, viser, hvordan undertrykkelsen af muslimer fra Kina
strækker sig langt ud over landets grænser”,
siger Patrick Poon.

medlemmer af hovedsageligt muslimsk-etniske grupper i 22 lande, fordelt på fem kontinenter. Deres beretninger viser den chikane og frygt, som deres lokale samfund på
dagligt oplever.
Adskillige af de interviewede uighurere
fortalte Amnesty, at de lokale myndigheder i
Xinjiang var gået efter deres familiemedlem-

Systematisk forfølgelse
Siden 2017 har Kina ført kampagner mod
uighurere, kasakhere og andre muslimsketniske grupper i Xinjiang-provinsen. Det
anslås, at mindst en million mennesker
er blevet tilbageholdt i såkaldte centre for
”omstilling-gennem-uddannelse” eller ”erhvervstræning”. Her er de blevet udsat for en
lang række menneskerettighedskrænkelser.
I februar 2020 blev et 137 sider langt dokument fra den kinesiske regering lækket til
adskillige internationale medier. Dokumentet indeholdt personlige detaljer om mennesker fra Xinjiang, herunder deres religiøse
vaner og personlige forhold, som skulle bruges til at fastslå, om de skulle interneres i
”genopdragelseslejre”.
De lækkede oplysninger støtter de beviser
på krænkelser, som Amnesty tidligere har
dokumenteret, herunder at Kina overvåger,
indespærrer og indoktrinerer borgere med
muslimsk baggrund.
”Selvom Kina fortsat benægter interneringslejrenes eksistens, vokser beviserne for,
at alle, der bliver deporteret til Xinjiang, er
i stor fare for at blive sendt i lejrene og udsat
for alvorlige menneskerettighedskrænkelser”, siger Patrick Poon og fortsætter:
”Det er altafgørende, at de lande, der huser Xinjiang-diasporaen rundt om i verden,
tager forholdsregler for at sikre dem imod
intimideringen fra kinesiske ambassader og
agenter og stopper tvangshjemsendelserne
til Kina”.
Det anslås, at mellem én million og 1,6
millioner uighurere bor uden for Kina. Der
findes større eksilsamfund i Kasakhstan,
Kirgisistan og Usbekistan, og der findes
mindre samfund i andre lande, herunder
Afghanistan, Australien, Belgien, Canada,
Tyskland, Norge, Rusland, Saudi-Arabien,
Sverige, Holland, Tyrkiet og USA.
Siden 2018 har Sverige og Tyskland officielt forpligtet sig til ikke at deportere kinesiske uighurer eller medlemmer af muslimsk-etniske grupper fra Xinjiang.

RUSHAN ABBAS
Rushan Abbas’ liv blev vendt på hovedet, da hendes søster Gulshan i 2018
blev tilbageholdt i Xinjiang. ”Der er ikke
gået en dag, hvor jeg ikke har talt højt
om den forfærdelige ugerning,” fortæller
Rushan Abbas, som er uighursk aktivist
i USA. Hendes søster blev tilbageholdt
kort tid efter, at Rushan Abbas selv
havde holdt en tale om massetilbageholdelserne af uighurere i Xinjiang. ”Det
er en taktik, som Beijing bruger til at få
mig til at tie stille og for at stoppe min
lovlige aktivisme i USA,” siger hun. Rushan Abbas er blevet angrebet af et statsejet medie i Kina, der anklager hende
for at sprede løgne om tilbageholdelsen
af uighurere i Xinjiang.

GULRUY ASQAR
Gulruy Asqar er lærer og bor i USA. Hendes bror, Husenjan, er en fremtrædende
sprogforsker og har udgivet en uighuriskkinesisk ordbog. I 2018 begyndte Gulruy
Asqar at modtage hyppige telefonopkald
fra det kinesiske konsulat i Houston,
hvor der blev spurgt efter hendes navn,
fødselsdato og andre personlige informationer. Til sidst svarede hun, at hun var
amerikansk statsborger, og at hun ikke
ville give dem nogen informationer. Opkaldene stoppede, men hun begyndte
nu at modtage opkald fra et kinesisk
pakkeleveringsfirma. Hun mistænker opkaldene for at være endnu et forsøg på
at få fat i hendes personlige oplysninger.
For et år siden hørte Gulruy Asqar fra
venner, at hendes bror sandsynligvis er
blevet tilbageholdt i Xinjiang. Hun har
ikke selv kunne få information om hans
situation eller om, hvor han befinder sig.
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Hun er elitesvømmer og syrisk flygtning.
Han er dybhavsdykker og søn af en viet
namesisk bådflygtning. Nu risikerer Sarah
Mardini og Sean Binder 25 års fængsel, fordi
de som frivillige i Grækenland har hjulpet
flygtninge ved Europas grænse.
Af Nora Rahbek Kanafani
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Udadtil er der ikke noget påfaldende ved 25-årige Sarah
Mardini og 26-årige Sean Binder. De læser begge på universitetet, bruger deres fritid på at svømme og surfe og på at være
sammen med venner og familie.
Men deres fremtid ligger i det græske retssystems hænder.
De står anklaget for spionage og menneskesmugling og har
en fængselsdom på op mod 25 år hængende over hovedet.
Fem år er gået, siden Sean og Sarah mødtes som hjælpearbejdere på Lesbos, hvor de tog imod flygtende mænd, kvinder og børn, der netop havde krydset Middelhavet.
Dengang vidste de ikke, at beslutningen om at hjælpe flygtninge i nød ville vende fundamentalt op og ned på deres eget liv.
Et liv, der for Sarahs vedkommende allerede havde budt på
rigeligt med drama.
I august 2015 kravlede 20-årige Sarah og hendes tre år
yngre lillesøster Yusra op i en gummibåd på stranden ved
den tyrkiske havneby Izmir. Bag sig lagde de en barndom i
Damaskus, Syriens hovedstad, hvor de var vokset op i et hjem
af elitesportsudøvere. Stort set hele familien - moren, faren
og et par fætre og kusiner - var konkurrencesvømmere. Yusra
var Syriens store OL-håb.
Da krigen brød ud, var Sarah 15 år, og en ellers struktureret hverdag med skole, træning og venner blev skiftet ud med
bekymringer og angst. Hver morgen, når hun gik ud ad døren, anede hun ikke, om hun ville se sin familie igen. Hendes
venner var enten døde eller flygtet, og Sarah var mere end
klar til at komme væk og tage kontrollen over sit liv tilbage.
Endelig havde hendes far givet hende lov, og hun var på vej
mod Europa.
Sarahs første tanke, da hun så båden, de skulle krydse
Middelhavet i, var, at den lignede en, som turister leger med,
når de er på ferie. Alligevel tøvede hun ikke. De havde ventet fire lange dage på, at menneskesmuglerne fandt en ledig
plads til dem, og de havde kvalme af kun at have fået chokolade at spise.
Da båden stævnede ud fra Izmirs kyst, sad der 20 personer i den, heriblandt et fireårigt barn, selvom båden kun var
beregnet til syv. Efter et kvarters sejlads satte motoren ud,
og båden begyndte at falde sammen i midten og tage vand
ind. Et par af mændene hoppede resolut i vandet og forsøgte
med deres vægt at holde gummibådens sider nede. Sarah
tøvede et øjeblik, men så sprang hun også i. Som elitesvømmer og trænet livredder følte hun, at hun måtte gøre sit til,
at ingen mistede livet på båden. Med den ene hånd holdt
hun fast i et reb, der sad fast om gummibåden, og med den
anden arm og begge ben skubbede hun båden fremad i
det mørke vand.
Også Yusra hoppede i vandet. Sarah råbte til hende, at
hun skulle blive i båden, men hendes lillesøster svarede
kort: ”Hvis du gør det her, så gør jeg det også”.
I sikkerhed
Efter tre en halv time fik gummibådens passagerer endelig Lesbos’ kyst i sigte. Mirakuløst lykkedes det dem
at nå kysten, uden at nogen mistede livet.
Sarah og Yusra rejste videre op igennem Europa og
nåede til Berlin, hvor de blev indkvarteret på et asylcenter. De kontaktede en svømmeklub i nærheden og
begyndte at træne dagligt.
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729.000
Historien om de to elitesvømmersøstre
fra Damaskus gik hurtigt verden rundt. De
modtog adskillige priser, mødtes med Barack Obama og Paven, og Yusra blev den
yngste goodwill-ambassadør nogensinde for
FN’s flygtningeorganisation UNHCR.
Også i Hollywood fik de øje på Sarah og
Yusra, og en filmatisering af søstrenes historie er i gang. En historie, der – i hvert fald til
at begynde med - så ud til at have det hele:
drama, mod og en lykkelig slutning.
EU's lukkede grænser
Ligesom resten af Europa holdt Sean Binder
vejret, da han i september 2015 på sin skærm
fulgte, hvordan mennesker på flugt fra krig
og fattigdom i et stort antal bevægede sig op
igennem Europa.
Han blev forarget over at se, at EU’s svar på
den største humanitære krise i nyere tid var at
lukke grænserne for de mennesker, der havde
mest brug for hjælp. Som søn af en vietnamesisk bådflygtning kom det helt tæt på. Sean er
tysk statsborger, men er vokset op ved kysten
i Irland. Udover at være en erfaren surfer,
dybhavsdykker og livredder læste han statskundskab på Trinity College i Dublin.
”Jeg følte, at jeg både havde den akademiske baggrund til at forstå situationen og den
praktiske træning til at kunne hjælpe folk i
havsnød, så jeg tog til Lesbos, som for mange
flygtninge er den første grænse til Europa”,
fortæller han.
I omkring et år koordinerede Sean de frivillige eftersøgnings- og redningsaktioner
som en del af organisationen Emergency
Response Centre International (ERCI). Med
et hold af læger, svømmere og tolke kunne
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gruppen af frivillige hjælpe både dem, der
var i havsnød, og dem, der nåede kysten.
”Du er ikke helten”
Da Sarah i Berlin var ved at gøre sig klar til
at rejse til OL i Rio de Janeiro, hvor Yusra
var blevet udtaget til at svømme for Team
Refugee, dukkede en Messengerbesked fra
en ukendt afsender op i hendes indbakke.
Beskeden var fra en frivillig fra en af flygtningelejrene på de græske øer.
”Du kender mig ikke, og jeg forventer
ikke, at du svarer mig, men du skal bare
vide, at din historie inspirerer flygtningebørn her i lejrene. Flere børn har bedt om at
få svømmeundervisning, så at de ’ligesom
Mardini-søstrene’ kan redde liv”, stod der.
Beskeden ramte noget i Sarah.
”Får jeg at vide, at et barn vil være som
mig, smider jeg gladelig alt, jeg har i hænderne og tager af sted”, fortæller hun. Hun
fløj direkte fra Brasilien til Lesbos til, hvad
hun regnede med skulle være en to ugers
tjans som frivillig tolk og hjælpearbejder.
Her mødte hun Sean og resten af teamet i
organisationen ERCI og blev dybt imponeret over deres arbejde. Allerbedst syntes hun
om, hvordan de indskærpede over for de frivillige at droppe forestillingen om at spille
helt. ”Hvis du er her for at redde folk, så er
døren dér. De folk, der kommer i bådene,
er overlevere, og du hjælper dem blot et lille
skridt på vejen. Du har ikke været i båden
med dem, det er ikke dig, der er helten”, lød
filosofien.
”Som flygtning var den måde at tænke på
så stærk! Det var, som om jeg fik min værdighed tilbage,” fortæller Sarah.

UNDERSKRIFTER FOR
SARAH OG SEAN
Amnesty aktionerer verden over
for Sarah og Seans løsladelse, og
allerede nu har 729.000 mennesker verden over, herunder
41.646 danskere, skrevet under
i protest. 169 danskere har desuden skrevet sympatihilsner direkte til de to unge.
Underskrifterne er afleveret til
de græske myndigheder, men du
kan på amnesty.dk/sarahogsean
fortsat skrive under og dermed
kræve, at de græske myndigheder
dropper anklagerne.

Vi lever midt i denne store konflikt,
og vi forsøger bare at svømme igennem
den hen imod et normal liv, men det
er svært. Det føles som et spil skak,
hvor vi bare er brikkerne, som de
(myndighederne, red.) leger med.
SARAH MARDINI

Foto: privat

To uger blev til tre år. Hver nat stod Sarah, Sean og de andre frivillige ved kysten
og delte vand og tæpper ud til de forkomne
flygtninge, der nåede i land.
Til at begynde med havde ECRI et professionelt og næsten kammeratligt forhold til
den græske grænsepatrulje og den europæiske grænse- og kystvagt, Frontex. En dag
transporterede Sean en bunke tæpper hen
til en af Frontex’ både, som var løbet tør for
tæpper til nedkølede bådflygtninge. Flere
gange stod de frivillige skulder ved skulder
med lokale politifolk i forsøget på at spore
både i havsnød.
Men alt det ændrede sig.
Lagt i håndjern
Da Sean og Sarah den 17. februar 2018 som
sædvanligt overvågede kystlinjen ud for
Lesbos, blev de tilbageholdt af politiet og
taget med til afhøring på stationen. Deres
mobiler og computere blev konfiskeret og
deres lejligheder gennemsøgt. Politiet fandt
to uregistrerede radiosendere i deres bil. Og
under nummerpladen på bilen, som ERCI
havde lejet lokalt, sad en falsk militærnummerplade.
Sarah og Sean blev afhørt, men derefter
løsladt og kunne vende tilbage til arbejdet.
Fire dage senere dukkede en avisartikel op
med overskriften ”Tysk spion pågrebet sammen med syrisk medsammensvoren”. Der
stod, at de infiltrerede militærbaserne. ”Hvis
det lyder som en spionroman, så er det fordi
det netop er en sådan”, skrev avisen.
Få dage senere blev de igen anholdt.
Anklagerne lyder på menneskesmugling,
spionage, hvidvaskning af penge og tilhørs-

forhold til en kriminel organisation. Kendes
de skyldige, risikerer de to studerende op til
25 års fængsel.
”Da vi afgav vidneudsagn, sagde dommeren, at vi skulle forblive fængslet, indtil
sagen skulle for retten. Jeg brød grædende
sammen – på ét sekund blev mit liv vendt op
og ned”, fortæller Sarah.
Hun blev låst inde i en lille celle med to
andre piger, der ikke talte engelsk. Toiletbesøg afhang af, om vagten havde tid.
”Det var ikke så meget dét at være spærret inde, men dét at jeg ikke vidste, hvad der
skulle ske”, fortæller hun.
Efter to uger blev hun overflyttet til et
fængsel i Athen. På færgen fra Lesbos havde
hun håndjern på. Hun følte, at alle kiggede
på hende med afsky. Som på en kriminel.
”Jeg overlevede krigen, og jeg overlevede
flugten, men det her har givet mig en følelse af
at have mistet kontrollen over mit liv. Jeg sad
tilbageholdt i 106 dage og vidste ikke hvorfor.
Jeg mistede troen på mig selv; måske havde jeg
virkelig gjort noget galt?” siger Sarah.
Overraskende anklager
I fængslet begravede Sean Binder sig i sine
sagsakter og fandt ud af, at Sarah og han
ikke var alene. På det tidspunkt var 158
personer udsat for lignende anklager om
spionage og menneskesmugling på grund af
deres humanitære arbejde.
”Det var forfærdeligt at nå til erkendelsen af, at vi var fængslet udelukkende for at
have forsøgt at hjælpe mennesker. Og det var
endnu mere skræmmende at indse, at det
samme skete for mange andre mennesker
rundt omkring i EU”, fortæller Sean.

Ifølge Sarah og Seans advokat Clio Papapantoleon er sagen mod de to hjælpearbejdere udtryk for et skift i myndighedernes
håndtering af organisationer, der hjælper
flygtninge.
“Et lands straffelov har ikke kun til hensigt at straffe, der er også et ideologisk og
opdragende aspekt. Når man sidestiller
menneskesmugling med det at hjælpe eller
redde liv, bliver det utrolig farligt. Denne
sag markerer et paradigmeskift; selvom
NGO’er og frivillige er blevet retsforfulgt
tidligere, er det første gang, at en hel organisation anklages og, overraskende nok, en
organisation, der tidligere har samarbejdet
med de græske myndigheder”, siger Clio
Papapantoleon til Amnesty.
Sean og Sarah blev i december 2018 løsladt mod kaution og kunne vende tilbage til
Dublin og Berlin. Men her halvandet år senere efterforskes sagen fortsat. Datoen for
begyndelsen på deres retssag i Grækenland
mangler stadig at blive fastsat.
Langs Europas sydlige grænser er nødhjælpsorganisationerne blevet nødsaget til at
indstille deres eftersøgnings- og redningsaktioner. Men flygtninge og migranter går
stadig ombord i usikre gummibåde og sejler mod Lesbos og andre af Europas sydlige
grænser i håbet om et bedre liv.
”Tro mig, ingen sætter sig i en gummibåd, fordi de håber på, at nogen står på den
anden kyst og lægger et tæppe om deres
skuldre”, siger Sarah Mardini.
Artiklen er skrevet på baggrund af
citater fra Sarah og Sean til Amnesty/
TedxLondonWomen/France24
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FORFULGT AF FORT EUROPA

”Aktivisterne udstiller,
at Europas politik
har spillet fallit”
Helt almindelige mennesker, der hjælper
flygtninge og migranter i Europa,
mødes i stigende grad af forhindringer,
chikane og sagsanlæg, fortæller
Amnestys researcher Maria Serano.
Af Nora Rahbek Kanafani

Hvad er det for en tendens,
Amnesty kan dokumentere?
Vi har undersøgt otte europæiske lande, hvor
folk er blevet retsforfulgt, og på den baggrund
kan vi afsløre et spor af kriminalisering i
Europa. Tendensen er ret entydig; myndigheder overser i stigende grad deres pligt til
at beskytte flygtninge og migranter, og når
almindelige borgere går ind for at forsøge at
udfylde hullerne, mødes de af forskellige forhindringer. Vi ser, hvordan man misbruger

Hundredvis af mennesker i Europa bliver
retsforfulgt for at hjælpe flygtninge og migranter.
Amnesty følger en række af sagerne.

MALTA
Teenagere, der modarbejdede, at et skib med flygtninge
og migranter blev tvunget
tilbage til Libyen.

FORFULGT FOR AT
HJÆLPE FLYGTNINGE
TEKST: NORA RAHBEK KANAFANI GRAFIK: MIKKEL HENSSEL

ITALIEN
SPANIEN
Redningsfartøjer er blevet forhindret i
at sejle ud og redde liv på Middelhavet.
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Hjælpeorganisationer, der med
egne skibe har reddet liv på
Middelhavet.

landenes allerede eksisterende lovgivninger
om menneskesmugling og sikkerhed til at
chikanere, angribe og retsforfølge. Det har
ødelæggende konsekvenser for den enkelte
aktivist, men også på samfundsplan. Både
fordi flygtninge og migranter efterlades i en
mere sårbar situation uden hjælp, og fordi
myndighederne sår tvivl om legitimiteten af
det arbejde, som dem, vi i Amnesty kalder
menneskerettighedsforkæmpere, udfører.
Hvem bliver ramt af kriminaliseringen?
Det er en bred vifte; præster, pensionister,
unge aktivister, lærere, brandmænd og bjergguider. Og også flygtninge og migranter, der
hjælper enten familiemedlemmer, venner eller bare andre flygtninge og migranter.
Men et land har vel ret til at beslutte,
hvem der må komme ind over dets
grænse? Bistår aktivisterne ikke folk i
ulovlige aktiviteter?
Et land har ret til at bestemme, hvem der
må komme ind over dets grænse. Men det

har også en forpligtelse til at behandle alle
sager om asyl. Flygtninge og asylansøgere er
tvunget til at rejse ulovligt, der er ingen legale
ruter, og menneskerettighederne forpligter
os til ikke at straffe flygtninge, der ulovligt
krydser grænsen, når de er på flugt. De mennesker, som bliver retsforfulgt, har handlet
ud af solidaritet, når de har mødt mennesker
med behov for hjælp. Ingen bør være tvunget
til at tjekke et pas, før de hjælper et andet
menneske i nød.

Hvor udbredt er problemet?
Mellem 2015 og 2018 var der omkring 158
åbne sager, og mindst 15 NGO'er blev retsforfulgt. Men det tal giver ikke det fulde
billede, for der er mange forskellige måder at
vanskeliggøre organisationers arbejde på; vi
ser også chikane fra politiets side i Calais i
Frankrig og i Kroatien, og vi ser smædekampagner fra myndighedernes side.
Hvad gør Amnesty ved problemet?
Sagerne mod enkeltpersoner er ofte meget
langtrukne og lægger stort pres på de mennesker, der står anklaget, så det er vigtigt,
at vi støtter dem og samarbejder med deres advokater. Vi arbejder også på at få de
enkelte lande til at ændre lovgivningen, så
menneskesmugling kun dækker over tilfælde, hvor en person har hjulpet andre for
at tjene penge på det. Loven skal ikke bruges
mod folk, der blot hjælper andre mennesker
i en sårbar situation. En sådan hjælp burde
ikke blot lovlig. Det burde være noget, vi
alle gør.

Afholder staternes forfølgelse
folk fra at hjælpe?
Retsforfølgelserne skaber en kædereaktion
af frygt, fordi alle kan se, at andre rent faktisk bliver straffet, hvad enten det er for at
redde folk fra at drukne i Middelhavet eller
for at uddele tæpper i de franske alper. Men
på tværs af landene er det også de samme
værdier, der får folk til at fortsætte. Der er
en stærk vilje til at hjælpe, selvom omkostningerne er så høje, fordi folk føler, det er det
rigtige at gøre.

KROATIEN
Civile grupper, der har
ydet integrations- og
retshjælp til flygtninge.

SCHWEIZ
Flygtninge, der hjalp venner
og familiemedlemmer med
mad og husly.

Præst, der gav
husly til en
nødlidende
mand fra Togo,
der var blevet
sat på gaden.

GRÆKENLAND

FRANKRIG

Sean Binder og Sarah Mardini, der hjalp flygtninge ved Lesbos
kyster. Danske Salam Aldeen har fået indrejseforbud efter at
have hjulpet flygtninge gennem sin NGO, Team Humanity.

Bjergguider, der gav
flygtninge te og
varmt tøj i bjergene.

Syv aktivister, der demonstrerede for flygtninge og
migranters rettigheder.

Vejen til en ny voldtægtslov
I over 12 år har Amnesty International kæmpet for at forbedre
voldtægtsofres adgang til retfærdighed i Danmark. Nu er en ny lov,
der bygger på samtykke, endelig på trapperne.
Af Nora Rahbek Kanafani

MARTS 2008
DOKUMENTATION: MANGLENDE
RETSSIKKERHED FOR VOLDTÆGTSOFRE
I rapporten Case Closed dokumenterer
Amnesty, at meget få voldtægter ender
med dom i Danmark. Kun fire ud af
ti sager, der bliver meldt til politiet,
kommer for en dommer, et meget
lavt tal i forhold til andre typer af
kriminalitet.

FEBRUAR 2009
INGEN RABAT TIL VOLDTÆGTSMÆND
Med kampagnen Ingen Rabat til Voldtægtsmænd stiller Amnesty skarpt på blandt
andet den ”strafrabat”, som betyder, at
en mand, der voldtager sin kone, straffes
mildere end den, der voldtager en person,
som vedkommende ikke er gift med.
Justitsminister Brian Mikkelsen (K) får
overrakt 15.429 underskrifter fra danskere, der sammen med Amnesty mener, at
voldtægtslovgivningen skal ændres.

MAJ 2013
NY VOLDTÆGTSLOV VEDTAGES
Da en ny voldtægtslovgivning vedtages
i 2013, er størstedelen af Amnestys
ændringsforslag med. Det betyder blandt
andet, at det nu straffes som voldtægt at
tvinge et forsvarsløst offer til sex. Tidligere
blev det ikke anset for voldtægt, hvis ofret
ikke kunne gøre modstand, fordi hun for
eksempel var bevidstløs eller sov. Amnesty
kritiserer dog voldtægtsparagraffen for
fortsat at have fokus på vold eller trusler
om vold frem for på samtykke.
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OKTOBER 2018
KONFERENCE OM SAMTYKKE

OKTOBER 2018
JUSTITSMINISTEREN NEDSÆTTER
EKSPERTPANEL
En række konkrete voldtægtssager
og efterfølgende kritik af lovgivningen i
medierne får justitsminister Søren Pape
Poulsen til at nedsætte et ekspertudvalg,
der skal se nærmere på, hvordan man sikrer
den bedst mulige behandling af voldtægts
ofre. I udvalget sidder blandt andre
repræsentanter for Landsforeningen
af Forsvarsadvokater, Dannerstiftelsen og Amnesty.

På en konference om samtykke på
Christiansborg samler Amnesty eksperter
fra ind- og udland. Blandt oplægsholderne er
britiske Kirsty Brimelow, der i snart tyve år
har arbejdet både som anklager og forsvarer
i London. ”Jeg blev meget overrasket, da
jeg hørte, at Danmark har sådan en forældet
voldtægtslov. Ingen har krav på sex med et
andet menneske, og den nuværende danske
lov sender et signal om, at kvindens krop ikke
er hendes egen,” siger hun. Året forinden
vedtog Sverige en ny voldtægtslovgivning, baseret på samtykke.

FEBRUAR 2019
50.000 UNDERSKRIFTER TIL JUSTITSMINISTEREN
Liva Agger Jørgensen og Kirstine Holst er begge
stået offentligt frem med deres voldtægtshistorier.
Sammen med Amnesty overrækker de Justitsminister
Søren Pape Poulsen (K) 50.000 underskrifter fra
danskere, der kræver en samtykkebaseret lovgivning
på voldtægtsområdet. ”Jeg havde et godt og meget
bevægende møde med Amnesty og de modige
ofre, og jeg er glad for, at Amnesty sætter fokus på
voldtægt og samtykke. Amnesty er derfor også en del
af det ekspertpanel, jeg nedsatte sidste år. For mig
er det helt åbenlyst, at vi skal skærpe lovgivningen
om voldtægt”, siger Søren Pape Poulsen. Justits
ministeren vælger at lade Straffelovrådet, der vej
leder Justitsministeriet i strafferetslige spørgsmål,
vurdere loven og komme med sine anbefalinger.

SEPTEMBER 2015
#JATILKAFFEERIKKEJATILSEX
Amnesty afleverer 42.500 underskrifter til
Justitsminister Søren Pind (V) med kravet om
at undersøge, hvorfor mange voldtægtssager
fortsat lukkes uden at komme for en dommer.
Underskrifterne er indsamlet under kampagnen
#jatilkaffeerikkejatilsex, der har fokus på, at
voldtægtsofre alt for ofte bliver pålagt skylden
for at være blevet voldtaget. En rundspørge,
som Voxmeter foretager for Amnesty, viser,
at én ud af syv danskere mener, at kvinden
bærer en del af skylden for en voldtægt,
hvis hun selv er gået med manden hjem.

Samtykke – hvad er det?
Med en samtykkebaseret voldtægtslov er det ikke
længere kun tilstedeværelsen af vold eller trusler
om vold, der afgør, om der er tale om voldtægt.
Fokus vil fremover være på, om begge parter var
indfor-stået med at have sex, og på, hvad begge
parter gjorde for at sikre sig, at der forelå samtykke.
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MARTS 2019
NY DOKUMENTATION
Amnesty offentliggør ny research, der bygger på
interviews og gennemgang af 94 domsafsigelser
og 353 henlagte voldtægtssager, det vil sige sager,
der er blevet lukket af anklagemyndigheden, inden
de kom for en dommer. Konklusionen er, at kvinder
og piger i Danmark fortsat svigtes af en forældet
voldtægtslovgivning, og at straffrihed og kønsstereo
typer i retssystemet står i vejen for retfærdighed.
Amnesty fremlægger desuden en række anbefalinger,
der skal komme fordomme i retssystemet til livs.
Research fra Amnestys afdelinger i Norge, Sverige
og Finland viser, at også her mødes voldtægtsofre
med mistænkeliggørelse, fordomme og
kønsstereotyper i retssystemet.

FEBRUAR 2020
STRAFFELOVRÅDETS ANBEFALINGER
Straffelovrådet fremlægger sine anbefalinger til
ny voldtægtslovgivning; Ud over vold og tvang skal
voldtægtsbestemmelsen udvides til at også at gælde
alle situationer, hvor der ikke har været frivillighed.
Betænkningen rummer to forskellige ændringsforslag.
Det ene står ti af rådets medlemmer bag, og det er
baseret på frivillighed. Det andet står et enkelt medlem
bag, og det bygger på ordet samtykke. Flertallets
anbefaling af ”frivillighed” vækker bekymring hos
Amnesty. ”Der er en risiko for, at passivitet
forveksles med frivillighed og det er risikabelt, når vi
ved, at en stor del af voldtægtsofre oplever at ”fryse”
i overgrebssituationen. Loven bør understrege,
at der skal aktivt, frivilligt samtykke til – udtrykt
i ord eller handling”, siger Helle Jacobsen,
senior-rådgiver i Amnesty.

FEBRUAR 2020
STATSMINISTEREN: NY LOV SKAL
BYGGE PÅ SAMTYKKE

Opbakningen til samtykke stiger
I december 2017 spørger en Megafonmåling,
udført for TV2, om danskerne ønsker en sam
tykkelov. 28 procent af danskerne svarer ja til
en ny lov, hvor sex uden tydeligt samtykke kan
straffes som voldtægt, mens 54 procent siger
nej. I februar 2019 viser en undersøgelse, som
Voxmeter har foretaget for Amnesty, at lidt under
halvdelen – 49,1 procent – bakker op, mens 23,7
procent er imod. 27,2 procent er i tvivl. Blandt
kvinderne er opbakningen til en samtykkelov på
56,7 procent, mens 14,5 procent er imod.
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Diskussionen om Straffelovrådets forslag
bølger: skal den kommende nye voldtægtslov
bygge på frivillighed eller samtykke? I en spørge
time i Folketinget toner statsminister Mette
Frederiksen rent flag: ”Vi går efter en samtykkebaseret lovgivning, som vi også har sagt i for
ståelsespapiret. Det, vi først og fremmest går
efter, er, at den virker, og at vi får skabt en
voldtægtslovgivning, som medfører, at der
er flere domme, som bliver afsagt”, siger hun.
Inden 1. juli vil Folketinget behandle og
stemme om en ny dansk voldtægtslov.

KRIGSENKERNE,
PRÆSIDENTEN OG
DE FORSVUNDNE.
Flere end 90.000 kvinder i den nordlige
del af Sri Lanka mistede deres mænd
og sønner, som døde eller forsvandt
under borgerkrigen. Fra landets nyvalgte
præsident lyder det nu, at de alle
sammen er døde, og at de efterladte
kan få en økonomisk kompensation.
Men enkerne vil ikke have penge.
De vil have beviser.
Af Anne Lea Landsted

Hun mistede sin mand. Han blev anholdt
i 2003 og er ikke set siden. Hun mistede sine
sønner. De forsvandt i borgerkrigens sidste
dage. Hun mistede sit hjem. Det er i dag en
militærbase. Hun er blevet tilbudt penge, men
det eneste hun ønsker er svar. Svar på, hvad
der skete med hendes mand. Svar på, hvor
hendes sønner blev ført hen, da militæret
bortførte dem i 2009.
Og Regasamy Annaledsumy er langt fra
den eneste, der har mistet og gerne vil have
svar. Hver måned, siden borgerkrigen i Sri
Lanka sluttede for lidt over ti år siden, har
flere hundrede tamilske krigsenker demonstreret forskellige steder i den nordøstlige del
af landet for at få klar besked om deres forsvundne mænd og børns skæbne.
Præsidenter er kommet med skiftende forklaringer på de mange forsvindinger. Nogle
siger, mændene er flygtet til udlandet – men
uden at kunne dokumentere det. Andre påstår, at de er døde. Så sent som i januar i år
sagde den nyvalgte præsident Gotabaya Rajapaksa, at alle de forsvundne er døde, og
at det er på tide at komme videre og slå en
streg over fortiden. Præsidenten vil udstede
dødscertifikater og betale penge, men de
pårørende vil ikke have penge. De vil have
beviser på, at deres mænd og sønner er døde.

”Jeg er blevet tilbudt 6000 rupees om måneden (omkring 200 danske kroner), men det
eneste, jeg ønsker, er at kende sandheden”, siger Regasamy Annaledsumy.
Taget af militæret
Hun har en gul kuvert med dokumenter og
billeder af sine sønner med overalt. Hun ser
ældre ud end sine 55. Årene med uvished
og sorg har slidt på hende. Da hendes mand
forsvandt, faldt familiens økonomi sammen,
og i dag forsøger hun at få livet til at hænge
sammen med småjobs som rengøring og
hjælp fra sin søster.
Hun åbner kuverten og finder et billede af
sønnerne Ravi og Suresh frem. Hun holder
det op foran sig.
”De var 13 og 14, da de i maj 2009 blev
samlet op af en af militærets busser. Men
hvad skete der med dem? Hvor tog de
dem hen?”
Alt var kaos med konstante bombardementer, husker Regasamy Annaledsumy.
Nogle af de værste kampe fandt sted i Mulativoprovinsen i det nordøstlige Sri Lanka.
Det var her, det endelige opgør mellem regeringstropperne og de tamilske tigre fandt
sted i foråret 2009, og det var her, drengene
blev kørt væk sammen med mænd og børn,
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Regasamy med hendes
sønner Ravi og Suresh.
De forsvandt, da militæret
tog dem i 2009.

som myndighederne mistænkte for at samarbejde med tigrene.
Nogle af dem blev sendt på genopdragelseslejre, og Regasamy Annaledsumy kan ikke
lade være med at tænke på, at de måske stadig er i live. Men hun er bange og tør ikke
længere sige det offentligt. Siden Gotabaya
Rajapaksa blev valgt til præsident i november 2019 har regeringen øget overvågningen
og fremsat trusler mod pårørende til forsvundne. Gotabaya Rajapaksa var forsvarsminister og hans bror, Mahinda Rajapaksa,
præsident, da krigen sluttede i 2009. De er
for deres roller under borgerkrigen mistænkt
for at være ansvarlige for krigsforbrydelser,
herunder bombning af civile mål, voldtægter
og udenretlige henrettelser. FN vil have dem
stillet for en krigsforbryderdomstol, men Sri
Lanka nægter at medvirke. Det singalesiske
flertal i Sri Lanka betragter omvendt brødrene som
helte, fordi de stoppede
konflikten.

mødre til forsvundne blevet ringet op flere
gange af forskellige efterretningstjenester og
blevet spurgt om, hvor de mødes, og hvem
der organiserer møderne. De har selv været
til afhøring hos efterretningstjenesten, TID,
Terrorism Investigation Division, i hovedstaden Colombo. Tjenesten er berygtet for at
bruge tortur under afhøringer.
“De spurgte, hvorfor vi demonstrerede, og
hvor pengene kommer fra,“ siger Sivananthan Janitha. ”De sagde, at de ville hjælpe os,
hvis vi holdt op. Men vi holder ikke op. Vi
bliver ved, til vi har fået et klart svar.”
Shanmugampillai Sarojini og Sivananthan
Janitha fik lov til at gå. Så heldige er andre
ikke altid.
”Folk er bange nu på grund af den nye regering,” fortæller Sivananthan Janitha. ”De
holder øje med os, derfor demonstrerer vi
heller ikke de samme steder hver gang, men flytter rundt.”

Selvfølgelig er jeg
bange, men at rejse
er den allersidste
mulighed. Jeg kan
gøre mere ved at blive

Folk er bange
Shanmugampillai Sarojini
og Sivananthan Janitha
har heller ikke kunnet få
svar på, hvad der er sket
med deres pårørende. Janithas mand blev bortført
på åben gade, og Sarojinis søn forsvandt i
Mulativoprovinsen i krigens sidste dage.
Ligesom Regasamy Annaledsumy har
de billeder af deres forsvundne pårørende
med sig overalt i håb om, at nogen på et eller andet tidspunkt vil lytte til dem. De føler sig svigtet af det internationale samfund,
der ikke længere synes at interessere sig for,
hvad der sker i Sri Lanka.
”I 11 år har vi håbet, at vores børn var i
live. Nu har præsidenten taget håbet fra os
ved at sige, at de er døde.”
Shanmugampillai Sarojini og Sivananthan Janitha ser alvorligt på mig og tilføjer:
”Vær sød at dele vores budskab, så vi ikke
bliver glemt.”
De er med i gruppen Mothers of the
Disappeared, der hver måned den 30. demonstrerer for at få at vide, hvad der er sket
med deres sønner. Datoen er inspireret af
den internationale dag for ofrene for bortførelser, der markeres hvert år den 30. august,
men efter præsidentvalget er de blevet mere
forsigtige. I løbet af de seneste måneder er
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Dødstrusler
Ruki Fernando er rådgiver i menneskerettighedscentret INFORM i
Colombo. På væggene på
hans kontor i bygningen
ved siden af jernbanen
hænger der billeder af
journalister, der enten er forsvundet eller
blevet dræbt.
Han fortæller, at frygten blandt etniske
minoriteter og journalister i Sri Lanka er
vokset, efter at familien Rajapaksa igen er
kommet til magten.
Mange har forladt Sri Lanka. Ruki Fernandos forældre har også opfordret ham
til at rejse. Han har tidligere været anholdt,
men blev løsladt efter pres fra det internationale samfund. Det er ikke sikkert, at han er
ligeså heldig næste gang.
”Selvfølgelig er jeg bange, men at rejse er
for mig den allersidste mulighed. Jeg kan
gøre mere ved at blive.”
I det store rum foran hans kontor sidder
to journalister bag deres computere. De har
modtaget dødstrusler, og INFORM hjælper
dem med at finde sikre steder, hvor de kan
opholde sig midlertidigt.
”Sri Lanka bør skamme sig over de
mange dræbte og forsvundne og indlede
en undersøgelse, så de ansvarlige kan blive
stillet til regnskab i stedet for at forfølge

PRÆSIDENTENS FORTID

dem, der prøver at få sandheden frem”, siger Ruki Fernando.
Han kalder det både ufølsomt og hånligt,
når regeringen nu siger, at alle de forsvundne
er døde uden at dokumentere det.
”Folk har krav på at kende detaljerne. Det
er familier, som har ledt og ledt i årevis, og
som har oplevet utroligt megen smerte. Det
mindste, man kan gøre, er at fortælle, hvordan deres pårørende forsvandt, og hvordan
de blev dræbt.”
Ifølge ham bliver der ikke varig fred i Sri
Lanka, før regeringen forholder sig til årsagerne til, at krigen opstod, nemlig tamilernes ønske om en selvstændig stat, og før
de ansvarlige for krigsforbrydelser på begge
sider af konflikten bliver stillet til ansvar.
Desuden mener han, at de døde bør mindes.
”Man kan måle et demokrati på to måder,” siger Ruki Fernando. ”Hvordan mindretallene bliver behandlet og på graden af

Gotabaya Rajapaksa blev valgt til
præsident i november 2019. Umiddelbart
efter udpegede han sin bror Mahinda
Rajapaksa til premierminister. De er
begge mistænkt for krigsforbrydelser
under offensiven mod de tamilske tigre
i 2009, hvor Gotabaya Rajapaksa var
forsvarsminister og broderen præsident.
Sri Lanka nægter at medvirke til, at der
bliver oprettet en krigsforbryderdomstol,
og så sent som i marts i år benådede
præsidenten en af de få soldater, som
var blevet dømt for at have dræbt civile
under borgerkrigen. Amnesty International
opfordrer myndighederne i Sri Lanka til
aktivt at støtte de efterladtes kamp for
at få sandheden frem.
Krigen mellem regeringen i Sri Lanka
og de tamilske tigre varede i 26 år og
kostede over 100.000 mennesker livet.
Hårdest gik det ud over det tamilske
mindretal. Årsagen til krigen var tamilernes ønske om en uafhængig tamilsk stat
i den nordøstlige del af landet, hvor der
bor flest tamiler.
I dag stiler Rajapaksa-regeringen mod
at få absolut flertal i parlamentet og
har planer om at indføre singalesisk som
hovedsprog og erklære Sri Lanka et
rent buddhistisk land.

ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og tolerance. På begge fronter har Sri Lanka fejlet.”
Håbet
Regasamy Annaledsumy lægger billederne af
sine forsvundne sønner tilbage i den gule kuvert. Tidligere opholdt hun sig sammen med
sine tre yngste børn – tre døtre - i en flygtningelejr i Mannerdistriktet. Nu bor hun i et
lille hus i junglen. Det er ikke hendes hjem.
Det blev overtaget af militæret, og i dag ligger der en kaserne på grunden. Under krigen
beslaglagde militæret en stor del af jorden i
det nordlige Sri Lanka. Indtil i dag er det kun
lykkedes ganske få tamilske enker at få den
tilbage igen. Regasamy Annaledsumy håber,
at det også en dag vil lykkes for hende, men
lige nu er det vigtigste at finde ud af, hvad der
er sket med hendes sønner.
”Uvisheden er den værste,” siger hun,
”men håbet holder mig i live”.

Foto: Ritzau Scanpix

Selvom han er mistænkt for
krigsforbrydelser, vandt Gotabaya
Rajapaksa i november komfortabelt
præsidentvalget i Sri Lanka.
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Krigsfotografens
puslespil
Jan Grarup blev kaldt lands
forræder, da han i begyndelsen
af coronapandemien nægtede at
deltage i ”hysteriet”. Så blev han
selv syg, sagde undskyld og gik
i gang med at lave sine fotos til
puslespil for at få fleres øjne op
for katastrofer udenfor Danmark.
Af Malene Haakansson
Foto: Jan Grarup

Jan Grarup
Krigsfotograf
Har i mere end 30 år rapporteret fra verdens
hårdest ramte krigs- og katastrofeområder.
Han har vundet et hav af internationale priser,
blandt andet otte World Press Photography
Awards. Grarup har udgivet flere bøger, senest
erindringen ”HVOR JERNKORSENE GROR”.

Da myndighederne midt i marts opfordrede
danskerne til at begrænse social aktivitet,
lagde du et billede fra en vinbar op på
Instagram med teksten: "Life continues in
Copenhagen". Efterfølgende sagde du til
Berlingske: ” Jeg nægter at lægge mit eget
liv ned og gå i hysteri.” Hvad fik dig til at
reagere sådan?
Jeg har set det her så mange gange ude i verden
med tuberkulose, malaria og ebola. Jeg har oplevet så mange mennesker, der går igennem de
her pandemier, hvor tusinder dør hver dag. Så
jeg synes, at det blev lidt hysterisk herhjemme.
Jeg prøvede at bevare en normalitet. Men jeg fik
ikke forklaret, hvorfor jeg havde det sådan.
Du blev mødt med en storm af kritik på
sociale medier. Det har du prøvet før, men
denne gang var anderledes – hvorfor?
Fordi jeg ikke fik forklaret mig ordentligt. Og
så er jeg aldrig før blevet kaldt for landsforræder. Men hvis jeg skal være bundærlig, så forstår
jeg ikke, at vi kan være så bekymrede på egne
vegne og så diametralt ligeglade, når det handler om noget uden for Danmarks grænser. Det
siger jeg ikke, fordi jeg ikke har ondt af dem, der
mister deres pårørende eller deres økonomiske
fundament – det står bare i skyggen af alt det,
jeg har oplevet. Når jeg rapporterer om kriserne
ude i verden, har folk i Danmark ikke andet end
et skuldertræk tilovers – og det irriterer mig.
Efterfølgende har du undskyldt
din reaktion. Hvorfor?
Det var i erkendelsen af, at rigtig mange mennesker var påvirket af det her. Corona har en
kolossal effekt på folks fundament i livet. Og så
var jeg ikke reflekteret nok i mine første udmeldinger. De var lidt for kække.

Foto: Ritzau Scanpix
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Kan frygt og smerte gradbøjes, alt efter
hvor i verden man befinder sig?
Nej, det synes jeg ikke. En kvinde,
der mister sit barn i Somalia bliver
lige så ulykkelig som en kvinde

på Rigshospitalet. I Danmark har vi en tendens til at sige, jamen det er jo i Afrika. De er
vant til det. Den yderste konsekvens af den
diskussion er jo at sige, at en afrikaners liv er
mindre værd end vores. Og det er jo præcis
det, vi mener i de her dage. Vi ofrer milliarder
af kroner på hvert reddet menneskeliv. Hvis
jeg bad om, at vi gjorde det samme et andet
sted i verden, så ville folk jo sige til mig, at jeg
var en rablende idiot.
Du har selv været syg med coronalignende
symptomer, har været i karantæne, og er
nu gået i gang med at lave puslespil af dine
billeder fra verdens brændpunkter. Hvorfor?
Da Danmark lukkede ned, tænkte jeg på, hvad
jeg kunne gøre for at holde folk hjemme og samtidig bibeholde et udsyn. Så fik jeg en idé om i
første omgang at lave de ikke-voldsomme
billeder med blandt andet budskaber
om kærlighed og omsorg om
til puslespil. Jeg håber, at
billederne kan give nogen
refleksion også i forhold
til vores egen situation.
Dit sværeste puslespil har
2000 brikker, og til det har du udvalgt et
billede af en losseplads på den græske ø
Lesbos, som er fyldt med redningsveste fra
migranter og flygtninge. Hvorfor skulle netop
dette foto være så svært?
Fordi det er fra vores egen baggård. De 150200.000 redningsveste ligger som et monument
for mennesker, der har søgt sikkerhed for krig
og katastrofer med drømmen om et bedre liv.
Det foregår i Europa, og vi lukker øjnene for
det. En mand har skrevet til mig, at det er gået
op for ham, at hver brik på billedet i virkeligheden er 20 liv. Han kunne se hvilke veste, der var
brugt til små børn. Det var mennesker, der
prøvede at få et bedre liv. Hvis det er den
refleksion, folk får, er jeg godt tilfreds. Man
må gerne være politisk uenig med mig,
bare man ikke er ligeglad.

Jan Grarup har lavet 25 puslespil af
billedet fra den græske ferieø Lesbos,
hvor redningsveste fra migranter og
flygtninge ligger på en losseplads.
Puslespillene blev solgt på få timer.
Størstedelen af overskuddet fra Grarups
puslespil går til velgørende formål.

Aktivist i
et nedlukket
samfund

AKTIVISME

– OG –
ARRANGEMENTER

ANETTE IBSEN

Kontaktperson for Amnesty Furesø
Hvad optager dig mest lige nu?
Den iranske kvindelige samvittighedsfange, Narges
Mohammadi, er ekstra truet i fængslet på grund af
coronaudbruddet. Vi skulle have demonstreret ved
den iranske ambassade, men det blev i stedet til en
onlineaktion i samarbejde med Amnestys sekretariat.
Narges’ situation og aktionen har fyldt meget hos
mig. Generelt er jeg bekymret for pandemiens
konsekvenser for menneskerettighederne, både
herhjemme og ude i verden.
Hvordan laver du aktivisme hjemmefra?
Ud over kampagner og andet Amnestyarbejde har
den røde tråd i vores 12 år gamle frivillige Amnesty

gruppe altid været en iransk fangesag. Vores nuværende sag har vi kunnet arbejde videre med i
isolationen. De månedlige gruppemøder er aflyst,
men vi er meget vant til at kommunikere, træffe
beslutninger og fordele arbejdsopgaver på email mellem møderne. Derudover følger jeg med i Amnesty
på diverse sociale medier og liker og deler indholdet.
Hvorfor er du aktivist i Amnesty?
Hele mit liv har jeg været stærkt oprørt over
tortur og dødsstraf. Derfor blev jeg tidligt medlem
af Amnesty, og derfor var Amnesty et oplagt valg,
da jeg blev tidlig pensionist og fik overskud til 
frivilligt arbejde.

AMALIE HALLBERG

Samtykkeambassadør for Amnesty Youth Danmark og youth’er i Stenhus
Hvad optager dig mest lige nu?
Lige nu arbejder jeg en hel del på Samtykkelørdag, hvor vi på Instagram sætter fokus på
samtykke og seksuelle krænkelser gennem quiz,
debat og andet. Jeg prøver at bruge den her tid på
at fordybe mig mest muligt i det arbejde, jeg laver
for Amnesty, også på kommende projekter som
Operation Dagsværk.
Hvordan laver du aktivisme hjemmefra?
Jeg har lavet en masse hjemmeaktivisme og været
med til at starte #Draw4rights op på Instagram.
Udover det har jeg overtaget AmnestyYouthDanmarks Instagram, hvor jeg har holdt samtykke-
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lørdag de sidste par uger. Der findes mange solidaritetskampagner derude, man kan tage fat i, og
jeg tror, der lige nu er rig mulighed for at skabe en
masse opmærksomhed på de sociale medier
på mange kreative måder.
Hvorfor er du aktivist i Amnesty?
Jeg er aktivist i Amnesty, fordi jeg holder af andre
mennesker. Jeg er virkelig klar over, at jeg er blevet
født med et kæmpe privilegium, fordi jeg er født i
Danmark. Jeg føler dybt i mit hjerte, at alle mennesker skal være givet de samme muligheder og
rettigheder. Hvis jeg kan hjælpe bare den mindste
smule med at få det til at ske, så vil jeg gøre det.

30 MINUTTER:

Send en hilsen til den
iranske samvittighedsfange,
Narges Mohammadi på
www.amnesty.dk/narges

2 TIMER:

Kom med til en række
spændende virtuelle møder
og oplæg, hvor du hjemme fra
din egen stue kan møde andre
aktivister og medlemmer og
høre oplæg om en række
højaktuelle emner. Skriv til
aktivisme@amnesty.dk,
hvis du vil tilmelde dig eller
høre mere.

3 TIMER:

Støt Amnesty økonomisk og
bliv klogere på menneske
rettighederne med den
nye e-bog af Christian Friis
Bach, ”Then I would like a
dishwasher”. Bogen er på
engelsk og forklarer, hvordan
menneskerettighederne ikke
bare er et mål, men også
kan bruges som strategi
til forandring i et land,
en organisation eller en
virksomhed. Find bogen på
saxo.com eller bog-ide-dk.

Skriv til
aktivisme@amnesty.dkk,
hvis du vil høre mere om
aktivisme i Amnesty.
Find os på:

6.609.837!
breve og beskeder fra hele verden blev under
Amnestys kampagne Skriv for Liv i 2019 sendt
af sted til mennesker, der udsættes for overgreb, og til myndighederne, som har ansvar for
at stoppe det.
Antallet er det højeste nogensinde, og Amnesty arbejder allerede nu på at forbedre rekorden her i 2020. I november og december
deltager tusindvis af danske skoleelever i brevskrivningskampagnen Skriv for Liv. Er du selv
lærer, eller kender du en lærer, så læs mere og
tilmeld dig på: www.amnesty.dk/undervisning/
skrivforliv

NY HOVED
BESTYRELSE
 ørdag den 25. april afholdt dansk
L
afdeling vores første virtuelle generalforsamling, da det fysiske landsmøde måtte aflyses på grund af
coronasituationen. Der blev afgivet
beretninger for 2019 og præsenteret
budget for 2020 samt foretaget valg
til hovedbestyrelsen og fundraisingog økonomiudvalget. Amnesty Danmarks hovedbestyrelse består nu af:
Oliver de Mylius, Sara Abawi (genvalgt), Kristoffer Nilaus Olsen (genvalgt), Anne Katrine Andersen, Ole
Ankjær Madsen, Mikala Satiya Rørbech, Solveig Nisbeth (ny) og Sheila
Ørnstrup (ny, suppleant).

Elevernes breve er konkret med til at hjælpe
mennesker, der udsættes for overgreb. Sagerne
og det gratis undervisningsmateriale styrker
desuden elevernes forståelse for omverdenen
og menneskerettighederne og giver dem en interkulturel indsigt på baggrund af autentiske
sager. Elevmaterialet og lærervejledningen henvender sig til 7.-10. klasse og fagene dansk,
samfundsfag og engelsk.
Selvfølgelig kan du også deltage i Skriv for
Liv, selv om du ikke selv er skoleelev eller lærer. Vi åbner for tilmeldingen for medlemmer,
aktivister og alle andre efter sommerferien.

PÅ VEJ MOD PRIDE
Til sommer løber årets Copenhagen Pride af s tablen
– under hensyn til alle sundhedsfaglige a
 nvisninger.
Amnesty er allerede i fuld gang med p
 lanlægningen af
aktiviteter og muligheder for at fejre kampen for LGBTIrettigheder. Kan du heller ikke vente, er du velkommen
til allerede nu at kontakte os på 
aktivisme@amnesty.dk, så holder vi dig opdateret om,
hvordan du kan være med til at fejre mangfoldigheden
og vise solidaritet for LGBTI-miljøet.
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Menneskerettighederne er ikke en luksus, som
regeringer kan ignorere, når der er krise. Derfor arbejder
vi på højtryk for at dokumentere og forhindre krænkelser
i kølvandet på COVID-19. Det er kun muligt på grund
af medlemmer som dig. Tak for din støtte!

Foto: Richard Potts, Amnesty

