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Dersom de ikke ønsker å gjøre seg 
selv til lovbrytere tvinges unge jenter 
som blir utsatt for voldtekt og incest 
til å gjennomføre svangerskapet. I de 

mest ekstreme tilfellene innebærer 
dette at de må bære fram sine egne 
brødre og søstre, med de traumer det 
medfører. Usikre og lyssky abortme-

nIcArAGuA:  
Ikke enGAnG når hun 
Står I fAre fOr å dø 
I nicaragua ble det i 2008 innført et totalforbud mot abort. den strenge loven nekter  
helsepersonell å behandle livstruende sykdommer dersom det setter fosterets liv i fare.  
det er heller ikke lov å avslutte en graviditet som finner sted utenfor livmoren, selv når fosteret 
aldri vil overleve og mors liv står i fare. 

Helsepersonell rIsIkerer fengselsstraff og å mIste bevIlgnIngen sIn.

“I høstens kampanjehøydepunkt skal Amnesty 
aksjonere mot menneskerettighetsbrudd i  
kenya og nicaragua. kampanjehøydepunktet 
er en del av Amnestys fattigdomskampanje 
”demand dignity”

toder fører ofte til alvorlige komplikas-
joner. kvinner risikerer straff dersom 
de spontanaborterer. 

les mer på www.amnesty.no/nicaragua

bAkGrunn
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slumområdene blir ikke ansett som 
en del av byen og blir dermed ikke 
inkludert i byplanleggingsprogram-
mer. 30-50 prosent av slumbeboerne 

mangler identitetspapirer og nektes 
grunnleggende rettigheter; barn går 
ikke på skole, folk har ikke stemmer-
ett og kvinner og jenter lever konstant 

kenyA: 
behAndLeS Ikke SOm  
ekte bOrGere 
Slumområdene i og rundt nairobi er preget av uverdige og overbefolkede boforhold.  
kloakken renner i gatene, folk mangler rent vann og elektrisitet og må, i mangel av noe annet,  
benytte altfor få og elendige fellestoaletter og -dusjer. myndighetene tvangsflytter folk uten  
forvarsel eller kompensasjon.

kIbera I naIrobI er en av afrIkas største slUmområDer.   

med trusselen om å bli utsatt for 
vold og overgrep på grunn av en total 
mangel på politi. 

les mer på www.amnesty.no/kenyaslum

VISSte du At ...
... det finnes rundt 200 000 slumområder i verden med 
over 1 milliard innbyggere? 

... mer enn 50 prosent av befolkningen i Nairobi bor i 
slumområder? 
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Am
neSty kreVer

•  Slumområdene må bli anerkjent som en del av 
 byen og inkludert i byutviklingsplaner. 
•  Lover som beskytter slumbeboernes 
 rettigheter må håndheves.
•  Beboerne må få tilgang til vann, kloakk,
 skoler og helsestasjoner. 

•  Amnesty krever umiddelbar avskaffelse av 
 den strenge abortlovgivningen, som er et  
 klart brudd på kvinners menneskerettigheter  
 i Nicaragua. 
•  At kvinner som er gravide som resultat 

kenyA:  
SLumbebOere hAr rettIGheter!

nIcArAGuA:  
AVSkAff tOtALfOrbudet  
mOt AbOrt!

Amnesty krever at slumbeboere får den samme tilgang på beskyttelse  
og samfunnsdeltagelse som andre innbyggere i samfunnet:

•  Politiet må respektere og beskytte
 kvinnenes rettigheter.
•  Det må ikke bli gjennomført tvangsutkastelser.
•  Beboerne må bli hørt og inkludert i alle 
 avgjørelser. 

 av incest eller voldtekt, og kvinner hvis liv er i  
 fare som følge av graviditeten må ha tilgang  
 på trygg og gratis abort. 
•  At ytringsfriheten til de som kritiserer 
 loven sikres. 
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hVOrdAn kAn du bIdrA?    Am
neSty m

AtrIALe

Postkort

Visittkort

Plakater

Underskriftslister

T-skjorter

Gule vester 

Send oss en epost til  
aktiv@amnesty.no og vi  
sender deg materiell

AksjoNspAkke 
HøsteNs AksjoNspAkker  
iNNeHolder: 

VIS hVA du Gjør

•  sende et mms-bilde av  
aksjonen til vår aksjonstelefon 
924 19 276. vi legger ut bildene 
på twitter, facebook og andre 
sosiale medier. 

•  snakke med din regionleder om 

lokalt/regionalt mediearbeid. 

•  levere signerte postkort til din 
regionleder eller sende dem til 
oss. vi videresender til myndighet-
ene i kenya og nicaragua.

en viktig del av Amnestys arbeid er å spre informasjon om 
kampanjen på nett og i ulike sosiale medier. husk å: 

Høstens kampanjehøydepunkt 
starter tirsdag 19. oktober, og 
varer til midten av desember. 

vi skal samle inn 60 000  
signaturer, og håper du blir med. 
Du kan være med på stand, ta 
med underskriftslister på jobben, 
gjennomføre et stunt i ditt  
lokalmiljø eller noe helt annet for 

Amnestys aksjonsarbeid skaper oppmerksomhet om menneske-
rettighetsbrudd og mobilisere flest mulig til handling. 

hVA kAn du Gjøre? 

å skape oppmerksomhet. vi  
foreslår at du velger et av 
temaene, nicaragua eller kenya, 
for hver aksjon. 

vi har gjennomført flere idédug-
nader i høst og en oppsummering 
av alle de gode ideene som kom 
fram, finner du på  
www.amnesty.no/idedugnad .

is nonsectem ea feuiscidunt
Tie commolorpero ea feugueraesto dipit amet at. Ibh eniat. Guerostrud exer 
aut iniam, conse mincillaorer sim eugue vero erat wis ercilisis nos at adiatue 
rcilit prat. Mincil dit, quisit vel in utpat.

Re faccum exer si bla at eros nonsecte vercil et esectem vulla consecte ver 
ing eum il ipsusci ncilla at vulluptat. El doloreet ex ex eliquate velit, velis 
nonummo dolenim nulla commodit nullaore et utatem eugiam illa conseniam 
velent wis et alis eugiate mincilis nisse dolor sustiscing et, sismod do exeros 
ese magniamet alisim alisi blaortisit nim am quismodolum adiat nulputpat, 
sequisim iriurem zzrit in henis adipsus ciduismolore erostrud molore te feu 
facilla alit lorer si. Putpatumsan hent ut ulla faccum dit ullaoreetum  
doloborpero odionum velisim eugiamc orperos dolortis nos ad tin henibh ex 
elisci bla feum ing exercin etum quat.

Putpatumsan hent ut ulla faccum dit ullaoreetum  
doloborpero odionum velisim eugiamc orperos dolortis nos ad tin henibh ex 
elisci bla feum ing exercin etum quat.

www.amnesty.no



Har DU spørsmål? ønsker DU å DIskUtere en aksjonsIDé? kontakt DIn regIonleDer:

region Midt:   
tove marie paasche      995 07 125 / tpaasche@amnesty.no

region sør: 
Camilla andersson      920 24 307 / candersson@amnesty.no 

region Nord:  
ole gunnar solheim      412 19 837 / ogs@amnesty.no

region øst:   
ane aamodt       970 89 102 / aamodt@amnesty.no

region Vest:  
tanja Clifford       992 26 488 / tclifford@amnesty.no

meLd deG på I dAG
kontakt oss: Inge kvIvIk , tove marIe paasCHe, CamIlla anDersson, ole gUnnar solHeIm, ane aamoDt og tanja ClIfforD.
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