Verdensdagen mot dødsstraff 10.oktober.
“Drugs don`t fear the death penalty”
Kampen mot dødsstraff har lenge vært en kjernesak for Amnesty International. For 40 år siden ble en
verdensomspennende kampanje mot dødsstraff lansert. Prinsippet var at statlig sanksjonerte drap er galt
uansett forbrytelse, gjerningsmann eller henrettelsesmetode. Verdensdagen mot dødsstraff nærmer seg, og
her har vi laget en liten aksjonsveiledning med ideer til ulike aktiviteter som du som aktivist, eller dere som
gruppe kan gjennomføre.
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Fakta om dødsstraff:
Amnesty International er i mot dødsstraff i et hvert tilfelle, under en hver omstendighet, uavhengig av
skyldspørsmål
En henrettelse er et overlagt drap utført av en stat og er etter Amnestys mening en umenneskelig, grusom
og fornedrende straff
Dødsstraff vil si at en domstol, med mandat fra statlig lovverk, dømmer et individ til døden for lovbrudd
vedkommende har begått. Straffen er irreversibel voldshandling som unektelig kan kreve uskyldig ofre. Så
lenge mennesker kan gjøre feil, kan også uskyldige bli dømt og drept i regi av staten
Siden midten av 1970-tallet, da Amnesty startet sitt globale arbeid mot dødsstraff, har det vært en vanvittig
positiv utvikling i bruken av dødsstraff.

Årets sak: Dødsstraff for narkotikarelaterte lovbrudd
«Drugs don`t fear the death penalty»
Amnesty International ønsker i år å rette fokus mot bruk av dødsstraff for narkotikarelaterte lovbrudd, som
smugling og besittelse. Det er minst 33 land i verden som bruker dødsstraff som straff for smugling og/eller
besittelse av narkotika. I 2014 var det 10 land som brukte dødsstraff for narkotikarelaterte lovbrudd; Kina,
Indonesia, Iran, Malaysia, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, De Forente Arabiske Emirater og
Vietnam.
I løpet av 2016 skal flere land møtes for en spesialsesjon i FNs generalforsamling (UNGASS) for å diskutere
«verdens narkotika problemer», hvor Amnesty ønsker å lobbyere for at et forbud mot bruk av dødsstraff for
narkotikarelaterte lovbrudd blir adressert i forsamlingen. En sterk uttalelse fra UNGASS kan resultere i
debatt og reformer for å begrense omfanget av dødsstraff på et nasjonalt og internasjonalt nivå.
Amnesty International Norge ønsker i år å rette et spesielt fokus mot Malaysia og aksjonere for Shahrul
Izani. Ved å aksjonere for enkeltmennesker i fare og krav om endring på systemnivå, håper vi å kunne være
med på å endre Malaysias bruk av dødsstraff for narkotikarelaterte lovbrudd.
Malaysia
I Malaysia blir personer som besitter en viss mengde ulovlige
stoffer antatt å være smuglere og dermed straffet. Informasjon
om narkotika relaterte dødsstraffer er ikke offentlig tilgjengelig,
og det har grunnet dette vært vanskelig å vite om henrettelser
for narkotikarelaterte lovbrudd har skjedd i 2014. Det er likevel
registrert at halvparten av dødsdommen som er pålagt de siste
årene har vært grunnet narkotikarelaterte lovbrudd.
Regjeringen i Malaysia annonserte allerede i 2012 at de ønsket
reform av loven om dødsstraff for besittelse og smugling. Det
har likevel ikke ført til noen konkrete endringer eller lovforslag. Vi
ønsker dermed å påvirke reformprosessen ved å oppfordre
myndighetene til å fullt fjerne dødsstraff fra nasjonal lovgivning.
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Shahrul Izani
I år aksjonerer vi for Shahrul Izani. I 2003 ble shahrul arrestert etter at han ble tatt med 622 gram cannabis
på seg. Grunnet Malaysias strenge narkotikalover ble han dømt til døden. I år har han søkt om benådning.
Bli med å krev at Sharul blir benådet og at dødsstraffen oppheves.
I september 2003 var Sharul ute på et ærend for en venn da han ble stoppet av politiet. Politiet ransaket
motorsykkelen han kjørte, og fant to poser med cannabis. Til sammen var han i besittelse av 622 gram. I
Malaysia blir enhver person som besitter narkotika ansett som smugler og dømt til døden. Mengden spiller
ingen rolle. Dette bryter med prinsippet om at alle skal anses som uskyldig til det motsatte er bevist.
Sharul ble formelt siktet i 2004, et år etter han ble arrestert. Sharul satt hele 6 år i forvaring før rettsaken
hans kom opp. Den 28. desember 2009 ble han dømt til døden for besittelse og smugling av narkotika.
I 11 år har han vært fengslet. Han har sittet på dødscelle i 5 år og ventet på at straffen gjennomføres. Hver
dag kan være hans siste. Fengsel er straff nok, og det å leve i konstant usikkerhet om når man vil bli hengt
er en form for psykisk tortur.
Les mer om saken her: http://www.amnesty.no/aksjon/d%C3%B8mt-til-d%C3%B8den-for-besittelse-avnarkotika
Hva kan du gjøre?
Medlemmer og aktivister er ekstremt viktig for gjennomføring av merkedager, kampanjer og aksjoner. Desto
flere vi er desto høyere er sannsynligheten for gjennomslag i våre aksjoner og krav. Det finnes mange måter
å engasjere seg i en sak på, enten alene eller i gruppe. Usikker på hvilken aksjonsform som passer for deg?
Sjekk tabellen under for forslag om hva som er best egnet for deg/dere i henhold til antall personer som er
med og tid man har til rådighet.
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ACTION HOUR

Antall personer
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Hva kan du gjøre?
Under finner du ulike forslag på hva som kan gjøres. Dette betyr ikke at disse tingene er det eneste som
skjer den 10. Oktober. Vær gjerne kreativ og finn på andre forslag enn de som er listet under:
Send solidaritetsbrev!
Grip pennen og skriv et solidaritetsbrev til Shahrul Izani, som er valgt som årets sak. Et brev gir håp og kan
endre en persons liv! Et brev viser at man ikke er alene.

Dear Sharul
Our thoughts are with you in
This difficult time.

Amnesty international

Sincerely,

att kampanjeavdelingen
postboks 702 sentrum
0106 oslo

Delta i sosiale medier:
Marker verdensdagen mot dødsstraff ved å del årets aksjon på Facebook Twitter og andre kanaler. Du kan
også dele bilder, årets slagord (se side 5) eller annen informasjon, bare husk at det burde knyttes opp mot
årets tema.
Skriv et leserinnlegg
Verdensdagen mot dødsstraff er en ypperlig anledning til å få et leserinnlegg på trykk i din lokalavis. Er du
glad i å skrive? Skriv et innlegg om dødsstraff og saken til Sharhul Izani. Ha et klart fokus, fatt deg i korthet,
ha en fengende overskrift og gode argumenter er noen gode tips å ta med på veien. Trenger du hjelp til
leserinnlegg? Kontakt kampanjeavdelingen på Amnesty på kampanje@amnesty.no
Arranger «action hour» på nett:
Under action hour er det om å gjøre å samle flest mulige nettsignaturer på en time. Bestem dere for et
tidspunkt den 10. Oktober. Gå sammen med venner og bekjente og del aksjonen i alle kanaler på sosiale
medier! Skriv ned antall signaturer på nettaksjonen før dere starter og sett dere et mål om hvor mange dere
klarer. Når en time har gått kan dere se hvor mange signaturer dere klarte å samle inn. Tips: det kan lønne
seg å opprette et Facebook event for «action hour», slik at folk er forberedt på å dele aksjonen i løpet av
timen dere bestemmer dere for den 10. Oktober.
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Skriv brev til myndighetene
Det er også mulig å skrive i protest til myndighetene. Under finner du adressen til ulike politikere. I brevet
burde du vektlegge endring i malaysisk lovgivning i henhold til obligatorisk dødsstraff for narkotikarelaterte
lovbrudd og be om benådning for Sharul Izani. Husk at brev som sendes burde unngå konfronterende toner.
.
Prime Minister
Attorney General
Najib Razak
Tan Sri Abdul Gani Patail
Inspector General of police
Main Block, Perdana Putra
Block C3, Jabatan Peguam
Tan Sri Dato’ Sri Khalid bin
Building,
Negara
Abu Bakar
Federal Government
Persiaran Sultan Sallahuddin
Ibu Pejabat Polis Diraja
Administrative Centre, 62502
Abdul Aziz Shah, Presint 1,
Malaysia
62000
Bukit Aman, 50560
Putrajaya, Malaysia
tel: +603 8888 8000
Kuala Lumpur, Malaysia
Putrajaya, Malaysia
fax: +603 8888 3444
tel: +603 8872 2000
tel: +603 2266 2222
email: ppm@pmo.gov.my
email: pro@agc.gov.my
fax : +603 2070 7500
salutation: Dear Prime
salutation: Dear Attorney
salutation: Dear inspector
Minister
General
General

Du kan også skrive et brev til den malaysiske ambassaden i Sverige.
Malaysian embassy
Ambassador Mr Badruddin bin ab Rahman
Karlavagen 37
P.O. Box 26053
100 41 Stockholm
Sverige

Stå på stand den 10. Oktober:
Samle gruppa og stå på stand. Skriv ut underskriftslistene og få folk til å signere. Jo flere signaturer vi får
inn, desto større press kan vi legge på myndighetene! Kanskje gruppen kan ta bilder av folk som holder opp
en plakat med årets slagord:
“The death penalty does not stop drugs”
Og
“Drugs don`t fear death. End deadly addictions to the death penalty”
Bildene kan sendes til myndighetene sammen med underskriftene. Det er også flott om dere deler bildene
på sosiale medier.
Om dere ønsker å bruke et annet slagord er det viktig at det kommer tydelig frem at Amnesty International er
for avskaffelse av dødsstraff og at avskaffelse av dødsstraff i narkotikarelaterte lovbrudd er et skritt mot dette
målet.
Underskriftslistene finner du her: http://www.amnesty.no/aksjon/d%C3%B8mt-til-d%C3%B8den-forbesittelse-av-narkotika
Arranger fagkveld:
Arranger en fagkveld på din skole, klubbhus eller samfunnshus. Spør gjerne din regionleder om han eller
hun har tips til hvem som burde inviteres til å holde appell eller delta i debatt.
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Debatten/fagkvelden burde være om bruk av dødsstraff for narkotikarelaterte lovbrudd, men kan selvfølgelig
være om bruk av dødsstraff generelt.
Arranger filmkveld:
Invitere til filmkveld. Filmer setter ofte i gang mange følelser, og kan gjøre mennesker bevisste på
urettferdigheter som eksisterer, det kan utdanne og endre holdninger. I Nederland har Amnesty stor suksess
med filmfestivalen «Movies that matter».
Det finnes mange filmer om dødsstraff, som kan vises på filmkvelden (liste under). Hold gjerne en kort appell
før filmen, del ut flyers med informasjon eller ta med signatur lister som folk kan signere. Det er alltid
hyggelig å servere popcorn eller annen snacks, for å skape skikkelig kinofølelse.
-12 angry men, 1957

assassins (we are all
murderers), 1952,

-Beyond a reasonable doubt,
1956,

-In cold blood, 1967,

-The chamber, 1996,

-True crime, 1999,

-Last dance, 1996,

-monster, 2003,

-The life of David Gayle, 2003,

-My cousin Vinny, 1992,

-Dead man walking, 1995,

-A letter from death row, 1998,

-Perfume, the story of a
murderer, 2006,

-Dancer in the dark, 2000,

-Monster’s ball, 2001,

-The green mile, 1999,

-Let him have it, 1991,

-I want to live!, 1958,

-The executioner’s song,
1983,

-La veuve de saint-pierre,
2000,

-Nous sommes tous des

-Last light, 1993,
-Night train, 2007,
-Into the abyss, 2011,
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Sjekkliste for arrangement
Når man arrangerer en stand eller et arrangement, kan en sjekkliste være god å ha! Skriv ut listen og tilfør
gjerne egne sjekkpunkter.
 Er det satt opp et klart mål med arrangementet og hva du ønsker å synliggjøre?
 Er mulige samarbeidspartnere kontaktet?
 Hvor skal arrangementet finne sted? Husk å ta kontakt med kommune, politi og/eller brannvesen ved
utendørs arrangement.
 Er det satt opp et budsjett?
 Er det tenkt på hvordan en får folk til å komme? F.eks mobilisere via Facebook, epost, Amnestys
nettsider, plakater, løpesedler o.a.
 Er alle som skal stille på arrangementet endelig bekreftet?
 Er alt nødvendig utstyr i orden?
 Er alt materiell på plass? Dersom det skal brukes Amnesty bannere, logoer og annet materiell, kontakt ditt
regionskontor for bistand.
 Er det laget en oversikt over hvem som er ansvarlige for hva under arrangementet?
 Er det laget en kjøreplan for arrangementet? Minutt for minutt hva som skal skje
 Er regionskontoret informert om arrangementet?
 Skal presse kontaktes?
 Er informasjon sendt til ditt regionskontor slik at info om arrangementet kan legges ut på nett og sendes ut
med nyhetsbrev
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