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Oslo, 22. Mai 2018
Ang arrestasjon av kvinneaktivisten Amal Fathy i Egypt
Amnesty International har med stor bekymring sett en entydig negativ utvikling av situasjonen for
menneskerettighetene i Egypt under styret til Abdel Fatah al-Sisi.
Vi henvender oss nå til Utenriksdepartementet med en høyaktuell sak om arrest av en kvinneaktivist som vi
ber norske myndigheter protestere mot overfor egyptiske myndigheter.
Den profilerte kvinneaktivisten Amal Fathy ble arrestert 11. mai og myndighetene har nå beordret 30 dagers
varetekt. Årsaken skal være en video hun har lagt ut på sin Facebook-side der hun forteller om egen erfaring
med seksuell trakassering og kritiserer egyptiske myndigheter for ikke å gjøre nok for å bekjempe problemet. I
forhør skal hun også ha blitt anklaget for å ha forbindelser til ungdomsbevegelsen 6 April som var aktiv under
den arabiske våren.
Amal Fathy, hennes treårige datter og ektemann, Mohamed Lotfy, som er menneskerettighetsforkjemper og
tidligere Amnesty-etterforsker, ble alle arrestert om natten. Mannen og datteren ble løslatt etter noen timer,
mens Amal ble satt i varetekt bl.a. under anklager om «å offentliggjøre en video som inneholder falsk
informasjon som kan skade den offentlige orden.»
Etter arresten har hun blitt utsatt for sverting og trakassering på nettet og i statskontrollerte medier.
Amnesty International mener Amal Fathy er en samvittighetsfange som utelukkende er fengslet for å gi uttrykk
for sine meninger. Vi krever at hun blir løslatt umiddelbart og betingelsesløst og har satt i gang en nett- og
SMS-basert aksjon der vi krever at hun settes fri.
Norske myndigheter gjør et prisverdig arbeid for beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere og har satt
særlig fokus på situasjonen for kvinnelige forkjempere. Vi ber derfor norske myndigheter ta opp denne saken
med egyptiske myndigheter, kreve at hun blir løslatt omgående, og understreke at aktivister som Amal Fathy
har rett til å arbeide for menneskerettighetene uten restriksjoner eller frykt for represalier slik det er stadfestet i
FNs erklæring om menneskerettighetsforkjempere.
Vold mot kvinner, inkludert seksuell vold, er et omfattende problem i Egypt. Dette har sine årsaker både i
utbredte kjønnsdiskriminerende holdninger i samfunnet og i myndighetenes manglende vilje til å beskytte
kvinnene. I 2014 lovet president al-Sisi tiltak for å bekjempe trakassering av kvinner, men løftene er ikke blitt
aldri fulgt opp med konkret og systematisk handling. Tvert imot har Amnesty i de siste årene observert en
skremmende opptrapping av forfølgelse av kvinnelige menneskerettighetsforkjempere som har prøvd å sette
kvinnenes rettigheter på dagsorden.
Vi ser frem til en tilbakemelding fra Utenriksdepartementet i denne saken.
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