
Pavitri Manjhi India

«VÅRE LIV ER AVHENGIGE AV LANDET 
VÅRT OG SKOGEN VÅR, OG VI VIL KJEMPE 
FOR VÅRE RETTIGHETER.»



SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
For Pavitri og adivasigruppen hun tilhører, spiller  
natur og landet en viktig rolle. Send gjerne solidaritets
meldinger på kort eller brev med naturmotiver.

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ FACEBOOK
Skriv en solidaritetshilsen eller post et solidaritets bilde 
til Parvati og organisasjonen hennes på Facebooksiden 
deres: http://bit.ly/Facebookadivasi 

Forslag til solidaritetsmelding:
Ladte rahiye Pavitri Ji. Hum aapke saath hain!  
- Keep fighting Pavitri. We are with you!

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et protestbrev til politimyndighetene i Chhattisgarh
Henvend deg til: Director and Inspector General  
of Police
Tiltaleform: Dear Director General

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• Pavitri Manjhi og andre adivasi blir beskyttet mot 

 trakass ering og trusler. 
• all påstått trakassering og trusler blir etterforsket,  

og at de ansvarlige stilles for retten i en rettferdig 
rettssak.

• myndighetene etterforsker påstandene om ulovlig  
for drivelse fra landområder, og at de ansvarlige  
stilles for retten i en rettferdig rettssak. 

• adivasi som har blitt fratatt landet sitt på ulovlig  
vis eller blitt utsatt for andre overgrep, får tilstrekk 
elig oppreisning og kompensasjon, inkludert tilbake 
føring av landområder der det er mulig og hensikts
messig. 

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/pavitri

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Pavitri Manjhi
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

I Chhattisgarh, der Pavitri kommer fra, har lokalsamfunnet i  
årevis kjempet mot to private energiselskaper som ønsker å 
bygge kraftverk i området. Lokalbefolkningen mener disse 
selskapene prøver å overta landet på ulovlig vis, gjennom 
tvang, bedrageri og feilinformasjon. Pavitri, som er valgt til 
leder i landsbystyret, har lenge vært på frontlinjen i kampen 
mot de to selskapene. Hun har fortalt hvordan både hennes 
egen familie og andre landsbyboere ble tvunget til å selge 
landet sitt til  agenter, som handlet på vegne av selskapene.
 
Det som skjer i Chhattisgarh er ikke unikt. I flere tiår har 
adivasi («urfolk») blitt fordrevet fra landområdene sine 
på grunn av industriutviklingen i India. Selv om det finnes 
en rekke lover som skal beskytte rettighetene deres, har 
ikke det forhindret at de blir fratatt landområder og mister 
levebrødet sitt. I 2017 etablerte Pavitri Manjhi, sammen 
med andre aktivister, en gruppe som bistår enkeltpersoner 
i å registrere formelle klager i tråd med loven som skal 
beskytte rettighetene til adivasi og daliter (kasteløse). 
Med hjelp fra denne gruppen har 98 landsbyboere i 
Chhattisgarh politianmeldt til sammen 100 overgrep fra 
energi selskapene. Til å begynne med nektet politiet å følge 
opp klagene, noe som er i strid med indisk rett. Først etter 
en fredelig demonstrasjon i august 2017, åpnet politiet 
etterforskning i fem av sakene.
 
Siden april i år har Pavitri blitt oppsøkt og trakassert 
av flere personer, som sier de handlet på vegne av de to 
energiselskap ene. Hun anmeldte forholdene til det lokale 
politiet, men fort  eller at hun senere ble oppsøkt av en politi
mann som tvang henne til å skrive under på en erklæring 
om at hun ikke hadde blitt trakassert. I juni anmeldte hun 
saken på nytt til en høyere instans i politiet som nå har satt 
i gang en etterforskning. 
 
Du kan lese mer om historien til Pavitri Manjhi her:  
www.amnesty.no/aksjon/pavitri

Pavitri Manjhi er en menneskerettighetsforkjemper 
som jobber for at indiske urfolksgrupper ikke skal bli 
fordrevet fra landområdet sitt. Til tross for alvorlige 
trusler og trakassering, fortsetter hun sitt fredelige 
arbeid for urbefolkningenes landrettigheter.

Pavitri Manjhi
INDIA



Atena Daemi Iran

«JEG VIL HELLER DØ ENN Å VÆRE EN 
SLAVE FOR UNDERTRYKKELSE. JEG VIL 
FORSVARE MINE SØSTRES RETTIGHETER 
TIL MITT SISTE ÅNDEDRAG.»



Iranske Atena Daemi driver fredelig menneskerettig
hetsarbeid ved blant annet å bruke sosiale medier 
for å kritisere myndighetenes bruk av dødsstraff. For 
dette har hun blitt arrestert,  sprayet med pepperspray, 
satt i isolat, og soner nå en fengselsstraff på 7 år.

I oktober 2014 ble Atena arrestert og sendt til Evin-fengselet i 
Teheran. Her tilbrakte hun 51 dager i isolasjon. Senere har hun 
fortalt at hun i 28 dager ble holdt i en celle som var infisert av 
insekter, og som ikke hadde toalett. Nesten hver dag satt hun i 
forhør, som oftest med bind for øynene. Forhørene varte vanlig-
vis i 10 – 11 timer i strekk. Atena fikk aldri tilgang til advokat.

I februar 2015 ble Atena løslatt mot kausjon, men i mai 
samme år ble hun dømt til 14 års fengsel. Rettssaken mot 
henne var grovt urettferdig, og «bevisene» mot henne var 
blant annet ting hun hadde skrevet på Facebook og  Twitter.  
Etter en anke ble straffen redus ert til 7 års fengsel. Advokat-
ene hennes har anket saken  videre til Irans høyeste rett. På 
grunn av kausjonen skulle Atena egentlig vært fri mens anken 
ble behandlet – men slik gikk det ikke. I november 2016 kom 
den fryktede Revolusjons garden hjem til Atena for å arrestere 
henne. I et brev som har blitt lekket fra fengselet, forteller 
Atena hvordan garden ransaket huset hennes og at de sprayet 
henne med pepperspray bare fordi hun spurte om de hadde 
arrestordre.

Etter arrestasjonen ble Atena fraktet til Evin-fengselet med 
bind for øynene. Søstrene til Atena, som prøvde å gripe 
inn da Atena ble arrestert, ble senere dømt til en betinget 
fengselsstraff på tre måneder. I protest mot dette  startet 
Atena en sultestreik som varte i 54 dager, frem til en anke-
domstol frikjente søstrene. I januar 2018 ble Atena og en 
annen kvinnelig menneskerettighetsforkjemper ulovlig over ført 
til et annet fengsel. Overflyttingen var brutal, og forholdene 
i det nye fengselet var forferdelige. Begge kvinnene begynte 
en ny sultestreik i protest. Etter stort internasjonalt press ble 
kvinnene flyttet tilbake til Evin-fengselet i Teheran i mai 2018, 
hvor Atena fremdeles sitter.

Du kan lese mer om historien til Atena Daemi historie her: 
www.amnesty.no/aksjon/atena

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Vis din støtte til Atena og familien hennes ved å skrive 
solidaritetsbrev. Skriv gjerne på engelsk eller persisk.  
Atena er spesielt glad i naturen, så send gjerne et postkort 
med naturmotiv eller tegn en tegning. Unngå religiøse 
meldinger eller referanser til alkohol. 

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ TWITTER
Du kan sende solidaritetshilsener på Twitter som familien  
til Atena vil lese, og som Atena vil se når hun kommer ut  
av fengselet. Merk meldingene med @AtenaDaemi.  

Forslag til solidaritetshilsener: 
• Our thoughts are with you and your family  

 تسا نات هداوناخ و امش اب ام رکف -
• I am thinking of you – متسه امش دای هب

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et brev til lederen for det iranske rettsvesenet. 
Henvend deg til: Head of the Judiciary Ayatollah  
Sadegh Larijani 
Tiltaleform: Your Excellency

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• Atena Daemi løslates umiddelbart 
• Iranske myndigheter sørger for at Atena Daemi får 

tilgang til den medisinske behandlingen hun har  
behov for 

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/atena

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Atena Daemi
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

SKAP OPPMERKSOMHET OM ATENA PÅ TWITTER!
Kontakt den iranske utenriksministeren Mohammad 
Javad Zarif på Twitter. 

Forslag til Twittermelding: 
We urge foreign minister @JZarif to FREE human rights 
defender @AtenaDaemi NOW! #W4R18

Atena Daemi
IRAN



«NÅR DU TAR LANDET MITT, SÅ TAR DU 
IDENTITETEN MIN. JEG VET HVEM JEG ER 
PÅ GRUNN AV DETTE LANDET.»
Nonhle Mbuthuma Sør Afrika



UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ WHATSAPP
Amnesty International South Africa har etablert en 
WhatsApp-konto hvor aktivister og støttespillere kan  
sende meldinger til Nonhle ved å bruke dette nummeret:  
+27 60 998 3316. Forslag til solidaritetsmelding:
• Dear Nonhle, Thank you for your strength and courage 

in the fight for the rights of your community. We stand 
in solidarity with you and the Xolobeni people. Amandla, 
Ngawethu! 

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ TWITTER
Send meldinger på Twitter! Her er noen forslag:
• Help protect #Nonhle. Ask @CyrilRamaphosa to ensure  

her safety. #W4R18 
• #HumanRightsDefenders like #Nonhle face daily 

intimidation. Help us #KeepHerSafe #W4R18

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et protestbrev til presidenten i Sør-Afrika.
Henvend deg til: President Cyril Ramaphosa 
Tiltaleform: Your Excellency

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Nonhle kjemper videre, selv om hun fortsetter å motta trusler 
og trakassering. Hun ønsker at historien om lokal samfunn 
hennes skal fortelles over hele verden, helt til gruveprosjektet 
stanses. Et solidaritetsbrev kan være en fin måte å vise at du 
støtter henne i denne kampen. 

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• sørafrikanske myndigheter garanterer for sikkerheten til 

Nonhle og andre menneskerettighetsforkjempere, og sørger 
for at de er beskyttet mot trakassering og trusler. 

• myndighetene umiddelbart setter i gang etterforskning 
av trakasseringer og trusler mot Nonhle, og sørger for 
at de ansvarlige, og de som er ansvarlige for drapet på 
Sikhosiphi Radebe, stilles for retten i en rettferdig rettssak.

Nonhle Mbuthuma fra Sør-Afrika kjemper mot et 
gruveselskap for å forsvare sine og sitt lokalsam-
funns rettigheter til land og naturressurser. På 
grunn av sin modige kamp har hun blitt utsatt for 
trusler, trakassering og drapsforsøk.

I Amadiba i Sør-Afrika står omtrent 5000 mennesker i fare 
for å miste sine hjem og landområder fordi det  australske 
gruveselskapet Mineral Commodities (MRC) ønsker å 
utvinne titan i området. Hvis MRC får tillatelse til å starte 
gruvedriften, vil disse menneskene miste livsgrunnlaget 
sitt. Det er også stor bekymring knyttet til forurensningen 
gruvedriften vil føre med seg.

Midt i kampen mot MRC står bonden Nonhle. Hun er gift, 
har et lite barn, og dyrker søtpoteter og løk til familien sin. 
Hun er også en menneskerettighetsforkjemper som sloss for 
å beholde livsgrunnlaget for menneskene i Amadiba.

I 2007 var Nonhle en av grunnleggerne av Amadiba Crisis 
Committee (ACC), en organisasjon for beboere av Amadiba 
som ønsker å forhindre gruvedriften. Som talsperson for ACC 
er hun svært synlig i offentligheten med sin motstand mot 
gruven. Dette har ført til at hun har blitt utsatt for trusler og 
trakassering. Hun har også blitt utsatt for et drapsforsøk. 
En anonym telefonsamtale advarte henne mot å spise maten 
hun fikk fra slektninger, fordi den var forgiftet. I mars 2016 
ble lederen i ACC, Sikhosiphi ”Bazooka” Radebe, skutt og 
drept av ukjente gjerningsmenn. Skytingen skjedde kort tid 
etter at han fikk vite fra en anonym kilde at navnet hans sto 
på en drapsliste. På samme liste sto også Nonhle sitt navn. 

Myndighetene i Sør-Afrika har vært tilbakeholdne med 
å etterforske trakasseringen av Nonhle og andre i lokal-
samfunnet som har opplevd det samme. 

På tross av trusler, trakassering og drapsforsøk, vil Nonhle 
fortsette kampen for å forsvare rettighetene til lokalsam-
funnet. Gjennom Skriv for liv kan også du støtte Nonhle i 
denne kampen! 
 
Du kan lese mer om historien til Nonhle Mbuthuma her: 
www.amnesty.no/aksjon/nonhle

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/nonhle

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Nonhle Mbuthuma
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Nonhle Mbuthuma
SØR-AFRIKA



Vitalina Koval Ukraina

«DET ER MANGE LHBT-PERSONER I UKRAINA 
SOM ER REDDE. JEG SKULLE ØNSKE DE IKKE 
FØLTE SEG DIREKTE TRUET.»



På grunn av sitt arbeid for rettighetene til lesb-
iske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) 
i Ukraina, har Vitalina Koval blitt utsatt for 
trusler og angrep fra høyreradikale grupper. 

Mange LHBT-personer i Ukraina lever i frykt for høyre-
radikale grupper. Slike grupperinger er på  fremmarsj , 
og angriper stadig oftere de som har et annet virkelig-
hets bilde enn dem selv. 

Vitalina er en av de modige menneskerettighetsfor-
kjemp erne som likevel har turt å være synlig med sitt 
engasje ment for LHBT-rettigheter. Hun har selv fått 
merke de høyreradikales motstand på kroppen. Under 
årets 8. mars-markering i Vitalinas hjemby Uzhgorod, 
ble hun og andre deltagere angrepet av høyreekstre-
mister som kastet rødmaling på dem. Vitalina fikk 
maling i øynene og måtte på sykehus. Vitalina dro rett 
fra sykehuset til politiet for å anmelde angrepet. Politiet 
tok ikke hensyn til sikkerheten hennes da hun kom til 
politistasjonen. De tvang henne til å oppgi navn og 
adresse mens personene som hadde angrepet henne 
satt i samme rom. Gjerningspersonene ble løslatt kort 
tid senere. 

Etter angrepet har både Vitalina og andre aktivister 
fått hatmeldinger fra medlemmene i den høyreekstreme 
gruppen ”Karpatska Sich”. Flere har blitt trakassert og 
banket opp. Mange er redde og tør ikke lenger å delta 
i markeringer mot diskriminering og hatkriminalitet. 
Truslene er så alvorlige at Vitalina har måttet flytte fra 
hjembyen sin fordi hun frykter for sin egen sikkerhet. 

Nylig har vi fått vite at politiet i Ukraina etterforsker 
 angrepet mot Vitalina. Dette er uvanlig i saker som 
gjelder hatkriminalitet. Vi vet at brev fra Amnesty-aktiv-
ister har vært med på å legge press på myndighetene. 
Nå må myndighetene vise at de tar hatkriminalitet på 
alvor. Vitalina og andre menneskerettighetsforkjempere 
som engasjerer seg for LHBT-rettigheter må får nødven-
dig beskyttelse, og tursler og angrep må etterforske og 
rettsforfølges. 
 
Du kan lese mer om historien til Vitalina Koval her: 
www.amnesty.no/aksjon/vitalina

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Vitalina setter stor pris på å motta solidaritetsbrev. Hun blir 
spesielt glad for kunst og håndlagde ting. Bruk gjerne regn-
bue farger eller regnbueflagget for å vise at du støtter kampen 
hennes. Skriv gjerne på engelsk eller ukrainsk. 

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ TWITTER
Du kan vise støtte til Vitalina på Twitter ved å bruke 
@VitalinaKovalUA. 

Forslag til solidaritetshilsener:
• Віталіно, ми підтримуємо тебе!  

(We support you, Vitalina!) 
•  Бунтуй! Кохай! Права не віддавай!  

(Rebel! Love! Don’t give up your rights!) 
•  Norway supports you, Vitalina! Best wishes! 

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et protestbrev til innenriksministeren i Ukraina. 
Henvend deg til: Arsen Avakov, Minister of the Interior. 
Tiltaleform: Dear Minister

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• myndighetene iverksetter tiltak for å ivareta sikkerheten til 

 menneskerettighetsforkjempere, spesielt til kvinner og LHBT- 
aktivister, slik at disse får utøve sin forsamlings- og ytringsfrihet. 

•  myndighetene anerkjenner problemet med økende vold utført 
av høyreekstreme grupper som fremmer hat og  diskriminering, 
og tilpasser regler og instrukser for politiet for å sikre at både 
 offentlige arrangementer og lukkede samlinger får den nød-
vendige beskyttelsen.  

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/vitalina

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Vitalina Koval
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Vitalina Koval
UKRAINA

SKAP OPPMERKSOMHET OM VITALINA PÅ TWITTER!
Kontakt innenriksministeren Arsen Avakov på Twitter. Forslag 
til meldinger: .@AvakovArsen, stand against hate crimes and 
protect human rights defenders like Vitalina Koval in #Ukraine. 
#IStandWithVitalina, do you? #W4R18



Geraldine Chacón Venezuela

«JEG HAR SELV JOBBET MED SKRIV FOR 
LIV-SAKER TIDLIGERE, MEN JEG HADDE  
ALDRI TRODD AT JEG SKULLE BEFINNE MEG 
PÅ DEN ANDRE SIDEN AV KAMPANJEN.»



Geraldine Chacón
VENEZUELA

Den 1. februar 2018 kom syv bevæpnete menn fra 
den venezuelanske sikkerhetstjenesten hjem til 24 
år gamle Geraldine Chacón for å arrestere henne. 
Hennes forbrytelse? Å jobbe for at ungdom fra 
 fattige strøk i Venezuela skal få utdanning og ikke 
bli diskriminert.

Geraldine er en av lederene i Fundación de Embajadores 
Com unitarios (FEC), en frivillig organisasjon som gir ung
dom fra fattige områder utdanning og menneskerettighets
undervisning. Den andre lederen i FEC, Gregory Hinds, ble 
arrestert noen dager før Geraldine. Like før Geraldine og 
Gregory ble arrestert, ble FEC omtalt i et TVprogram som 
er kjent for å trakassere menneskerettighetsforkjempere  
og andre som står opp mot myndighetene. I programmet 
ble det påstått at FEC drev med svindel, og at de var 
ansvar lige for å indoktrinere unge mennesker med hvor  
bra kapitalismen er. 

Anklagene mot Geraldine handlet om at hun skulle ha 
forbindelser til en lokal organisasjon, som på sin side 
 hadde kontakt med personer som er beskyldt for å organ
isere voldelige demonstrasjoner mot regjeringen. Det er 
imidlertid ikke lagt frem noen bevis for disse påstandene, 
og det ble aldri reist noen tiltale mot Geraldine. Mye tyder 
på at Geraldine ble arrestert utelukkende for å hindre 
henne i å utføre sitt menneskerettighetsarbeid.

I fire måneder satt Geraldine fengslet uten lov og dom. 
Mens hun var i varetekt ble hun nektet å ha kontakt med 
familien sin, og fikk kun snakke med advokaten sin under 
rettshøringer. Hun fikk heller ikke tilstrekkelig med mat 
eller tilgang til sollys. 2. april beordret en domstol at 
 Venezuelas sikkerhetstjeneste skulle løslate Geraldine 
Chacón. Likevel tok det to måneder før sikkerhetstjenesten 
løslot henne. 

Nå er Geraldine løslatt, men hun er i stor fare for å bli 
 arrestert på nytt og hun har utreiseforbud. Hun nekter 
imidl ertid å la seg skremme til taushet, og fortsetter 
 arbeidet for diskriminerte barn og ungdommer.

Du kan lese mer om historien til Geradine Chacón her: 
www.amnesty.no/aksjon/geraldine

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Fengslingen har vært en forferdelig prøvelse for Geraldine, 
og hun er fortsatt i fare for videre forfølgelse. Hilsener 
som gir henne støtte og oppmuntring er derfor ekstra 
viktig. Geraldine er glad i å lese. OBS! I dagens Venezuela 
er det mye politisk spenning. Det er viktig at du ikke 
kritiserer venezuelansk politikk i din solidaritetshilsen, det 
kan gjøre situasjonen til Geraldine verre.

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ TWITTER
Skriv gjerne på spansk om du kan, men hilsener på  
engelsk og fransk går også fint. Her er forslag: 
Engelsk: Geraldine Chacón you are a #Brave young woman.  
We admire you for your work for human rights. #W4R18 
Spansk: Geraldine Chacón es una joven #valiente que 
admiramos por su trabajo en favor de los derechos  
humanos. #W4R18 

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et protestbrev til statsadvokaten i Venezuela.
Henvend deg til: Tarek William Saab
Tiltaleform: Mr Attorney General

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• anklagene mot Geraldine Chacón droppes umiddelbart 

og betingelsesløst og utreiseforbudet oppheves. 
Geraldine må få fortsette arbeidet sitt uten restriksjoner. 

• det raskt blir gjennomført en uavhengig etterforskning 
av all påstått mishandling av Geraldine i fengselet, og at 
de ansvarlige blir stilt for retten i en rettferdig rettssak.

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/geraldine

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Geraldine Chacón
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

SEND EN MELDING TIL STATSADVOKAT TAREK 
WILLIAM SAAB PÅ TWITTER OG INSTAGRAM
• #Venezuela: The case against Geraldine Chacón must 

be closed immediately and uncnditionally. It’s in your 
hands, @TarekWiliamSaab. #W4R18



Mẹ Nấm Vietnam

«HVERT MENNESKER HAR BARE ETT LIV, 
MEN HVIS JEG KUNNE VELGE PÅ NYTT 
VILLE JEG VALGT Å GÅ DEN SAMME VEI.»



I årevis har Mẹ Nấm blogget om politivold, 
 korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. 
 Myndighetene har svart med trakassering og 
 trusler. Nå er hun dømt til ti års fengsel. 

Nguyễn Ngọc Nhu Quynh, bedre kjent under kallenavnet  Mẹ 
Nấm, er en fremtredende vietnamesisk menneskerettighets-
forkjemper og blogger. Hun ble arrestert i 2016 og dømt til 
10 års fengsel for å ha ”spredd propaganda” mot staten. 
Det eneste hun hadde gjort var å kritisere myndighetene for 
brudd på menneskerettighetene.
 
Mẹ Nấm startet sin aktivisme i 2006 i en organisasjon 
som jobbet for å bekjempe fattigdom. Senere begynte hun 
å blogge for å kjempe mot gruvedrift som ville ødelegge 
naturen og fordrive menneskene som bodde i området. 
Hun kritiserte myndighetene i flere artikler, og ble til slutt 
arrestert og fengslet i 10 dager. Motgangen stoppet likevel 
ikke Mẹ Nấm, som etterhvert engasjere seg på flere områder 
innenfor menneskerettigheter og miljø. Hun skrev og deltok 
i  protester. Myndighetene svarte med å trakassere og true 
henne. Dette ble for mye for ektemannen som tilslutt forlot 
henne i 2010. Derfor er hun nå alenemor til barna Gau (6) 
og Nam (12).

I 2016 ble hun arrestert igjen, og frem til rettssaken  startet 
sommeren 2017, ble Mẹ Nấm holdt i isolasjon. I åtte lange 
måneder visste ikke familien hvordan hun hadde det eller 
hvor hun befant seg. I en kort, hemmelig og bevoktet 
 rettssak ble Mẹ Nấm dømt til 10 års fengsel. 

I februar i år besøkte moren til Mẹ Nấm henne i fengselet. 
Etterpå fortalte hun at datteren var dårlig, og at hun ble 
 nektet   medisiner. Kort tid etter ble Mẹ Nấm flyttet til et 
annet fengsel, 900 km fra hjembyen sin. Dette gjør det 
vanskeligere for familien å besøke henne. I mai sulte   - 
  streiket Mẹ Nấm i protest mot mishandlingen hun blir  
utsatt for i fengselet. 
 
Mẹ Nấm har fått flere priser og utmerkelser for sitt modige 
menn eske rettighetsarbeid. I 2018 er hun nominert til 
 Nobels fredspris.
 
Du kan lese mer om historien til Mẹ Nấm her:  
www.amnesty.no/aksjon/menam

Mẹ Nấm
VIETNAM

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Mẹ Nấm er spesielt glad i bøker og hunder. Datteren er 
også glad i bøker, og sønnen i lekebiler. Barna og moren til 
Mẹ Nấm forteller om beskjedene, kortene og brevene når 
de besøker henne i fengselet. Det er viktig å ikke kritisere 
myndighetene i solidaritetsbeskjedene. 

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ FACEBOOK
Facebook er populært i Vietnam. Del gjerne bilder av brevene 
dere skriver, eller lag egne solidaritetshilsener. Merk de med 
#FreeMeNam og #W4R18. 

Forslag til solidaritetsmelding:
Dear Lan (Moren til Me Nam), I hope you and Nam and 
Gau are doing well. I want you to know that I admire your 
daughter Nguyen Ngoc Nhu Quynh. I know the prison will 
not be able to stop her from perusing her dream of making 
Viet Nam a better country. You and Quynh always have my 
support. 

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et protestbrev til statsministeren i Vietnam.
Henvend deg til: Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc 
Tiltaleform: Dear Prime Minister

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• Mẹ Nấm løslates umiddelbart og betingelsesløst,  

ettersom hun er en samvittighetsfange kun fengslet  
for sitt fredelige arbeid for menneskerettighetene. 

• Mẹ Nấm får jevnlig tilgang til den medisinske 
 behandlingen hun trenger, og at hun, så lenge hun  
fortsatt er  fengslet, ikke utsettes for tortur eller annen 
mishandling. 

• Vietnamesiske myndigheter slutter å utsette menneske - 
rett ighets forkjempere for vilkårlige arrestasjoner og  
fengsling basert på vage straffebestemmelser. 

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/menam

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Mẹ Nấm
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo


