
SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Det er en fryktelig påkjenning å sitte i fengsel med 
en dødsdom hengende over seg. 17 år gamle Magai 
har ikke nær familie i nærheten som kan støtte ham. 
Å sende ham en hilsen med oppmuntringer er derfor 
ekstra viktig. 

Magai er glad i å løpe og synge, og når ting blir 
vanskelig i fengsel, pleier han å gå i fengselskirken 
og synge gospelsanger. Han deltar også i skole-
undervisningen for å være sosial. 

UTTRYKK DIN STØTTE PÅ TWITTER  
Skriv gjerne meldinger på Twitter til Sør-Sudans 
regjering og president Salva Kiir og krev at døds-
dommen mot Magai gjøres om. Twitter-meldinger kan 
rettes mot @RepSouthSudan and @PresSalva.

Forslag til melding: 
Magai Matiop Ngong has been sentenced to death for a 
crime committed at age 15. @PresSalva, commute his 
sentence! #Stopchildexecutions

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv til presidenten i Sør-Sudan. 

Henvend deg til: President Salva Kiir Mayardit. 
Tiltaleform: Your Excellency.

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT  
SØR-SUDANSKE MYNDIGHETER: 
• Gjør om dødsdommen mot Magai Matiop Ngong.
• Forplikter seg til at dødsstraff ikke skal brukes  

mot straffedømte som var under 18 år i gjernings- 
øyeblikket, i tråd med Sør-Sudans lover og inter- 
nasjonal rett.

• Øyeblikkelig innfører en midlertidig stans av  
alle henrettelser.

Les mer og se forslag til brevtekst på:
amnesty.no/aksjon/magai

Send brevene til:
Amnesty i Norge, Att: Magai
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Magai er en ungdom som alle andre. Han liker å løpe og 
synge. Han trives på skolen og drømmer om å bli president i 
landet slik at han han kan hjelpe menneskene som bor der. 
Men en tragisk hendelse har gjort livet hans til et mareritt. 

SLÅSSKAMP FØRTE TIL DØDSFALL
I mai 2017 havnet Magai i en slåsskamp med naboen sin. 
Til slutt løp begge og hentet skytevåpen. Fetteren til Magai 
prøvde å gripe inn. Da Magai fyrte av skudd i bakken for å 
skremme ham bort, sprang en av kulene opp igjen og traff 
fetteren. Han døde senere av skadene.

FIKK IKKE ADVOKATHJELP
Magai ble arrestert og tiltalt for å ha drept fetteren sin. 
Under rettssaken fikk han ikke tilgang på advokat. Han 
fortalte dommeren at han bare var 15 år og at fetterens 
dødsfall var en ulykke, men dommeren tok ikke hensyn til 
forklaringen eller alderen hans. Den 14. november 2017 
ble Magai dømt til døden ved henging, til tross for at 
både Sør-Sudans grunnlov og FNs barnekonvensjon forbyr 
dødsstraff for mindreårige lovbrytere. 

Etter at dommen var avsagt, ble Magai overført til 
et statlig fengsel. Først der kom han i kontakt med en 
advokat, som hjalp ham med å anke dommen. 

Magai sitter nå i fengsel i hovedstaden Juba og venter 
på at anken hans skal behandles. Hans mor er flyktning i 
Uganda, og han har ingen nære slektninger rundt seg. 

GIR IKKE OPP DRØMMEN
I fengselet prøver Magai å fortsette med ting han brenner for. 
Han har klart å få adgang til en viss form for skolegang og 
tilbringer mye tid med å synge gospelsanger i fengselskirken. 
Han har ikke gitt opp drømmen om å bli fri igjen og å kunne 
jobbe for at andre skal få et bedre liv.

Sør-Sudan er et av verstingslandene i Afrika sør for 
Sahara når det gjelder bruk av dødsstraff. Sør-Sudan er også 
blant de ytterst få landene i verden som henretter personer 
for forbrytelser de har begått mens de fortsatt var barn.

Da Magai Matiop Ngong var 15 år gammel ble 
han dømt til døden for å ha drept fetteren sin 
- uten å ha advokat til stede og til tross for at 
dødsstraff for barn er ulovlig.

Magai Matiop Ngong
SØR-SUDAN


