
Sarah Mardini og 
Seán Binder
HELLAS

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Sarah og Seán har uttrykt ønske om at engasjement 
for dem også skal inkludere solidaritet med flyktninger, 
asylsøkere og migranter. Dette kan du gjøre ved å 
inkludere informasjon om situasjonen for asylsøkere 
og migranter, og fremme retten til å søke asyl på 
arrangementer og aksjoner som fokuserer på saken til 
Sarah og Seán. 

Sarah og Seán ønsker ikke å bli omtalt som helter  
da de mener det å hjelpe mennesker i nød bør være 
normalt, og ikke noe heltemodig eller eksepsjonelt. 

UTTRYKK DIN STØTTE PÅ TWITTER 
Du kan kreve at siktelsen mot Sarah og Seán 
droppes ved å henvende deg til ministeren for intern 
sikkerhet i Hellas (@chrisochoidis) og viseminister for 
migrasjonspolitikk (@GKoumoutsakos).

Forslag til Twitter-melding:
Saving lives cannot be a crime. So why are Sarah 
Mardini and Sean Binder facing jail time for helping 
refugees? Greece must drop the charges against these 
rescuers now! @chrisochoidis @GKoumoutsakos

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv til Hellas’ minister for intern sikkerhet, Michalis 
Chrisochoidis.

Henvend deg til: Minister of Citizen Protection.
Tiltaleform: Your Excellency.

AMNESTY KREVER AT GRESKE MYNDIGHETER:
• Dropper siktelsen mot Seán Binder og Sarah Mardini.
• Offentlig anerkjenner lovligheten av det humanitære 

arbeidet som gjøres av frivillige og hjelpearbeidere 
som redder flyktninger og migranter i havsnød og 
forsvarer deres menneskerettigheter.

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

Send brevene til:
Amnesty i Norge, Att: Sarah og Sean
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Studentene Sarah (25) og Seán (24) meldte seg som 
frivillige livreddere på den greske øya Lesvos for å hjelpe 
båtflyktninger som ankom øya. For dette har greske 
myndigheter anklaget dem for menneskesmugling og 
spionasje. De risikerer å bli dømt til 25 års fengsel dersom 
de blir funnet skyldig.

Medmenneskelighet og solidaritet med flyktninger og 
migranter blir nå kriminalisert flere steder i Europa. Lover 
som er ment å beskytte, misbrukes av myndigheter til å 
fengsle og trakassere hjelpearbeidere og frivillige som 
hjelper medmennesker i nød.

HAR KJENT FRYKTEN PÅ KROPPEN
Sarah Mardini kom selv til Europa som båtflyktning da hun 
flyktet fra krigen i Syria i 2015. Hun vet hvordan det føles når 
båten kantrer og liv står på spill.

Sarah er en erfaren livredder og vet at det er mange 
som trenger den hjelpen hun kan gi. Hun bor og studerer 
i Tyskland, men reiste til Lesvos som frivillig i 2017. Der 
ble hun kjent med Seán Binder, fra Irland, som også hadde 
kommet til øya som frivillig.

I samarbeid med kystvakten og flere hjelpeorganisasjoner 
speidet Sarah og Seán etter båter i havsnød og brukte ferdig-
hetene sine som svømmedyktige livreddere til å redde barn, 
kvinner og menn i land.

FENGSLET I 100 DAGER
I august 2018 var Sarah på vei hjem til Berlin for å ta fatt på 
studiene sine igjen da hun ble arrestert av gresk politi rett før 
hun gikk ombord i flyet. Like etterpå ble også Seán arrestert.  
De fikk vite at de var siktet for blant annet menneskesmugling 
og spionasje, og ble varetektsfengslet. Her satt de i 106 dager 
før de til slutt ble løslatt mot en dyr kausjon.

ER DET KRIMINELT Å HJELPE MENNESKER I NØD?
Seán har reist hjem til Irland og Sarah er tilbake i Berlin. Nå 
venter de på at gresk politi skal avslutte etterforskningen. 
Alt de har gjort er å hjelpe medmennesker i nød. Likevel 
risikerer de å bli dømt til 25 års fengsel. 

Solidaritet må ikke kriminaliseres.

Sarah og Seán har hjulpet båtflyktninger på den 
greske øya Lesvos. For dette kan de få 25 års fengsel. 


