
«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


