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Amnesty gör reklamfilm
Amnesty International släpper en ny reklamfilm. Syften med filmen är att
uppmärksamma den situation tusentals samvetsfångar befinner sig i idag människor som har blivit fängslade för att ha stått upp för något de tror på och filmen handlar om den journalist som suttit fängslad längst tid i världen.
Filmen kommer visas på bland annat på TV4, TLC, National Geographic och
TV3 under veckorna 26-31.

Se YouTube-videon här

Reklamfilmen porträtterar den uzbekiske journalisten Muhammed
Bekhzanovs dotter Aigul där hon berättar om sin pappas situation. Filmen har
tagits fram av Amnesty Internationals internationella sekretariat och
efterbearbetats av svenska Head & Tail. Speaker för den svenska versionen är
skådespelaren Marie Richardson.
- Som skådespelare försöker jag alltid ge röst och kropp till sammanhang som
engagerar mig, sådant som känns viktigt och angeläget. Ibland är det

Shakespeare och ibland något nyskrivet. Den här gången ger jag min röst till
Amnesty. Finns det något viktigare än arbetet för mänskliga rättigheter?
Muhammad Bekzhanov är en regimkritisk journalist, som greps för sin
påstådda inblandning i ett bombdåd. Han torterades och dömdes 1999 till 15
års fängelse. Hans framtvingade "bekännelse" utgjorde den enda bevisningen
mot honom, och domstolen tog ingen notis om den tortyr han vittnade om.
Hans straff förlängdes i februari 2012 med fyra år och åtta månader för
påstådda brott mot fängelsets regler, en anklagelse som regelmässigt
används i Uzbekistan för att förlänga straffen för politiska fångar.
- Genom Muhammads historia visar vi hur Amnesty arbetar. Vi bedriver ett
liknande arbete för väldigt många människor runt om i världen. Just nu har vi
också en aktion där vi vädjar till de uzbekiska myndigheterna att frige
Muhammad omedelbart och ovillkorligt. Som organisation är vi helt beroende
av stöd från privatpersoner, eftersom vi är mycket restriktiva när det gäller
statligt stöd och bidrag - detta för att kunna vara helt oberoende, förklarar
Sofia Fjellestad, kommunikations- och fundraisingchef för Amnesty
Internationals svenska sektion.
Trots ihärdiga påtryckningar från Muhammads familj och advokat har
myndigheterna inte gjort någon utredning av den tortyr han utsatts för. Enligt
uppgifter från Muhammads familj har hans hälsa också försämrats markant
under de senaste åren i fängelse. Muhammed Bezkhanov är den journalist
som har suttit fängslad längst tid i världen på grund av sitt arbete som
journalist.
-Jag gör något litet som förhoppningsvis når ut till många. Det är ingen stor
insats från min sida, men många små insatser blir tillsammans starka och kan
göra stor skillnad! Jag är stolt över att få vara med i Amnestys kampanj, de
gör ett livsviktigt arbete, säger Marie Richardsson.
Läs mer om Muhammad Bekzhanov här.

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar
för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja
kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar
och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de
nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.
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