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Goda nyheter under juli 2018
Här är några av de goda nyheter under juli 2018 som Amnestys arbete,
tillsammans med våra medlemmar och supportrar, har bidragit till. Amnesty
har bland annat kunnat glädja sig åt att den palestinska tonåringen Ahed
Tamimi har släppts från fängelse, konstnären Liu Xia har fått lämna Kina och
att den malaysiska serietecknaren Zulkiflee Anwar “Zunar” Ulhaque har friats
från anklagelser om uppror.

Kina: Konstnären Liu Xia, änka till fredspristagaren Liu Xiaobo, kunde den 10
juli äntligen lämna Kina och befinner sig för närvarande i Tyskland.
Amnesty välkomnar att Liu Xia är fri och att de kinesiska myndigheternas
förföljelse och olagliga husarrest har upphört, nästan ett år efter hennes
make Liu Xiaobos död.
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Läs mer här:
https://www.amnesty.se/aktuellt/kina-liu-xia-har-fatt-lamna-kina/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/liu-xiaobo-spirit-willnever-die/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/china-liu-xia-free-on-wayto-germany/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/china-tens-of-thousandsdemand-president-xi-frees-liu-xia/
_________________________________________________________________________________
__________
USA/Ghana: Det är med glädje Amnesty kan berätta att Sadat, asylsökande
från Ghana, har släppts fri.
Sadat flydde från Ghana i november 2015. I januari 2017 sökte han asyl i

USA, och har fram tills nu suttit i förvar och hotats av utvisning. Han flydde
från Ghana sedan han misshandlats - enbart för att han är homosexuell.
Amnesty inledde under 2018 en aktion där vi uppmanade de amerikanska
myndigheterna att stoppa utvisningen och frige Sadat villkorligt i väntan på
att hans ansökan om asyl kunde prövas på nytt.
Amnesty välkomnar nu att Sadat är fri under tiden hans asylansökan
behandlas.
Läs mer här:
https://www.amnesty.se/aktuellt/usaghana-asylsokande-slappt-ur-forvar/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/8127/2018/en/
_________________________________________________________________________________
__________
Israel/OPT*: Den 29 juli släpptes 17-åriga Ahed Tamimi och hennes mor
Nariman Tamimi efter att ha avtjänat sina fängelsestraff på åtta månader.
Amnesty välkomnar frigivningen men faktum kvarstår att hundratals
palestinska barn sitter fortsatt fängslade trots att merparten av dem inte
begått ett internationellt erkänt brott.

Ahed Tamimi ©Issam Rimawi/Anadolu Agency/Getty Images
Läs mer här:
https://www.amnesty.se/aktuellt/22-mars-2018-israelot-ahed-tamimi-domdtill-atta-manaders-fangelse/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/israel-opt-israeliauthorities-must-release-teenage-palestinian-activist-ahed-tamimi/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/israelopt-israeliauthorities-must-release-ahed-tamimi-immediately/
_________________________________________________________________________________
__________
Malaysia: Den 30 juli välkomnade Amnesty International beskedet att de
malaysiska myndigheterna har friat och lagt ner alla anklagelser mot den
frispråkige serietecknaren Zulkiflee Anwar “Zunar” Ulhaque, känd för sin satir
riktad mot korruption och maktmissbruk. Ytterligare två andra personer
friades också.

Amnesty uppmanar den nya regeringen att ta tillfället i akt att inleda en ny
era för mänskliga rättigheter genom att fullt ut respektera yttrandefriheten
och avskaffa 1948 Sedition Act - uppviglingslagen.
Läs mer här:
https://www.amnesty.se/aktuellt/malaysia-satirtecknare-friad-frananklagelser-om-uppror/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/11/video-w4r-zunar/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/malaysia-acquittal-ofzunar-and-others-must-lead-to-repeal-of-draconian-sedition-law/
*OPT= de ockuperade palestinska territorierna

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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