
Aktivister världen runt har trots pandemin lyckats driva 
sin kamp. Vi hoppas det väcker tankar om dina egna 
demokratiska rättigheter och hur de används varje dag.

PANDEMIN VS DEMOKRATIN 

ÖVERVAKNING

Jorden runt har mänskliga rättig-
heter pressats undan i kampen 
mot viruset. Folkhälsan har varit 
viktigare än allt annat. Men hur 
kommer det påverka demokra-
tin långsiktigt? 

I olika grad har strikta regler in-
förts som gjort att människor 
befunnit sig i långa perioder 
av karantän, social distans har 
blivit ett vanligt begrepp och 
nedstängningar dygnet runt har 
införts för att minska smitt-
spridningen och antal avlidna.

Nationellt utlysta nödlägen har 
ofta kombinerats med särskild 
coronalagstiftning. Även i Sveri-
ge finns en pandemilagstiftning 
som gäller till och med januari 
2022. Våra lagstadgade med-
borgerliga rättigheter att de-
monstrera är starkt begränsade.

Land efter land har tvärbromsat. 
Arbetslösheten har ökat, skolor 
har varit stängda, all övrig vård 
har ställts in eller skjutits upp 
och de människor i världen som 
lever på den lilla inkomst de får 
ihop under sina dagjobb har ing-
en chans att försörja sig längre.

Oberoende av hur vardagen sett 
ut före pandemin har människor 
över hela världen fått sitt liv upp 
och nervända. Det är en gemen-
sam erfarenhet som vi alla delar 
oavsett var vi befinner oss.

Många talar om ”hoten mot de-
mokratin”. Studier som mäter 
hur väl medborgare upplever att 
demokratin levererar visar ett 
ökat missnöje med det demo-
kratier ger. Pandemin kommer 
att ge nya underlag för att 
utvärdera hur demokratierna 

”levererade”. Och frågan är 
vilket statsskick som egentligen 
är bäst på att hantera kriser av 
detta slag.

Det gick snabbt att acceptera 
saker som nyss varit otänkba-
ra. Det är en erfarenhet att bära 
med oss och analysera ur ett 
demokratiskt perspektiv.

Reportagesajten gör reportage 
från Sveriges och världens vita 
fläckar. Utställningen genom-
förs med hjälp av stöd från Post-
kodstiftelsen och pågår under 
2021. 

Till demokratibevakningen finns 
också podden ”Backa demokra-
tin”. Vill du vara med i podden? 
Anmäl intesse till: 
backademokratin@blankspot.se
#backademokratin

Utställningen finns digitalt: 
www.blankspot.se/demokrati 
 
Gå gärna med i vår 
Facebook-grupp:
www.facebook.com/groups/ 

demokratiprojektet 

Scanna QR-koden för att komma direkt 

till sidan. 



Det är den 3 juni 2019, dagen innan Eid, 
och tusentals personer är samlade för en 
sittstrejk utanför den sudanesiska militä-
rens högkvarter i Khartoum. Bakgrunden 
är de pågående förhandlingarna om ett 
avtal mellan militären och motståndsrö-
relsen.

Runt omkring i folkhavet hörs sporadiska 
skrattsalvor och många har tagit med sig 
mat och godis för att fira Eid.

Plötsligt hörs ljudet från bilmotorer som 
varvar upp när beväpnade styrkor kör upp 
på en bro ovanför de sittstrejkande.
Inom loppet av några sekunder öppnar 
de eld mot demonstranterna. Skottsalv-
orna som viner genom luften tar livet av 
uppemot 100 personer och skadar otaligt 
många fler.

– Det var blod och kroppar överallt. Jag 

var kvar i Khartoum i 7-8 dagar efteråt 

och det enda jag gjorde var att besöka 

människor som hade blivit skjutna, eller 

våldtagna, säger Afaf Doleeb.

I dag, 1,5 år senare är 32-åriga Afaf Dooleb 
bosatt i Uppsala där hon gör en master i 
freds- och konfliktstudier. Men det var i 
Khartoum som hon bestämde sig för att 
aldrig ge upp.

– Innan dess var jag okej med någon form 

av kompromiss, men efter Khartoum 

ändrade jag mig. Vi kan inte förhandla 

med människorna som dödar oss.

Hon syftar på det avtal mellan militären 
och motståndsrörelsen som skrevs på i 
slutet av den sudanesiska revolutionen 

2019. Enligt Afaf är ett av problemen att 
representanter från paramilitären Rapid 
support forces (RSF) kommer att vara en 
del av det nya styret. RSF har bland annat 
blivit utpekade för att vara huvudansva-
riga för striderna i Darfur som har skördat 
över 350 000 liv. Afaf fick själv se förödel-
sen när hon besökte området 2009.

– Upplevelsen förändrade mitt tankesätt. 

När jag återvände kunde jag inte sluta 

prata om vad jag sett, men många trodde 

inte på att det här skedde i Sudan. Det var 

då som vi började organisera oss, för att 

nå ut med budskapet, säger hon.

I december 2018 bröt stora demonstratio-
ner ut i staden Eldamazin.

– Det började med studenter som skulle 

köpa frukost och såg då att brödpriset 

hade tredubblats. När de påpekade det till 

butiksägaren sa han “om ni har problem 

med det får ni gå till regeringen”, minns 

hon.

Inom loppet av veckor spred sig demon-
strationerna som en löpeld. I april betalade 
det hårda arbetet äntligen sig när presi-
denten Omar Al-Bashir blev avsatt under 
en oblodig militärkupp. Däremot var slaget 
inte vunnet. Militären satt nu vid makten, 
och när ett avtal började diskuteras mellan 
de och motståndsrörelsens blev många 
arga.

– Att samma människor som tidigare 

hade följt regimen som ledare skulle inte 

ge oss det vi ville ha, säger Afaf.

– Vår plan är att starta en ny revolution.  

Låt oss börja om från början, låt oss göra 

det igen, säger hon.

SUDANS 
OFULLBORDADE 
REVOLUTION 
Den gamle presidenten har gått, 
men det nya militärstyret har 
inte stillat viljan till förändring.

SCANNA FÖR 

ATT LYSSNA!
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»Jag var kvar i 
Khartoum i 7-8 
dagar efteråt 
och det enda jag 
gjorde var att 
besöka människor 
som hade blivit 
skjutna, eller våld-
tagna.«

Afaf Doleeb

Demokratiaktivist

SUDAN

Khartoum



Enligt Alesia Rudnik kan coronapandemin 
ses som startskottet till det ökade politis-
ka engagemanget i Belarus, eftersom re-
geringens hantering av viruset varit snudd 
på obefintlig. 

– Det civila samhället förstod att situatio-

nen inte kommer att lösas av regeringen 

utan av medborgarna själva, att det är 

just de som bestämmer, som hjälper till 

och som driver den här processen framåt, 

säger hon.

Alesia Rudnik föddes i Belarus år 1994. 
Samma år som Aleksandr Lukasjenko val-
des till president för första gången.

– Hela min generation, som har vuxit upp 

med honom, har nu tröttnat och vill se 

förändring, berättar hon.

Under våren startades flera initativ av 
belarusiska medborgare för att hantera 
coronaviruset. Pengar samlades in till sjuk-
vårdspersonal och skyddsutrustning dela-
des ut. Många människor gick inte tillbaka 
till sina ordinarie arbeten, utan ägnade sig 
åt volontärarbete på heltid och kontor för 
de olika verksamheterna öppnades, berät-
tar Alesia Rudnik. 

– Pandemin hjälpte människor att förstå 

att de kan agera. De är bara dem som kan 

göra någonting. Det civila samhället blev 

lite starkare, lite större, berättar Alesia 

Rudnik. 

Årets val i Belarus är inte det första som 
kritiserats på nationell och internationell 
nivå, och även om de massiva protesterna 

delvis beror på pandemipolitiken, så men-
ar också Alesia Rudnik att det inte är hela 
svaret. 

– Jag brukar säga att det finns tre delar. 

Förutom pandemin har vi ekonomin. Det 

har varit ekonomisk kris de sista tio åren 

kan man säga. Folk ser att det inte är nå-

got som har förbättrats, näringslivet är 

begränsat och växer inte.

Den andra delen beskriver Alesia Rudnik 
som ett generationsskifte, som hon själv 
är en del av. En ny generation unga vuxna 
som vill se förändring.

Den tredje handlar om nya oppositionella 
ledare som inte tidigare synts till på den 
politiska scenen. 

– En bloggare, en bankman och en re-

presentant från den politiska eliten, som 

också är kopplad till tech och it. 

Det vill säga Sergej Tichanovskij, Viktar 
Babaryka och Valery Tsepkalo, som driver 
sina kampanjer på ett annorlunda sätt än 
gamla, traditionella oppositionsledare.

– De har försökt tala med alla belarusier, 

inte bara med mindre grupper som bara 

skulle stödja integration med EU, belaru-

siska språket och belarusisk kultur, berät-

tar Rudnik. 

Oppositionen kämpar nu för ett nytt val. 
Den nya generationen av unga belarusier 
har aldrig upplevt ett demokratiskt val i 
sitt land och det är tydligt att det är vad 
som är av störst vikt.

PANDEMIN TÄNDE 
GNISTAN HOS 
BELARUSIERNA
Regeringens järngrepp hade 
hållit i decennier. Sedan hände 
något som fick det att släppa.

SCANNA FÖR 

ATT LYSSNA!

»Pandemin hjälpte 
människor att 
förstå att de kan 
agera. De är bara 
de som kan göra 
någonting. 

Det civila samhället 
blev lite starkare, 
lite större.«

Alesia Rudnik

Ordförande Sveriges Belarusier

BELARUS

Lettland

Litauen

Polen

Ukraina

Ryssland

Minsk



Det är en lugn förmiddag 2018 när Halmu-
rat Harri Uyghur och hans resefölje går in 
på en uigurisk restaurang i Turkiet.
Bakgrunden till Halmurats besök i landet 
är de kritiserade läger som den kinesiska 
regeringen har satt upp i området Xinjiang 
i Kina.

Sedan 2017 har miljontals uigurer tvångs-
intagits i lägrena för att enligt regeringen 
återutbildas. Två av de intagna är hans 
föräldrar. Sedan deras försvinnande har 
Halmurat organiserat ett digitalt uppror 
och i omgångar rest runt i Europa för att 
samla in berättelser om den pågående 
situationen.

Det är därför inte konstigt att en uigur som 
den här dagen är på samma restaurang 
som Halmurat känner igen honom. I smyg 

tar personen ett flertal bilder som sedan 
läggs upp online. Inom kort fylls lokalen 
med människor som med tårar i ögonen 
går fram till Halmurat. Förvirringen byts 
snart ut mot tacksamhet när han förstår 
att de är där av en enda anledning. Att 
träffa honom.

– De grät och tackade mig för mitt arbete. 

De hade så höga tankar om mig, trots att 

jag egentligen inte är någon speciell 

person, säger han och ler.

– Nästan alla jag har mött känner någon 

som är i lägrena. Det gäller även för de jag 

har träffat i andra länder. Det är ett globalt 

problem, säger han.

Under sin uppväxt var samtal om politik 
och förtryck inget som förekom i barn-

domshemmet så valet att bli aktivist var 
aldrig på tapeten.

– Men allt ändrades den 5 april 2017, på 

min födelsedag.

Det var i samband med att Halmurat inte 
fick tag i sin mamma som han förstod att 
något var fel. Det visade sig snart att hon 
var en av de som hade förts till lägren och 
inom snart fördes även hans pappa bort. 
Halmurat försökte frenetiskt kontakta 
myndigheterna i hemlandet men det var 
lönlöst.

Han tog då tag i det själv och började lägga 
upp videos via sociala medier. Föräldrarna 
har sedemera frisläppts. Men han fortsät-
ter nu kampen för alla andra.

I dagsläget tros det finnas uppemot 380 
läger som rangordnats från lägsta säker-
het till högsäkerhetsfängelser och mellan 
1 till 3 miljoner uigurer har varit eller är in-
tagna i lägrena. Överlevare har vittnat om 
inhumana förhållanden med grova över-
grepp, våldshandlingar och tvångssterili-
sering av kvinnor.

58 länder har gått ihop och undertecknat 
att de är emot godtyckliga arresteringar 
och 39 länder vid FN-kommiten som be-
handlar mänskliga rättigheter har fördömt 
Kinas hantering av uigurerna.

För Halmurat är kampen för uigurernas en 
som han alltid kommer att fortsätta med.

– Jag tänker på alla de jag har träffat, som 

har vågat att berätta offentligt om sina 

erfarenheter på grund av mig. Om jag 

skulle sluta, vad skulle det betyda för de 

människorna? Jag måste helt enkelt fort-

sätta, säger han.

UIGURERNAS 
OJÄMNA 
KAMP
En av världens mäktigaste 
stater har vänt sig mot delar av 
sin egen befolkning.

SCANNA FÖR 

ATT LYSSNA!

»Nästan alla jag 
har mött känner 
någon som är i 
lägrena. 

Det gäller även 
för de jag har 
träffat i andra 
länder. Det är ett 
globalt problem.«

Halmurat Harri Uyghur

Demokratiaktivist
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I slutet på september stod filmregistu-
denten Jakob Ladányi Jancsó, tillsammans 
med sina kursare och vaktade entrén 
till Színház- és Filmművészeti Egyetem 
(SZFE) – Teater- och filmuniversitetet i 
Budapest.

De stod tätt tillsammans, med gula an-
siktsmasker på sig. Några av maskerna 
hade ett svart tryck föreställande en öp-
pen hand med texten ”#freeSZFE” i mit-
ten på handflatan. Samma budskap gick 
att se på universitetsbyggnadens väggar.

Allt började när SZFE skulle ombildas från 
ett allmänt till ett privat universitet. Det-
ta,  menade de som protesterade, skulle 
minska inflytandet för studenter och lä-
rare, medan regeringens inflytande skulle  
bli  större.

Regeringens position har varit att skolan 
saknar kristna och konservativa värdering-
ar, berättar Jakob Ladányi Jancsó.

– Det var deras slutsats, att universitetet 

är en ”liberal smältdegel” och att vi alla 

blir politiskt hjärntvättade av våra lärare, 

vilket är komplett nonsens.

– Men detta är vad regeringspartiet Fi-

desz har gjort under lång tid. När migra-

tionskrisen startade behövde de hitta en 

fiende och det var flyktingarna – nu är det 

liberalerna. Enligt dem är vi liberaler och 

det räcker.

Viktor Orbán, premiärminister och ledare 
för Fidesz, tillhörde själv en gång de libera-
la krafterna i Ungern. I dag är det dock ett 
minne blott, då han i stället beundras av 

högerradikaler och nationalister. Han kom 
som en man av folket som lovade att allt 
skulle bli bättre, och kunde peka med hela 
handen på vad som var problemet – influ-
enser utifrån.

En undersökning gjord av nystartade 
forskningscentret 21, visar till exempel att 
många ungrare inte beskyller coronaviru-
sets utbredning och effekter på regering-
ens hantering av pandemin, utan på viru-
set i sig.

Den sista augusti arrangerades en stor de-
monstration mot privatiseringen av SZFE, 
som sedan utvecklades till en ockupation 
av universitetet. 

Under dagarna följde de ett strikt coro-
na-protokoll och ransonerade mat som 
skänkts till dem av Budapestbor som velat 
visa sitt stöd.

– Vad jag hoppades på var förstås att ta 

examen och sedan få medel för att göra 

långfilm eller liknande. Men i detta poli-

tiska klimat är det inte lätt för någon som 

tar examen från den här skolan just nu, 

det finns ingen riktig chans att få anslag.

Jakob är oroad över sin egen framtid, men 
har till skillnad från andra ändå alternativa 
vägar att ta, då han inte är bara ungersk, 
utan även tysk medborgare. Dörren till 
omvärlden verkar stå vidöppen, bara han 
vill det.

– Men det är det sista jag skulle göra. Jag 

kommer att kämpa för vår sak och vårt 

samhälle så länge jag… så länge det finns 

en chans, säger han.

– Jag vill verkligen inte lämna mitt hem 

igen.

UPPROR PÅ 
UNGERSKT 
UNIVERSITET
Mitt under pågående pandemi 
bestämde sig studenterna för 
att genomföra en ockupation.

SCANNA FÖR 

ATT LYSSNA!
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»När migrations-
krisen startade 
behövde de hitta 
en fiende och det 
var flyktingarna 
– nu är det 
liberalerna. 

Enligt dem är vi 
liberaler och det 
räcker.«

Jákob Ladányi Jancsó

Filmregistudent & demokratiaktivist
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Den första februari vaknade Shunlei Yi upp 
i ett Myanmar styrt av militärjuntan. 
Medan de flesta myanmarier ännu sov 
grep landets militär flera oppositionella 
politiker, däribland Aung San Suu Kyi. 
Landets ledare och för många en symbol 
för den mödosamma vägen mot demo-
krati.

– Det kändes som att vi var i den mörkas-

te timmen. Där och då hade vi inte längre 

någon framtid. 

Shunlei Yi är 29 år gammal. Tidigare ar-
betade hon som TV-värd för ett program 
som lyfte känsliga och politiska frågor 
med ungdomar från olika bakgrunder. I 
dagsläget ser hon sig själv som heltidsak-
tivist och är dessutom en del av Action 
Committe for Democracy Development 
(ACDD). En människorättsorganisation 
som var en del i att organisera de pro-
demokratiska demonstrationerna från 
första början.

Sedan kuppen har Shunlei ställt sig frågan 
varför både en och två gånger. Hon har 
försökt sätta sig själv i militärens skor, se 
situationen från deras perspektiv, utan att 
hitta någon förklaring som bottnar i annat 
än en sedan valet skadad stolthet. 

– Det var skamligt att de förlorade valet så 

förkrossande stort, så jag tror de kanske 

inte kunde hantera det. Till slut fanns det 

bara kvar att kuppa valet för att visa vem 

som bestämmer. 

Internet var strypt, en oro spred sig i sta-
den och rykten om massarresteringar och 
våldsamheter hade börjat sprida sig. 

– Det första vi behövde göra var att sä-

kerställa vår egen säkerhet. Den dagen 

arresterades många av våra vänner, så vi 

försökte förflytta oss till säkrare platser 

och därifrån ta reda på vad som hänt. 

När det stod klart att hennes liv inte längre 
svävade i direkt fara accepterade Shunlei 
situationen och börja organisera ett mot-
stånd. 

– Vi utfärdade en uppmaning om mass-

demonstrationer, att vi avsåg stoppa 

kuppen och fler följde efter och gjorde 

detsamma.

Civilsamhället i Myanmar är rikt på gräs-
rotsdrivna människorättsorganisationer 
inriktade på frågor om bland annat demo-
krati och etnisk rättvisa. 

Demonstrationerna i sig kom därför inte 
för Shunlei som en överraskning. Men far-
ten och storleken med vilka de svepte över 
landet och vilka som deltog var desto mer 
oförutsett.

Den 28:e februari skakades Myanmar och 
omvärlden av den dittills blodigaste da-
gen sedan protesternas början en knapp 
månad tidigare. 18 personer miste livet, 
mångdubbelt flera skadades, åtskilliga av 
dessa skjutna. 

– Allting förändrades den 28:e februari. 

Polisen och militären började använda 

skarp ammunition mer och mer och dö-

dade demonstranterna på ett nästan god-

tyckligt sätt, de bara sköt. 

Trots att Myanmars gator blivit en skåde-
plats för våld och ohyggligheter har de för 
Shunlei likväl blivit en plats där hon känner 
sig trygg.

– När man är hemma, ensam och ser på 

nyheterna och filmerna från demonstra-

tionerna känner man sig så hotad – och så 

vilsen. Men när man är ute på gatan kän-

ner man sig modig, man känner en styrka 

av människorna omkring sig, så jag försö-

ker gå ut 

Shunlei beskriver ett tillstånd bortom be-
hovet av motivation och hopp.

– I ärlighetens namn behöver jag ingen 

mer motivation för att fortsätta än verk-

ligheten vi står inför. Vi är lämnade utan 

val, med bara en överlevnadskänsla. Om 

vi vill överleva måste vi fortsätta. Vi letar 

inte efter hopp, att vi fortsätter demon-

strera, det är vårt hopp. 

Pandemin har blivit så gott som irrelevant 
i militärkuppens och demonstrationernas 
skugga. 

– Pandemin sprider sig, men vi kan inte 

bry oss längre. Vi är mer oroade och rädda 

för kuppen, vårt motstånd kan inte vänta 

en dag till. 

UNGDOMARNA 
RISKERAR ALLT 
I KAMPEN MOT JUNTAN
Shunlei Yi är en av demonstrationernas ur-
sprungliga organisatörer i Myanmar.

SCANNA FÖR 

ATT LYSSNA!
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»Pandemin 
sprider sig, men 
vi kan inte bry oss 
längre. Vi är mer 
oroade och rädda 
för kuppen, vårt 
motstånd kan 
inte vänta en dag 
till. «

Shunlei Yi

Demokratiaktivist
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Under 2020 mobiliserade sig rörelsen 
Black Lives Matter i världen och tusentals 
demonstrationer hölls för att belysa po-
lisbrutalitet och systematisk rasism mot 
svarta. I Österrikes huvudstad Wien var 
Mireille Ngosso en av arrangörerna.

Inför Black Lives Matter-demonstrationen 
som skulle hållas i Wien den 5 juni 2020 
hade politikern och aktivisten Mireille 
Ngosso låga förväntningar.

– Jag förväntade mig en liten uppslutning 

eftersom det har varit så de senaste åren 

när frågan om rasism har tagits upp, 

berättar hon drygt ett halvår efter 

demonstrationen.

Till hennes förvåning fylldes området kring 
Marcus Omofuma-minnesmärket den 5 
juni av tusentals människor, som i enad 
trupp började röra sig längst Wiens gator.

Slagord som uttryckte problemati-
ken kring rasism och våld mot svarta 
människor ekade mellan fasaderna när 

tåget av människor sakta rörde sig fram 
längs stadens gator. Sammanlagt deltog 
50 000 personer i demonstrationen som 
Mireille hade varit med och organiserat.

– Jag trodde aldrig att så här många 

människor skulle gå ut på gatorna för att 

stå upp mot rasism, säger hon.

Som treåring flyttade hon till Österrike 
från Kongo-Kinshasa, och hon märkte 
snart hur annorlunda hon blev behandlad. 
Att vara kvinna och svart vägde tyngre än 
intellektet.

– Jag hoppade av skolan vid 16 års ålder 

för att lärarna inte trodde på mig. Som 

tur var lyckades jag hitta andra utbild-

ningsvägar och klarade mig på grund av 

egen styrka. I dag saknar många unga 

människor det här och det är där vi måste 

börja, säger hon.

Mireille jobbar idag som läkare och har 
varit aktiv inom socialdemokraterna (SPÖ) 
i flera år. I höstas blev hon invald i Wien- 

rådet, vilket gör henne till den första svarta 
kvinna som har en plats i rådet.

– Jag är också styrelseledamot i organi-

sationen Black Voices Austria, det första 

antirasistiska initiativet till en folkom-

röstning. Mitt mål är att vara en förebild 

och en kontaktpunkt för alla som känner 

sig underrepresenterade i österrikisk poli-

tik, säger hon.

Att diskussionen kring segregation fick ett 
uppsving i en tid när landet var i kris tror 
hon också är en viktig faktor.

– Under en kris kan vi verkligen se vem 

som bär den största bördan. Siffrorna vi-

sar tydligt att kvinnor och migranter drab-

bas hårdast, särskilt invandrarkvinnor 

med dålig ekonomisk och social trygghet, 

säger Mireille.

Händelsen som ledde till mobiliseringen 
av Black Lives Matter-rörelsen var när den 
afroamerikanske mannen George Floyd 
blev kvävd till döds under en arrestering i 
maj 2020.

För många i Österrike påminde det om 
en händelse som skedde i landet för 22 
år sen när Marcus Omofuma, som var en 
nigerianska asylsökande, kvävdes till döds 
under hans deportering. Som gensvar på 
händelsen organiserades demonstratio-
ner runt om i Österrike som la grunden 
till rörelsen ”En värld utan rasism”. Några 
år senare restes ett monument som fick 
bära hans namn, vilket 20 år senare blev 
utgångspunkten för Black Lives Mat-
ter-demonstrationen i Wien.

När Mireille i dag blickar framåt så känner 
hon att utvecklingen är på god väg, men 
att vägen är lång. 

- Diskussionen och inställningen till inte-

gration och migration i Österrike är fort-

farande mycket rasistisk och det är därför 

vi behöver höja våra röster. Jag hoppas att 

jag genom mitt arbete kan öppna dörren 

för alla som kommer efter mig, säger hon.

ÖSTERRIKE MÅSTE 
KONFRONTERA SIN 
EGEN HISTORIA

SCANNA FÖR 

ATT LYSSNA! Black Lives Matter-rörelsen belyser polisbrutalitet 
och systematisk rasism i världen och samlade 50000 
personer i Wien under pågående pandemi. 

»Diskussionen 
och inställningen 
till integration 
och migration i 
Österrike är 
fortfarande 
mycket rasistisk. 

Det är därför vi 
behöver höja 
våra röster.«

Mireille Ngosso

Politiker, läkare, aktivist och Black Lives Matter-
arrangör

ÖSTERRIKE

Tyskland
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Ungern

Slovakien
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En ung kvinna med svart träningsjacka går 
med lätta steg mot universitetsområdet i 
den thailändska staden Khon Kaen. Flera 
gånger stannar hon upp, väger på steget, 
och vänder sig om för att försäkra sig om 
att hon inte är förföljd.

– Ingenting är längre som det varit, säger 

den 21-åriga Jutamas Srihutthaphadung-

kit, eller Ying som hon också kallas och 

slår sig ner på en bänk av cement.

 Allt verkar lugnt. Och det är just det som 
är problemet.

– De flesta nickar, ler och säger att allt är 

ok. Men på insidan är ingenting ok, säger 

Ying.

Skoluniformen har hon lämnat hemma i 

protest. De två första åren av juridikstudier 
gick bra. Sedan tog militären makten 2014 
och hon kände att hon var tvungen att 
agera.

– Att vara rädd är normaltillståndet i lan-

det, men vi har vant oss nu, säger hon.

Thailand. Ett land lika älskat som obeva-
kat bortom turistreklamens klichéer. Det 
land som under en period på 1990-talet var 
en lysande demokratisk fyr i Sydostasien 
faller som en sten mot botten i pressfri-
hetsrankningen.

Även om den senaste kuppen är den 12:e 
sedan 1932 och demokratin har kommit 
och gått i landet, så är det annorlunda den 
här gången. Det verkar som om 
generalerna vill stöpa om den politiska 

scenen  för gott. Att sitta offentligt och 
äta en smörgås eller läsa George Orwells 
roman ”1984” kan räcka för att bli miss-
tänkliggjord.

Straffskalan är drakonisk. Från tre år för 
militärkritisk graffiti till 50 år för kritiska 
poster på Facebook om kungahuset.

När landets kuppmakare Prayut besökte 
universitetet i Khon Kaen ställde sig Ying 
och hennes vänner framför scenen. Inspi-
rerade av Hollywoodfilmen Hungergames 
höll de upp tre fingrar i luften som en sym-
bol för det kuvade folkets upprorsvilja mot 
den alltmer auktoritära staten.

Mer krävdes inte för att mobilisera ett 
hundratal poliser, arméfordon och säker-
hetstjänst till universitetsområdet.

– Vi greps och tvingades att genomgå en 

”attitydjustering” och underteckna ett 

dokument där vi gav upp våra rättigheter 

och lovade att aldrig protestera mot mi-

litärdiktaturen igen. I så fall väntade åtal 

och långa fängelsestraff, minns Ying.

– Jag förstår inte vad jag gör som är så 

farligt, säger hon.

Hon tror sig ha ett tyst stöd på universite-
tet och förstår att alla inte är beredda att 
låta sig fängslas. Priset för att protestera 
är högt och militären har knackat på hem-
ma hos hennes föräldrar och frågat om hur 
de uppfostrat sina barn.

– Vi vet att många av lärarna stödjer oss, 

men de kan inte visa det öppet, det är för 

farligt. Egentligen borde jag plugga inför 

tentorna. Vi är inne i en examensperiod, 

jag har egentligen inte tid med den här 

militärdiktaturen, säger Ying och skrattar.

YING UTMANAR 
DIKTATUREN I 
THAILAND

Sedan militären tog makten har 
demokratiaktivister dömts hårt i 
särskilda militärdomstolar.

SCANNA FÖR 

ATT LYSSNA!

»Vi greps, tvingades 
att genomgå 
attitydjustering och 
underteckna ett 
dokument där vi 
gav upp våra 
rättigheter och 
lovade att aldrig 
protestera mot 
militärdiktaturen.«

Jutamas Srihutthaphadungkit ”Ying”

Demokratiaktivist
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Kambodja

THAILAND

Khon Kaen



Från att ha varit ett av världens mest 
repressiva länder har det demokratiska 
utrymmet i Etiopien ökat på senare år. 
Politiska fångar har återfått friheten och 
terroriststämplade organisationer har bli-
vit lagliga oppositionsrörelser. 

En av dem som varit med under alla dessa 
turbulenta år är Atnaf Brhane.

– Allt började efter valet i Etiopien 2005 

när många civila sköts och journalister 

dömdes till långa fängelsestraff. Under 

alla år som sedan gick blev situationen 

allt svårare. Kollegor lämnade landet och 

tidningar stängdes ner, berättar Atnaf 

Brhane.

Som datakunnig började han diskutera 
med sina vänner vad som kunde göras. 
Alla journalister som de brukade läsa för 
att veta vad som hände i landet satt i 
fängelse och kunde inte längre skriva. 

Atnaf Brhane började att tillsammans 
med sina vänner besöka de fängslade kol-
legorna och skrev sedan ner vad de hade 
sagt.

Ur mötena med de fängslade föddes idén 
om en blogg med namnet ”den nionde zo-
nen”. Kalityfängelset bestod av åtta zoner 
och ett av skämten bland de fängslade var 
att när någon blev fri så ”överfördes de till 
zon nio” – landet självt.
 
– Hela landet var som ett stort fängelse 

eftersom vi inte hade möjlighet att prata 

fritt även i friheten. 

Vännerna bestämde sig för en blogg där 
de skulle kunna diskutera mänskliga rät-
tigheter och behovet av konstitutionella 
reformer. Efter en vecka stängdes bloggen 
ner av regeringen. 

– Vi gjorde inget olagligt, vi krävde bara 

våra rättigheter i enlighet med konstitu-

tionen, men i sammanhanget blev våra 

krav närmast revolutionära, säger Atnaf 

Brhane.

En eftermiddag upptäckte Atnaf Brhane 
att han var förföljd och att agenter hade 
deltagit på de utbildningarna som han 
hållit för journalister.  

Första gången Atnaf Brhane arresterades 
frågade förhörsledaren varför han hade 
lämnat sitt jobb. 

– För honom var den enda förklaringen 

att jag var betald av en utländsk säker-

hetstjänst. 

När chocken över att ha arresterats hade 
lagt sig började Atnaf också upptäckt att 
det fanns en växande opinion utanför häk-
tet för att de skulle släppas. 

– Vi förstod att alla människorättsorga-

nisationer släppte uttalanden med krav 

på vår frihet, men det kom också många 

med mat till oss och inne i fängelset kall-

lades vi ”bloggarna”. Så det var också ett 

erkännande. 

Våren 2018 fick Atnaf Brhane borgen och 
var tillfälligt ute ur fängelset när premiär-
ministern Hailie Mariam Desalegn höll sitt 
historiska tal till nationen i vilket han sa 
att alla politiska fångar skulle släppas för 
att ”rädda nationen”.

– Det var stort att höra premiärministern 

säga de orden. Åtalet mot mig lades ner 

och kollegorna släpptes. 

Förklaringen till att det kunde ske ser At-
naf Brhane som en kombination av fakto-
rer. 

– Staten förstod att det inte fanns någon 

väg tillbaka. Ställda mot ett mobiliserat 

folk som via sociala medier koordinerade 

protesterna hade de inget val. Den andra 

förklaringen är att rädslan försvann. 

– Folk var inte rädda längre, att demon-

strera blev normaliserat och från den da-

gen var regimens fall oundvikligt. Eller så 

var de tvungna att själva förändrats. 

Nyckelfaktorn för att få till en förändring 

tror Atnaf är mod hos aktivisterna. 

– Man måste våga, man kan bli dödad och 

arresterad men om man tror på det man 

gör måste man fortsätta trots detta. Det 

är så otänkbara saker blir tänkbara. En 

dag kommer alla diktaturer att falla. 

BLOGGARE STOD UPP 
MOT FÖRTRYCKET 
OCH VANN
På grund av sitt arbete med yttrandefrihet 
och digital säkerhet fängslades han 2014 och 
satt frihetsberövad i 18 månader. 

SCANNA FÖR 

ATT SE VIDEO
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Södra Sudan
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Djibouti

Sudan

Eritrea

Somalia

»Man måste våga, 
om man tror på 
det man gör så 
måste man fort-
sätta. Det är så 
otänkbara saker 
blir tänkbara. 

En dag kommer 
alla diktaturer 
att falla.«

Atnaf Brhane

Människorättsförsvarare

ETIOPIEN

Addis Abeba



36-åriga Yuri Quintero är uppvuxen i Putu-
mayo och hon står upp mot både rebeller 
och soldater. Men under 2020 dök ett nytt 
hot upp i form av en pandemi. 

Yuri Quintero beskriver sig själv som en 
försvarare av de mänskliga rättigheter-
na. Uppväxt i den krigshärjade regionen 
Putumayo blev hon redan i tidig ålder en 
ofrivillig aktivist. Regionen är en av Colom-
bias mest oljerika – och just därför - mest 
våldsamma. 

Här fanns innan fredsavtalet de båda ge-
rillorna, Farc och ELN, paramilitära grupper 
samt militär och polis. 

Men det är inte bara storpolitik som präg-
lat hennes engagemang. I Putumayo har 
många kvinnor ensamma fått ta hand om 
familjen vilket också gällt henne själv som 
ensamstående mamma till två barn. Un-
der barnens uppväxt har hon fått hantera 
hot och flera gånger tvingats att fly på 
grund av kriget i regionen och hennes en-
gagemang i bonderörelsen. 

Hon har gått i protesttåg och ordnat strej-
ker, och ställde även upp i det senaste 
delstatsvalet i för vänsterpartiet Marcha 
Patriotica med motiveringen att kvinnors 
röster behöver höras i politiken. 

Men det är som ledare för de sociala pro-
testerna hon blivit känd. En rörelse som 
startade 1996 bland kokabönderna i områ-
det och som genom massiva protester och 
strejker lyckades paralysera hela regionen. 

Man kan säga att Yuri Quintero föddes till 
aktivist då även hennes mamma Neida 
Quintero var en känd bondeledare till ho-
ten tvingade bort henne. 

– När de försvann tvingades jag kliva 

fram och det var så jag började jobba med 

att representera områdets bönder. Ett 

arbete som gjort oss respekterade. 

Ett av rörelsens krav var att staten skulle 
ta fram alternativ till kokaplantan vilken 
var den enda grödan som gav bönderna en 
garanterad inkomst. 

– Men så har inte skett och än i dag är 

grödan den mest lönsamma att odla för 

småbönderna, inte bara i Putumayo utan 

i hela Colombia. 

När pandemin slog till under våren 2020 
påverkade den arbetet med att säkra 
böndernas rättigheter.  Alla aktiviteter av 
Putumayo Human Rights Network, or-
ganisationen hon koordinerade och ledde 
ställdes in. Allt fältarbete, alla workshops, 

lektioner, konferenser avbröts när pande-
min tvingade alla att stanna hemma. 

Samtidigt dök nya beväpnade grupper 
upp och tillsammans med ny lagstiftning 
som förbjöd dem att mobilisera bönderna 
försämrades deras möjligheter att jobba – 
men också att överleva. 

Sedan kriget i Colombia slutade formellt 
med undertecknandet av ett fredsavtal 
mellan FARC och regeringen 2016 så har 
67 bondeledare avrättats i regionen. I hela 
landet är siffran 1088. 

Yuri Quintero beskriver det som att allt 
motstånd stagnerat på grund av pande-
min.

– Den sociala mobiliseringen, dialogen 

med regeringen och implementerandet av 

fredsavtalet. Allt avbröts. På så sätt blev 

pandemin en ursäkt för regeringen att 

inte införa det man tidigare kommit över-

ens om och dessutom fick de ett svepskäl 

för att avbryta all dialog. 

Konflikten har en egen dynamik som blivit 
värre under pandemin. Utan dialog upp-
står nya låsningar. 

– Förutom att vara isolerade av pandemin 

är vi isolerade av dödshoten mot oss, vårt 

arbete och våra liv. 

Sammanfattningsvis har det lett till att 
bonderörelsen försökt lansera nya initiativ 
för att kunna jobba på och inte glömmas 
bort utan bibehålla sin synlighet i regio-
nen. Samtidigt som organisationen redu-
cerar risken för både smitta och angrepp.  

– Just nu är jag inte kvar i Putumayo. Kri-

get för kontrollen över området av olika 

illegala grupper och tvingat mig att ligga 

lågt och ständigt sova på nya platser. I 

den rådande situationen gör inte heller 

staten tillräckligt för att skydda oss socia-

la ledare från att dödas. 

VIRUSET SLOG TILL 
I VÅLDETS COLOMBIA
Putumayo är en grönskande provins djupt inne 
i Amazonas regnskogar vars grymma historia 
präglats av uppror, våld och övergrepp.

SCANNA FÖR 
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»Pandemin blev 
en ursäkt för 
regeringen att inte 
införa det man 
tidigare kommit 
överens om och 
dessutom fick de 
ett svepskäl för att 
avbryta all dialog. «

Yuri Quintero

Människorättsförsvarare

COLOMBIA

Putumayo



Polisen i Shanghai arresterade medbor-
garjournalisten och aktivisten Zhang Zhan 
den 14 maj 2020 för hennes rapportering 
från Wuhan om coronavirusets utbrott 
och i december dömdes hon. 

Den före detta advokaten hade genom 
videos på Youtube sagt att coronarestrik-
tionerna inte tog hänsyn till de mänskliga 
rättigheterna och menade att de tog ifrån 
människor deras liv i kampen mot viruset.

Hennes rapportering från Wuhan sked-
de när regionen var själva epicentret för 
coronavirusutbrottet alldeles i början av 
pandemin. Hon åtalades för att ha spridit 
desinformation och för att ha ”sökt debatt 
och provocerat”. 

Zhang satt häktad i Shanghai i över sex 
månader innan domen utdelades. Enligt 
uppgifter hungerstrejkade hon under hela 
häktningsperioden och hon har sagt att 
hon inte tror att hon kommer att överleva 
fängelset. 

Hon uttalade också öppet stöd för vissel-
blåsaren och läkaren Li Wenliangs som 
varnade för den nya okända SARS-lik-
nande sjukdomen som började spridas i 
december 2019. När han varnade sina kol-
legor och bad dem bära skyddskläder i en 
privat chatt kontaktades han av myndig-
heterna. 

Han avled senare av covid-19 efter att själv 
ha blivit smittad av en patient och blev 
genom sin rapportering världskänd.

Medborgarjournalisten Zhang ifrågasat-
te också tidigt den officiella rapporte-
ringen. Hon ville ge en röst till de vanliga 
medborgarna i Wuhan som inte hade en 
möjlighet att påverka och som plötsligt 
befann sig i extrema nödsituationer när de 
spärrades in under långa nedstängnings-
perioder och ofta förlorade sina möjlighe-
ter till försörjning.

Hon rapporterade också om när andra 
oberoende journalister arresterades eller 

om att familjer till de som avlidit av corona 
trakasserades när de ville ställa ansvariga 
till svars.

I den insamling som startades för Zhang 
beskrivs hur farlig den kinesiska regering-
en anser att hennes rapportering varit:

– Att intervjua människor på gatan i Wu-

han under coronaepidemin är en handling 

som myndigheterna ser på med avsky. 

Vore det inte för internationella nätmed-

borgare som fortsätter att lyfta Zhans fall 

skulle det ha varit nedgrävt och glömt för 

länge sedan, säger en före detta kollega i 
den namninsamling som finns på Change.
org för Zhang.

Zhang spred sin journalistik genom sociala 
medier som WeChat, Twitter och genom 
sin Youtube-kanal. 

Totalt har 897 andra ”nätmedborgare” i 
Kina arresterats för att ha spridit informa-
tion om coronaviruset eller för att ha sagt 
sina åsikter om virusspridningen under 
perioden 1 januari – 26 mars 2020 uppger 
människorättsorganisationen Chinese 
Human Rights Defender,  CHRD.

VISSELBLÅSARE 
STRAFFAS I KINA
Medborgarjournalist dömdes till 
fyra års fängelse för att ha kritiserat 
myndigheterna för mörkläggning.

SCANNA FÖR 
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»Kanske har jag en 
upprorisk själ ... 
jag dokumenterar 
bara sanningen. 
Varför kan jag inte 
få visa den?«

Zhang Zhan

Medborgarjournalist, aktivist & f.d. advokat
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Innan den slog till hade han byggt upp en 
hjälporganisation i Colombia. Nu handlar 
livet inte bara om att hjälpa andra utan 
också om att själv överleva. 

När den 34-årige Yakoy ElCheija eller Yako 
som hans vänner kallar honom kom som 
flykting till Colombia från Venezuela 2017 
var det sångrösten som räddade honom. 
Genom att uppträda fick han ihop pengar 
till mat. 

Samtidigt strömmade allt fler landsmän 
över gränsen. Flykten från Venezuela var 
den största i Latinamerikas nutida histo-
ria. 5,4 miljoner människor lämnade lan-
det som befann sig i politisk och ekono-
misk kris.

Yako bestämde sig för att ägna sitt liv åt 
att hjälpa andra flyktingar att få den hjälp 
han själv visste att man behövde i ett nytt 
land. 
– Att migrera ligger i släkten, i blodet om 

man så vill, min pappa lämnade Libanon, 

min styvfar Kuba och min älskade farbror 

tvingades i exil från Chile, berättar Yakoy.

Från början var hans plan att ta sig från 
Venezuela till Peru, men så fick han jobb  
som musiker och stannade kvar i den co-
lombianska staden Ipiales på gränsen till 
Ecuador. 

Men även om han nu själv hade ett jobb 
fortsatte landsmännen komma över grän-
sen utan kläder eller mat. 

– Jag bestämde han mig för att bli akti-

vist och grundade organisationen “Vida 

y Futuro”. Hos oss får flyktingarna sina 

basbehov tillfredsställda, vi ger dem mat, 

kläder, skor och sjukvårdsmaterial. 

Sedan pandemin slog till har både livet och 
arbetet med att ta emot flyktingar föränd-
rats dramatiskt. 

– Att få tag i kläder gick inte längre då bu-

tikerna stängde, mina jobb som DJ ställ-

des alla in eftersom alla barer och natt-

klubbar stängdes ner, berättar Yakoy.

För att överleva var han tvungen att sälja 
sin motorcykel för en femtedel av vad han 

köpt den för. Utan motorcykeln försvann 
också möjligheten att slå ihjäl tid och 
mentalt hantera det strikta livet i karan-
tän. Sedan stängdes elen av i huset där 
han bodde eftersom han inte hade råd att 
betala räkningen. 

– Jag åt bara sporadiskt och lärde känna 

min gamle vän hungern igen. 

Att staden sattes i karantän hindrade inte 
flyktingarna från att fortsätta komma. 
Gränsen mellan Ecuador och Colombia 
stängdes i mars 2020 och snabbt blev sta-
dens härbärgen och flyktingmottagningar 
överfulla. 

– När migranter valde nya irreguljära väg-

ar över gränsen ökade också riskerna ef-

tersom de ofta kontrolleras av kriminella 

ligor, berättar Yakoy.

Osäkerheten och de ökade riskerna för 
flyktingarna innebär att behoven bara blev 
större i takt med att tiden gick. 

– Jag kunde inte sluta hjälpa även om det 

nu blev än mer riskfyllt. Varje dag gick 

jag upp och sökte upp de som var i störst 

behov av kontakter, råd eller stöd. 

Ibland satte Yakoy på sig sin mask och 
tillsammans med andra volontärer tog de 
lokalbussar till byar längs med gränsen för 
att leta efter grupper av nyanlända flyk-
tingar. 

– De var ofta i dåligt skick och i behov av 

mat, vatten, filtar och råd om var de kun-

de få sova med tak över huvudet. 

Vad är det då som driver honom att fri-
villigt, med risk för att bli smittad, trots 
hungern, kylan och bristen på sömn fort-
sätta att leta?

– Jag vill en dag kunna berätta för min 

dotter, som jag inte sett på fem år, att 

hennes pappa ägnade sitt liv åt att hjälpa 

sitt folk. Jag vill att hon ska vara stolt över 

mig.

Pandemin förändrade allt för den 
venezuelanska flyktingen Yakoy. 

SCANNA FÖR 

ATT LYSSNA!

FLYKTINGAR I KLÄM 
NÄR LATINAMERIKAS 
GRÄNSER STÄNGDES 

»Jag kunde inte 
sluta hjälpa även 
om det nu blev än 
mer riskfyllt. 
Varje dag gick jag 
och sökte upp de 
som var i störst 
behov av kontak-
ter, råd eller stöd.«

Yakoy ElCheija

Människorättsaktivist

Peru
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VenezuelaPanama

Ecuador

COLOMBIA
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Constance Teage kan gå till fots i flera tim-
mar för att nå fram till en avlägsen by. Var-
för? Därför att hon drivs av en passion att 
utbilda människor – och alldeles särskilt 
kvinnor – i Liberias mest avlägsna byar om 
deras nyvunna och lagliga rätt att äga sin 
egen mark. 

En förändring som på riktigt kan lätta på 
misären i världens fjärde fattigaste land. 

Men i ett land med en mycket begränsad 
tillgång till dagstidningar, TV, och internet 
så är det tufft att nå ut med information. 
Lägg till att det finns sexton olika språk 
att förhålla sig till, starka sociala normer, 
en extrem ojämlikhet mellan könen, och 
en nästan 50 procentig analfabetism.

– Efter nästan sex månaders regn är väg-

arna, det lilla som finns kvar, dessutom 

helt livsfarliga, säger Constance över tele-

fon. 

Hon är van vid att ta sig fram till fots eller 
med motorcykel när hennes bil kört fast i 
djup lera.

Som 10-åring tvingades Constance lämna 
sitt hemland på grund av de blodiga inbör-
deskrigen. Hon växte upp med sin mam-
ma i USA, och efter universitetsstudier i 
fred och konfliktlösning kom hon tillbaka 
till Liberia 2015. 

– Jag var fast besluten om att bidra till 

uppbyggnaden av landet efter inbördes-

krigen, och det kändes särskilt viktigt att 

få kämpa för landrättigheter för de allra 

fattigaste och utsatta.

Constance blev en aktivist och kämpade 
hårt under ett antal år för Liberias Land 
Rights Bill som 2018 röstades igenom av 
den lagstiftande församlingen. Nu arbetar 
hon för organisationen Landesa som stöd-
jer regeringar i världens utvecklingsländer 

att bygga en struktur kring landägande. 
Det behövs lagar, regler, fungerande insti-
tutioner och upplysta människor.

– Med ett dokument som visar att du äger 

din egen mark så kan du gå till banken 

och låna pengar. Du kan skapa en ekono-

mi, en frihet och en framtid. Detta är all-

deles särskilt viktigt för världens kvinnor. 

Ett säkert och lagligt landägande är därför 

en hörnsten i en modern och fungerande 

demokrati, säger Constance.

Constance anser att den nya lagen är pro-
gressiv och ett rejält kliv i rätt riktning.

– Lagen ger både kvinnor rätten att äga 

och att vara en del i förändringensproces-

sen. I byarna sitter numera kvinnor med 

på möten och bestämmer om var grän-

serna ska dras mellan hus och gårdar. På 

det här sättet kan Liberia bli en förebild 

för resten av Afrika.

Landesas insatser har förstås försvårats 
på grund av pågående pandemi. Men 
trots det har svenska SIDA och Landesa 
tillsammans – och på bara ett par måna-
der – skapat ett gemensamt projekt där 
Constance och hennes kollegor just nu går 
ut i otillgängliga områden och byar med 
en specialanpassad information om både 
covid och landrättigheter. 

Med sig har dom en liten apparat som he-
ter Talking Book och som läser upp infor-
mation för människor på plats. På deras 
eget språk och särskilda dialekt. 

Direkt i deras eget hem. Inga folksamling-
ar. Tryggt och säkert. Och med en teknik 
som varken kräver el eller internet.

PANDEMIN STOPPADE INTE 
LIBERIAS KVINNOR FRÅN 
RÄTTEN ATT ÄGA JORD
Efter år av fattigdom, laglöshet och konflikter fick 
Liberias kvinnor för första gången i historien laglig rätt 
att äga sin egen mark i fjol. Sedan kom pandemin och 
försvårade situationen. 

SCANNA FÖR 

ATT LYSSNA!

»Jag var fast besluten 
om att bidra till upp-
byggnaden av landet 
efter inbördeskrigen.

Det kändes särskilt 
viktigt att få kämpa 
för landrättigheter 
för de allra fattigaste 
och utsatta.«

Constance Teage

Demokratiaktivist

LIBERIA

Guinea

Sierra Leone

Elfenbenskusten

Monrovia



Den 16 mars 2021 gick en man in på tre 
olika spa-anläggningar i staden Atlanta i 
USA och öppnade eld. Sammanlagt dog 
åtta personer – sex av de omkomna var 
kvinnor mer asiatiskt påbrå.

Dådet var det hitintills blodigaste i en rad 
attacker mot asiater i landet som under 
2020 ökade med uppemot 149 procent i 
vissa städer. Enligt organisationen “Stop 
AAPI hate” har över 3 700 incidenter an-
mälts mellan mars 2020 och februari 2021, 
men mörkertalet antas vara mycket större.

– Det är smärtsamt, man känner hur ens 

hjärta bara krossas. Det sker attacker en 

efter en och jag känner människors frus-

tration över situationen. Jag tänker bara 

på om det hade hänt min familj, och hur 

jag hade mått. Vi kan inte ignorera att det 

här sker, säger Manny Chong som är en 

av organisatörerna bakom rörelsen Stop 

Asian Hate, med hashtaggen #stopasian-

hate i sociala medier.

Rörelsen fick sitt fotfäste under början av 
året i samband med att ett flertal protes-
ter hölls runt om i USA där problematiken 
kring hatbrott och hatretorik som riktas 
mot människor med asiatisk ursprung lyf-
tes. Manny själv har ett kinesiskt ursprung 
och tänker ofta på sin egna familj när han 
läser om det ökade våldet.

– Jag förlorade min mormor i novem-

ber, inte på grund av ett hatbrott men 

det gjorde att jag började tänka på min 

egna familj, och insåg att de här attack-

erna hade kunnat hända vem som helst 

av dom. Och det sker inte bara i USA,        

utan människor har hört av sig från hela 

världen. Man förstår då hur djupt hatet 

mot asiatiska människor går, säger han.

Han förklarar att rasismen mot asiater 
nästan har blivit normaliserat i USA, vilket 
gör att många asiater känner att de inte 
hör till. Han tror därför att ett konkret mål 
med rörelsen är att skapa gemenskaper.

– Under den korta tid som jag har arbetat 

med detta har jag sett effekten av vad 

människor kan göra tillsammans. Många 

har blivit inspirerade av vad vi gör och har 

själv organiserat sammanhang i deras 

hemstäder. Allt du behöver är människor, 

ditt hjärta och viljan att göra förändring, 

säger han.

Något som Manny även har märkt är att 
det finns de som jämför Stop Asian Hate 
och Black Lives Matters-rörelsen, och 
menar att Stop Asian Hate har kopierat 
Black Lives Matter-rörelsen. Manny själv 
säger att det här är en trist syn på det då 
de båda rörelserna är viktiga och egent-
ligen strävar efter samma saker såsom 
rättvisa, respekt och jämställdhet.

– Vi vill att alla ska ha en plats vid bordet 

men samhället har ställt oss mot varan-

dra. Istället för människor blir vi behand-

lade som hundar som slåss om rester. Det 

blir som ett fattigdomstänk: om den ena 

finns kan inte den andra finnas men så är 

det inte. Vi alla förtjänar att bli hörda och 

sedda, säger han.

”RASISM MOT 
ASIATER HAR BLIVIT 
NORMALISERAT”
Under pandemin har våldet mot 
människor med asiatisk påbrå ökat 
kraftigt, bl.a. i USA. Det här ledde till 
att rörelsen #stopasianhate bildades.

SCANNA FÖR 

ATT LYSSNA!

Mexiko

Canada

»Det är smärtsamt, 
man känner hur ens 
hjärta bara krossas. 
Det sker attacker 
en efter en och jag 
känner människors 
frustration över 
situationen. 
Vi kan inte ignorera 
att det här sker.«

Manny Chong

Människorättsaktivist

USA

Boston



Även i Sverige har det fattats unika och 
historiska beslut för att skydda folkhälsan 
som påverkar våra grundläggande rättig-
heter. Den grundlagsskyddade mötes- och 
demonstrationsfriheten har kraftigt in-
skränkts i samband med den nya pande-
milagstiftningen.

Ida Östensson som är en av Sveriges 
mest välkända opinionsbildare och akti-
vister för att höra hur ett år utan fysiska 
mötet har fungerat när man vill förändra 
tillsammans med andra människor. Ida 
Östensson har varit en av de starkaste 
krafterna bakom samtyckeslagstiftningen 
och grundare av Fatta.nu. Idag arbetar hon 
bland annat med organisationerna Make 
Equal som hon grundat och organisatio-
nen Child 10.

Make Equal arbetar för att det ska finnas 
mer jämställda inkluderande organisatio-
ner och arbetsplatser. Child10 arbetar med 
att eliminera människohandel för sexuella 
ändamål och andra former av kommersiell 
sexuell exploatering av barn.

Hur har ni kunnat nå ut när demonstra-
tions- och mötesfriheten varit så starkt 
begränsad? 

– Det har ärligt varit både positivt och 

negativt ur påverkanssynpunkt. Vi har 

inte kunnat arrangera stora folkbildan-

de konferenser eller kunnat kraftsamla 

med andra organisationer på samma sätt 

som innan… det är tyvärr inte samma sak 

att ses över videolänk när det gäller allt. 

Mycket av energin och kraften försvinner 

tyvärr ofta när det fysiska mötet försvin-

ner.

–  Däremot har vi mycket lättare kunnat 

nå beslutsfattare – både för offentliga 

samtal på instagram live – men även 

icke-offentliga möten för att lyfta fram 

våra politiska krav och förslag. Och när vi 

tittar på siffror kring hur många som sett 

samtalen i efterhand blir det tydligt att vi 

aldrig skulle nått så många med enbart 

ett fysiskt samtal. 

Hade inte pandemin existerat tror hon 
också vi hade fått se stora demonstratio-
ner under året.

– Det har hänt så mycket under just den 

tiden som covid stängt ner samhället som 

jag vet skulle lett till stora folkliga pro-

tester. Nu har det i stället fått bli digitala 

manifestationer vilket kanske är bättre ur 

geografisk inkludering och för att nå fler – 

men som sagt oftast inte samma kraft. 

Finns det något som varit svårt med att 
allt opinionsarbete sker digitalt?

– Det känns som att både folk i allmänhet 

och makthavare har börjar bli mätta på di-

gitala offentliga samtal nu. I början var de 

hur hungriga som helst och kunde ställa 

upp med en dags varsel då de hade myck-

et mer tid helt plötsligt och ville fortsätta 

att synas. 

En annan faktor var att under en period 
bleknade alla andra frågor.

– Det var nästan omöjligt att komma ut 

med något i medier i början av covid eller 

när pandemin ökade. Men samtidigt har 

debatten om sexköp och exploatering 

kunnat bli så stor just på grund av covid. 

Dels har exploateringen ökat dels passar 

det in i nyhetslogiken runt covid.

När det gäller konkreta kampanjer har det 
också varit svårt att nå ut.

– Där har det varit mycket svårare för Make 
Equal med saker som inte på ytan är lika 
mycket av frågor om ”liv och död”. Även 
om det på sikt är det. Som nyheten att 
#Killmiddag har spridits över stora delar 
av världen. En sådan nyhet brukar vi få 
mycket medial exponering på. Men denna 
gång ”kunde det inte kopplas så tydligt 
till corona” var svaret så vi fick inte ut det 
nästan någonstans.

Något Ida Östensson tar med sig är att 
hon hoppas att de kan fortsätta med digi-
tala utbildningar även efter coronapande-
min, då det visat sig fungera bra. 

– Make Equal som jobbar med utbild-
ningar hade först ett totalt dödläge när 
coronan började. Allt ställdes in. Men bara 
efter någon månad var vi tillbaka på sam-
ma ställe som innan coronan. Verksamhe-
terna vi ville nå förstod att de inte kunde 
stänga dörren för kunskap bara för att vi 
inte kunde komma dit fysiskt.

HUR KAN MAN FÖRÄNDRA 
NÄR DEMONSTRATIONS- 
OCH MÖTESFRIHETEN 
STOPPAS?
Även den svenska regeringen har fattat ett 
historiskt unikt beslut om att högst åtta 
personer får delta i allmänna sammankomster. 

SCANNA FÖR 

ATT LYSSNA!
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»Det har hänt så 
mycket under just 
den tiden som 
covid stängt ner 
samhället som 
jag vet skulle lett 
till stora folkliga 
protester.«

Ida Östensson

Make Equal och Child 10, Sverige
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Stockholm




