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Ruslan kämpar för demokrati och 
uzbekers rättigheter i Kirgizistan

Ruslan är frilansjournalist och skriver om sociala och 
politiska problem i Kirgizistan. Han har bland annat avslöjat 
försök till valfusk genom att filma hur regeringstrogna 
personer knackat dörr och försökt köpa folks röster. 

På grund av sitt arbete har Ruslan blivit misshandlad flera 
gånger, hans vänner och familj har blivit hotade, han har 
blivit tagen av polisen och står under konstant övervakning 
av staten. Ruslan har därför under perioder varit tvungen 
att flytta från Kirgizistan för att skydda både sig själv och 
sin familj. 

Ruslan bedriver ett viktigt arbete med att sprida 
information till världen om hur situationen är i Kirgizistan. 
Hans arbete är dessutom en förutsättning för ett 
uppfyllande av de Globala målen, bland annat delmål 16.5: 
”Väsentligt minska alla former av korruption och mutor”. 
Läs mer om de Globala målen på www.globalamalen.se. 

Civil Rights Defenders är en ideell organisation som arbetar med 
att stötta människorätts försvarare världen över. Vår kampanj 
Hello Hero görs i samarbete med Sida och syftar till att sprida 
kunskap om situationen för mänskliga rättigheter globalt. De 
fem seriestripparna är illustrerade av Lisa Wool-Rim Sjöblom och 
bygger på fall från verkligheten. Läs mer på www.crd.org. 
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Rainbow kämpar för HBTQ-
personers rättigheter i Ryssland

Presidenten Vladimir Putin styr Ryssland med järnhand. 
Val hålls men de är inte fria och oppositionen motarbetas. 
Respekten för mänskliga rättigheter försämras hela tiden 
och nya förtryckande åtgärder och lagar introduceras. En 
av flera utsatta grupper är HBTQ-personer som ofta utsätts 
för hot och brott.

För att öka säkerheten för HBTQ-aktivister hjälper Rainbow 
till med säkerhetslösningar kopplat till personliga data, 
psykosocialt välbefinnande, digital kommunikation och 
information, offentliga evenemang samt kontor och andra 
mötesplatser.

Genom att Rainbow sprider sin kunskap till andra HBTQ- 
organisationer i Ryssland kan dessa i sin tur bedriva sitt 
viktiga arbete. Deras arbete är dessutom en förutsättning 
för ett uppfyllande av de Globala målen, bland annat delmål 
16.7: ”Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagande-
baserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer”. 
Läs mer om de Globala målen på www.globalamalen.se.

Civil Rights Defenders är en ideell organisation som arbetar med 
att stötta människorätts försvarare världen över. Vår kampanj 
Hello Hero görs i samarbete med Sida och syftar till att sprida 
kunskap om situationen för mänskliga rättigheter globalt. De 
fem seriestripparna är illustrerade av Lisa Wool-Rim Sjöblom och 
bygger på fall från verkligheten. Läs mer på www.crd.org. 
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Mirembe kämpar för HBTQ-
personers rättigheter i Uganda

I Uganda är presidentens makt mycket stark. Visserligen 
finns det lagstiftning som ska skydda de mänskliga 
rättigheterna men dessa lagar tillämpas inte och parallellt 
finns det restriktioner mot mötes- och yttrandefriheterna. 
En grupp som ofta utsätts för diskriminering är HBTQ-
personer.

Mirembe arbetar inom ett nätverk som hjälper HBTQ-
aktivister vid akuta och hotfulla situationer samt arbetar 
förebyggande genom bland annat säkerhetsutbildningar. 
Mirembe lever själv i ett samkönat förhållande och på 
grund av det och hennes arbete har hon utsatts för 
hatbrott. Trots det är hon fast besluten att inte ge upp.

Mirembe bedriver ett viktigt arbete för att skydda och  
stärka HBTQ-personer i Uganda. Hennes arbete är 
dessutom en förutsättning för ett uppfyllande av de 
Globala målen, bland annat delmål 16.b: ”Verka för och 
genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik 
för en hållbar utveckling”. Läs mer om de Globala målen  
på www.globalamalen.se.

Civil Rights Defenders är en ideell organisation som arbetar med 
att stötta människorätts försvarare världen över. Vår kampanj 
Hello Hero görs i samarbete med Sida och syftar till att sprida 
kunskap om situationen för mänskliga rättigheter globalt. De 
fem seriestripparna är illustrerade av Lisa Wool-Rim Sjöblom och 
bygger på fall från verkligheten. Läs mer på www.crd.org. 
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Noor kämpar för kvinnors och 
barns rättigheter i Azerbajdzjan

I Azerbajdzjan styr president Aliyev och hans familj landet 
som en diktatur och motsätter sig politisk opposition. Noor 
arbetar som oberoende journalist och har på olika nätforum 
bland annat kritiserat presidenten och hans styre. Hon har 
också rapporterat om den dåliga respekten för barns och 
kvinnors rättigheter.

På grund av sitt arbete satt Noor falskt anklagad i fängelse 
i nio månader. Även hennes nära anhöriga lever under press 
och har utsatts för både trakasserier och överfall. Risken 
att återigen hamna i fängelse på grund av sitt fredliga 
arbete finns kvar för Noor men hon ger inte upp! 

Tack vare människorättsförsvarare som Noor kan världen få 
kunskap och insikt om situationen i landet och sätta press 
på regimen. Hennes arbete är dessutom en förutsättning 
för ett uppfyllande av de Globala målen, bland annat delmål 
16.10: ”Säkerställa allmän tillgång till information och 
skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell 
lagstiftning och internationella avtal”. Läs mer om de 
Globala målen på www.globalamalen.se.

Civil Rights Defenders är en ideell organisation som arbetar med 
att stötta människorätts försvarare världen över. Vår kampanj 
Hello Hero görs i samarbete med Sida och syftar till att sprida 
kunskap om situationen för mänskliga rättigheter globalt. De 
fem seriestripparna är illustrerade av Lisa Wool-Rim Sjöblom och 
bygger på fall från verkligheten. Läs mer på www.crd.org. 
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Adam kämpar för migrant arbetares 
rättigheter i Thailand

På många håll i Sydostasien, däribland i Thailand, är 
respekten för medborgerliga och politiska rättigheter låg. 
En utsatt grupp är de många burmesiska migrantarbetare 
som kommer till Thailand för att försörja sig. De arbetar 
under hårda förhållanden inom till exempel textil- eller 
livsmedelsproduktion.

Adam har i många år kämpat för migrantarbetares rättig heter 
i landet. Genom att sprida information om företag som bryter 
mot lagen bidrar han till att ställa de ansvariga till svars. För 
när omvärlden ser på blir det mycket svårare för företagen att 
fortsätta förtrycket i det dolda.

Arbetsrättsaktivister som Adam gör ett viktigt arbete för att  
förbättra situationen för arbetare i världen. Hans arbete är 
dessutom en förutsättning för ett uppfyllande av de Globala 
målen, bland annat delmål 16.2: ”Eliminera övergrepp, utnytt-
jande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot 
barn”. Läs mer om de Globala målen på www.globalamalen.se.

Civil Rights Defenders är en ideell organisation som arbetar med 
att stötta människorätts försvarare världen över. Vår kampanj 
Hello Hero görs i samarbete med Sida och syftar till att sprida 
kunskap om situationen för mänskliga rättigheter globalt. De 
fem seriestripparna är illustrerade av Lisa Wool-Rim Sjöblom och 
bygger på fall från verkligheten. Läs mer på www.crd.org. 


