
 

 
 

Studentaktivister, ikke terrorister 
 
Resolusjon om støtte til studenter og andre aktivister i Nicaragua som er utsatt 
for vold og urettmessig straffeforfølgelse. 
 
Den 18. april, tar pensjonister til gatene i León og Managua for å demonstrere mot 
reformer som skal kutte betydelig i pensjonspengene. Flere studenter velger å støtte 
pensjonistene og går sammen med dem. De fredelige demonstrasjonene blir møtt 
med vold fra politiet og paramilitære grupper, noe som blir filmet og spredt. Videoene 
fra sammenstøtene 18. april sprer seg fort over sosiale medier, og utløser en rekke 
protester over hele landet. Dette er starten på mange måneder med 
demonstrasjoner, barrikader og opprør som blir besvart med brutal vold fra politi og 
paramilitære grupper. I august hadde over 300 sivile blitt drept i Nicaragua, og over 
2000 skadet i de voldelige sammenstøtene (ref: FN-rapport fra 18.august).  
Av drepte og sårede utgjør studenter en stor del av de rammede. Studenter har gang 
på gang gått ut i gatene og trosset de farene det bringer med seg. Dette gjelder både 
i form av vold og kuler, og den overhengende risikoen for forfølgelse, kidnapping og 
arrestasjon.  
 
I midten av juli ble det gjort en lovendring i Nicaragua som kan gjøre det mulig å 
dømme så å si enhver opposisjon mot regimet for terrorisme, og i den siste tiden har 
myndighetene systematisk gått til verks for å arrestere personer involvert i opprør og 
protester. Både de som demonstrerer og de som setter opp beskyttende barrikader i 
gatene har blitt arrestert for terrorisme. Stenger du butikken din i streik, anklages du 
for økonomisk terrorisme. Helsepersonell som har hjulpet sårede i gatene har mistet 
jobbene sine for å bidra til terrorisme. De fleste anklagede blir sluppet ut av fengsel 
relativt fort, mens minst 400 stykker per dags dato har fått en større sak mot seg.  
 
Regjeringen gjør sitt ytterste for å temme og stilne kritiske stemmer, både gjennom 
vold i gatene og misbruk av rettssystemet. Agendaen deres er politisk.  
 
Studenttinget mener at: 

• studenter og andre sivile som har blitt fengslet utelukkende på grunnlag av 
fredelig deltagelse i demonstrasjoner, må løslates umiddelbart. 

• den Nicaraguanske stat må respektere de juridiske rettighetene til alle 
politiske fanger, uansett hva de anklages for, inkludert betimelig presentasjon 
i retten, tilgang på selvvalgt advokat, og til å ha kontakt med familie. 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_EN.pdf


 

 
 

• den Nicaraguanske stat må slutte å arrestere, kriminalisere og straffeforfølge 
studenter og andre sivile på det grunnlaget at de benytter seg av sin 
forsamlings- og ytringsfrihet. 

• norske myndigheter må fordømme brudd på alle de forestående punktene. 
• norske myndigheter må appellere til nicaraguanske myndigheter for at vold og 

undertrykkelse stanses, og at demokrati og menneskerettigheter 
respekteres.» 

 
 


