Pressmeddelande
– Allvarliga konsekvenser efter Röda Korsets
Ungdomsförbunds kinakampanj
Samtidigt som OS Kina drev Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF) en kampanj för att
uppmärksamma mänskliga rättigheter. Under kampanjperioden fick ett flertal anställda på
ungdomsförbundet hatfyllda mail där de bland annat uppmanades att säga upp sig. På
Facebook startades en grupp med namnet ”SHAME ON RED CROSS”.
– Om inte organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter kan prata om dessa frågor, vem
kan då göra det? säger Marika Bystedt, förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund.
Målet med kampanjen var att locka svenska ungdomar till en forumbaserad diskussion kring
mänskliga rättigheter på ungdomsförbundets hemsida. Men diskussionen kom istället att handla
om hur kampanjen gav en missvisande bild av Kina, och många upprörda människor hörde av sig
till ett flertal olika delar av Röda Korset. Hoten kom inte enbart mot Röda Korsets
Ungdomsförbund och dess anställda, även mediabloggaren Åsk Wäppling hotades och utsattes
för ett flertal hackerattacker, främst från kineser runt om i världen.
– Det är märkligt att något som vi tar för givet kan vara så kontroversiellt och skapa en sådan
hatfylld diskussion. Resultatet av vår kampanj visar att det är viktigare än någonsin att diskutera
konsekvenser av brott mot mänskliga rättigheter, fortsätter Marika Bystedt.
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (Röda kors och Röda halvmåne
federationen) kontaktade ungdomsförbundet och ville att kampanjen skulle dras tillbaka då de fått
in ett flertal klagomål. Efter diskussion med Federation drogs all internetbaserad annonsering för
kampanjen bort, ett hårt bakslag för kampanjen som trots detta fortsatte i dagspress och på
stortavlor.
För fler kommentarer, kontakta Marika Bystedt, förbundsordförande för Röda korsets
Ungdomsförbund, 0706-459625 eller marika.bystedt@redcross.se
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