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Om Egyptian Comission for Rights and Freedoms  
Egyptian Comission for Rights and Freedoms (ECRF) er en 
menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for det egyptiske folks 
menneskerettigheter. ECRF ble grunnlagt av Mohamed Lotfy og Ahmed Abdallah 
i kjølvannet av statskuppet i 2013.  
 
ECRF 
I løpet av kort tid har ECRF vokst til å bli et team på mer enn 50 advokater og 
researchere, samt rundt 1000 frivillige. ECRF dokumenterer, rapporterer og 
retter søkelyset mot menneskerettighetsbrudd i Egypt, i tillegg til å gi rettshjelp 
til ofre utsatt for menneskerettighetsbrudd. Organisasjonen gjør dette ved å møte 
ofre, samle inn forklaringer og analysere dokumentasjon og domsresulateter. 
Den samlede informasjonen blir brukt til forsvar i rettsaker, som grunnlag i 
rapporter, strategisk arbeid og til kampanjer i sosiale medier. ECRF publiserer 
rapporter flere ganger i året, og er temabaserte ved å enten dekke en spesfikk 
periode, tematikk eller en gruppe. ECRF har også lansert en hjelpelinje som er 
rettet mot personer i risiko. Gjennom appen kan disse komme i kontakt med 
ECRF, familie og venner. I tillegg har organisasjonen utarbeidet en nettside som 
lokaliserer tvungne forsvinninger og tortur.  
 
Arbeidsområder 

• Dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd:  
o Tvungne forsvinninger 
o Tortur og annen uverdig behandling  
o Opplæring i menneskerettigheter  
o ECRF spilte en sentral rolle i etableringen av Egypt Death Penalty 

Index  - en nettside som dokumenterer dødsstraffer i Egypt 
 

• Rettshjelp og strategisk arbeid:  
o Strafferett 
o Juridisk rådgivning  
o Sosiale- og økonomiske rettigheter  
o Minoriteter og flyktninger  

 
Bemerkelser 
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• Index on Censorship´s Freedoms of Expression Awards 
o Mottok pris i kategorien «Campaigning» i 2018  

 
Målsetninger 

• En sentral del av ECRF sitt dokumentasjonsarbeid er knyttet til tvungne 
forsvinninger.   

• At både lover og institusjonelle rammer i landet skal respektere og verne 
om menneskerettighetene.  

• Gjøre det mer tilgjengelig for mennesker å engasjere seg i 
menneskerettighetsarbeid i lokalsamfunnene.  

 
Visjon 
“If everyone is silenced this would be the ultimate gain to the current regime 
and the ultimate victory to Egypt’s state of fear.” - Egyptian Comission for 
Rights and Freedoms 
 
Kontaktinformasjon 
Talspersoner fra ECRF vil være tilgjengelig for kommentarer 24. september. 
Kontaktinformasjon gis på forespørsel til pressekontakt: e-post: 
Ronja.Breisnes@rafto.no // tel: +47 91519253  
 
Nettside: www.ecrfonline.org 
Facebook: https://www.facebook.com/ecrf.net 
 
Kilder:  
 
https://newint.org/features/web-exclusive/2018/04/20/ecrf-victory-for-
activists-in-egypt 
 
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/23/mohamed-ali-egyptian-exile-
in-shock-over-street-protest-arrests, 
 
http://ec-rf.org/app 
 
www.stopendis.org  
 
https://ecrfonline.org/about-us/ 
 
https://egyptdeathpenaltyindex.com/about/ 
 
www.indexoncensorship.org/2017/11/awards-2018 
 
www.ecrfonline.org 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=7kseuuaARZQ&feature=
emb_logo 
 
 
Talspersoner Raftoprisen 2020:  

mailto:Ronja.Breisnes@rafto.no
http://www.ecrfonline.org/
https://www.facebook.com/ecrf.net
https://newint.org/features/web-exclusive/2018/04/20/ecrf-victory-for-activists-in-egypt
https://newint.org/features/web-exclusive/2018/04/20/ecrf-victory-for-activists-in-egypt
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/23/mohamed-ali-egyptian-exile-in-shock-over-street-protest-arrests
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Line Alice Ytrehus, Leder av Raftostiftelsens priskomité 
Tlf: +47 901 21 058 | E-post: Linealice.ytrehus@nla.no 
 
Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder, Raftostiftelsen 
Tlf: + 47 920 66 025 | E-post: Jostein.Hole.Kobbeltvedt@rafto.no 
 
OM RAFTOSTIFTELSEN  
Raftostiftelsen arbeider for å fremme, respektere og skape engasjement for 
menneskerettigheter. Hvert år deler vi ut Raftoprisen til en person eller 
organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter. Vi samarbeider 
med prismottakere og aktivister for å styrke deres innflytelse, og jobber for at 
næringslivet tar et større menneskerettighetsansvar. I Norge underviser vi elever 
og lærere i demokrati og menneskerettigheter, og legger til rette for at unge kan 
engasjere seg i vårt arbeid. Stiftelsen ble grunnlagt i 1987 i Thorolf Raftos minne 
(1922-1986), og har siden tildelt 34 Raftopriser til menneskerettighetsforsvarere 
fra hele verden. I fjor mottok Rouba Mhaissen, leder Sawa for Development and 
Aid (SDAID), prisen for sitt arbeid for syriske flyktningers rettigheter.  

 
Web: www.rafto.no  
Sosiale medier: @raftofoundation #rafto2020 

 


