Seminarium i Riksdagen:
Fikru Maru – fängslad i fyra år
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Katrin Hruska, ambulansöverläkare på AISAB
Dalia Lahdo, rådgivare vid Europaparlamentet
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Emy Maru, ST-läkare och Fikru Marus dotter

12.30–13.00
Panelsamtal: Vad är vägen framåt
för att Fikru ska friges?
Paneldeltagarna kommer att prata om Fikrus fall
utifrån sina perspektiv. Media, press och åhörare får
möjlighet att ställa frågor. Samtalet modereras av
Katrin Hruska.
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Hans Bagner, Fikru Marus svenska advokat
Emy Maru, ST-läkare och Fikru Marus dotter
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