
Seminarium i Riksdagen: 
Fikru Maru – fängslad i fyra år

Det har gått fyra år sedan Fikru Maru häktades i Etiopien. I höstas verkade allt som uppgjort för hans 
frigivning, men i stället tog historien en både märklig och fruktansvärd vändning då ett nytt åtal om 
terrorbrott väcktes mot honom. 

Riksdagsledamöterna Jens Holm (V) och Désirée Pethrus (KD) tillsammans med Aktionsgruppen för 
Fikru Marus rättvisa och volontärgruppen Free Fikru bjuder in till ett seminarium i Riksdagen den 
11 maj.

Varmt välkommen att anmäla dig till info@freefikru.com senast 9 maj.

Vänliga hälsningar,

Jens Holm (V)
Désirée Pethrus (KD 
Aktionsgruppen Hudiksvall för Fikru Marus rättvisa
Volontärgruppen Free Fikru , www.freefikru.com

11.30–12.00  
Hawaii Poké och kaffe serveras 

12.00–12.30 
Talare:

• Katrin Hruska, ambulansöverläkare på AISAB 
• Dalia Lahdo, rådgivare vid Europaparlamentet 
• Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) 
• Emy Maru, ST-läkare och Fikru Marus dotter  

  

Program torsdag 11 maj
Tid: 11.30–13.00

Plats: Riksdagen, Riksgatan 2
Lokal: Mittpoolen

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. 

I panelen deltar: 

• Hans Bagner, Fikru Marus svenska advokat
• Emy Maru, ST-läkare och Fikru Marus dotter 
• Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) 
• Elin Karlsson, 2:e vice ordförande vid Svenska 

Läkarförbundet
• Dalia Lahdo, rådgivare vid Europaparlamentet 
• Jens Holm, riksdagsledamot (V)

OBS! INSLÄPP ENDAST MELLAN 11.20–11.45

Désirée Pethrus (KD) riksdagsledamot

Désirée Pethrus (KD) riksdagsledamot

Jens Holm (V) riksdagsledamot

Désirée Pethrus (KD) 

Program torsdag 11 maj

Tid: 11.30–13.00
Plats: Riksdagshuset Östra (RÖ)

entrén Norrbro 1b, Lokal Mittpoolen

OBS! ENDAST INSLÄPP MELLAN 11.20–11.45

Nu har det gått fyra år sedan den svenske hjärtläkaren Fikru Maru blev fängslad i Etiopien. Läkaren 
som har hängett sitt liv åt att rädda andras har under fyra år utsatts för en lång och kafkaliknande 
rättsprocess. Hösten 2016 verkade allt klart för hans frigivning, men i stället tog historien en obehaglig 
vändning då ett nytt åtal om terrorbrott väcktes mot honom. Ett brott som han skulle ha begått 
medan han låg på sjukhus till följd av en lungkollaps. Idag är Fikru Maru kvar på ökända fängelset 
Kilinto där hans hälsotillstånd är i ständig risk till följd av en ohygienisk och ovärdig fängelsemiljö.

Riksdagsledamöterna Jens Holm (V) och Désirée Pethrus (KD) tillsammans med Aktionsgruppen för 
Fikru Marus rättvisa och volontärgruppen Free Fikru bjuder in till ett lunchseminarium i Riksdagen 
den 11 maj. Varmt välkommen att anmäla dig till info@freefi kru.com senast 9 maj.

Vänliga hälsningar,

Jens Holm (V), Désirée Pethrus (KD), Aktionsgruppen Hudiksvall för Fikru Marus rättvisa,
Volontärgruppen Free Fikru: www.freefi kru.com


