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Förslag till att bjuda in Bushra Khalil
Programgruppen (Niclas och Felicia) har via en tidigare föreläsare (Kassem Hamadé) fått tips
om att bjuda in Bushra Khalil, för allmänheten mest känd som försvarsadvokat åt den tidigare
Irakiska presidenten Saddam Hussein. Programverksamheten uttryckte sitt intresse och
Hamadé har nu varit i kontakt med Bushra Khalil som ser det som lägligast att besöka
Uppsala i mitten av maj.
Då Bushra Khalil kan ses som en kontroversiell talare och föreläsare, kommer
programverksamheten att avvakta vidare beslut tills det har diskuterats med både
programgrupp och styrelse. Under måndagen diskuterade programgruppen huruvida det är
önskvärt utifrån programverksamhetens mål och föreningens syfte att bjuda in Khalil eller
inte. Även då olika åsikter luftades under diskussionen så röstades förslaget att ta frågan
vidare till styrelsen ändå igenom med en klar majoritet.
Vidare presenteras en enkel bakgrund som beskriver vem Bushra Khalil är, för att sedan följas
av för- och motargument för en inbjudan. Slutligen så föreslår programverksamheten ett
styrelsebeslut för att kunna gå vidare i processen.
Bushra Khalil is a lawyer from Southern Lebanon. Originally from the town of Jwaya, Khalil graduated from
the Lebanese University (UL) in 1979 with a Law degree.
She is best known as one of the legal defenders of former Iraqi president Saddam Hussein when he was on
trial for genocide and crimes against humanity. Khalil joined Hussein's legal team just days after his capture in
2003; her participation attracted controversy because Khalil is a Shi'ite Muslim. Boushra Khalil is one of the
few women, who wished to defend the overthrown dictator on his trial.
Despite her relations with Shiite leaders (her uncle, Sheikh Mohammed Taqi al-Faqih, was a student of Iraqi
Shiite figure Sheikh Mohsen al-Hakeem) Boushra had also been in contact with Sunnite leaders of the collapsed
regime. The Lebanese lawyer was even friends with Saddam's son Ouday. Khalil is reported to be the only
woman that met Hussein during the months of his trial. Khalil was repeatedly thrown out of court during
Saddam's trials, after disruptive behavior and arguments with the judge. Khalil also represented other
defendants associated with the Hussein regime, including former Vice President of Iraq Taha Yassin Ramadan.
Her public role as a legal representative of the former regime caused her to face repeated death threats.
For Ms. Khalil, defending Mr. Hussein is part of resisting what she sees as American aggression, in a defense
focused as much on politics as on law. "The occupation is of Iraq but the aggression is against the entire Arab
people," she says. "If you look really deeply at the evidence, Saddam in fact is not really guilty."
In previous years Khalil had campaigned repeatedly for a seat in the Lebanese Parliament, but was never
elected. She has also defended the son of the dictator Gaddafi, Hannibal.
http://www.nytimes.com/2006/06/24/world/middleeast/24khalil.html?pagewanted=1&fta=y
Om fallet Hannibal Ghadafi som fortfarande pågår;
http://en.institutomanquehue.org/publications/news/hannibal-gaddafi-imam-musa-sadr-disappearance.html
http://www.dailystar.com.lb/Entity/People/616886010/BushraKhalil.ashx?utm_source=Magnet&utm_medium=Entities%20widget&utm_campaign=Magnet%20tools
(flera artiklar från senaste året som berör Khalil, ögna igenom)

Vi föreslår styrelsen att läsa alla länkar för att få en bild av vem Bushra Khalil är.
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Varför bör styrelsen inte bjuda in Bushra Khalil?
•
•
•
•
•

Hon står för kontroversiella åsikter
Hon är involverad i ett fall gällande Gadaffis son Hannibal som fortfarande gör vissa
nyhetsrubriker i arabvärldens engelskspråkiga medier
Hon ses som kontroversiell i olika delar av Mellanöstern
Det skulle även kunna uppröra grupper i Sverige som har flytt från Husseins styre
Vi vet inte hur detta skulle kunna påverka föreningens anseende/rykte ”utåt”

Varför bör styrelsen bjuda in Bushra Khalil?
•
•
•

•

•

Hon står för kontroversiella åsikter, men i stöd av stadgarna (verksamhetens grund och
syfte) så ska dessa åsikter också ge utrymme att synas
Det skulle vara ett intressant inslag för att bredda den utrikespolitiska debatten i
Uppsala och Sverige
Hon är en kvinna som gått emot många av de traditionella Shiiamuslimska regler som
finns och som vågar ta plats både politiskt och medialt, i en kontext där många andra
kvinnor kan uppleva ett förtryck som gör att den platsen inte alltid tas
Det är mer än 10 år sedan som rättegången mot Saddam Hussein ägde rum, vilket gör
det något mindre kontroversiellt på grund av sjunkande nyhetsvärde (fortfarande
kontroversiellt)
Föreläsningen kan bli väldigt intressant, så länge som programverksamheten är tydliga
med UF:s opartiskhet och vår grund i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, både
i marknadsföring samt under föreläsningen

Från stadgorna:
§ 2 Verksamhetens grund och syfte
§ 2.1 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Den stödjer sig på Förenta Nationernas
allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om de mänskliga
rättigheterna.
§ 2.2 Föreningens syfte är att sprida kunskap om, och väcka debatt kring, utrikespolitiska,
internationella och globala frågor. Detta för att öka möjligheterna för ömsesidig förståelse och respekt.
§ 2.3 Föreningen skall sträva efter att sprida kunskap om Förenta Nationerna.
§ 2.4 Föreningen skall i sin verksamhet eftersträva jämställdhet och mångfald.

Med grund i detta och föreningens syfte så yrkar vi därför på
Att

Styrelsen väljer att gå vidare i processen med att bjuda in Bushra Khalil och att
programverksamheten har styrelsens medgivande att arrangera ett föredrag med Khalil
om det är aktuellt.

