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B9-0515/2022

Europaparlamentets resolution om människorättssituationen i Egypten
(2022/2962(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Egypten,

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2022 om FN:s klimatkonferens 2022 
i Sharm El-Sheikh, Egypten (COP27)1,

– med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Egypten, 
partnerskapsprioriteringarna mellan EU och Egypten 2021–2027 och det gemensamma 
uttalande som utfärdades efter associeringsrådet EU–Egypten 2022,

– med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraff, om tortyr och misshandel, 
yttrandefrihet, om människorättsförsvarare, om våld mot kvinnor och flickor och om 
hbti-personers rättigheter,

– med beaktande av förordning (EU) 2021/821 om upprättande av en unionsordning för 
kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt teknisk assistans för 
produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)2,

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av 
den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export 
av militär teknik och krigsmateriel3,

– med beaktande av uttalandet av EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter 
efter hans besök i Egypten den 11–13 april 2022,

– med beaktande av uttalandet av den 8 november 2022 från FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter Volker Türk i vilket han uppmanade till ett frisläppande av 
Alaa Abdel Fattah,

– med beaktande av FN-experters uttalande om begränsningarna av civilsamhället inför 
klimattoppmötet,

– med beaktande av den gemensamma förklaringen från mars 2021 av 31 
FN-medlemsstater vid det 46:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter som fördömer 
situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter och FN:s konvention mot tortyr, den internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen mot tortyr och annan grym, 

1 Antagna texter, P9_TA(2022)0373.
2 EUT L 206, 11.6.2021, s. 1.
3 EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.
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omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och konventionen om barnets 
rättigheter, som alla har ratificerats av Egypten,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det har i Egypten skett upptrappade kraftåtgärder mot människorättsförsvarare och 
deras familjer, aktivister, civilsamhället, journalister, advokater och hälso- och 
sjukvårdspersonal, med kontinuerlig och utbredd användning av repressiva metoder och 
politiskt motiverade åtal från de egyptiska myndigheternas sida, inbegripet godtyckliga 
gripanden och frihetsberövanden, rättsliga trakasserier, påtvingade försvinnanden samt 
tortyr, fysiska och psykiska övergrepp.

B. I september 2021 lanserade Egyptens president al-Sisi den nationella strategin för 
mänskliga rättigheter och tillkännagav en ”nationell dialog”. Ett år efter att strategin 
offentliggjordes har det inte skett några betydande förändringar av situationen för de 
mänskliga rättigheterna och människorättskrisen i landet fortsätter att förvärras.

C. Systematisk praxis med påtvingade försvinnanden och obegränsade perioder av 
häktning i Egypten har lett till att tiotusentals personer försmäktar under omänskliga 
fängelseförhållanden där tortyr, sexuella övergrepp, nekande av tillgång till lämplig 
läkarvård och dödsfall i förvar är utbredda. Egypten anses fortfarande vara det land i 
arabvärlden som har flest politiska fångar. Efter återaktiveringen av kommittén för 
benådning från presidenten i april 2022 har fler personer nyligen fängslats eller fått sitt 
frihetsberövande förnyat än fångar som frigetts eller benådats.

D. Alaa Abd El-Fattah, en egyptisk-brittisk medborgare, demokratiaktivist och 
människorättsförsvarare, är en politisk fånge som har tillbringat större delen av de 
senaste nio åren bakom galler för fredlig aktivism. Den 2 april 2022 inledde 
Alaa Abd El-Fattah en hungerstrejk för att protestera mot sitt frihetsberövande, dess 
omänskliga förhållanden och de egyptiska myndigheternas vägran att bevilja 
brittisk konsulär tillgång till honom, och gick från partiell till fullständig strejk 
den 1 november 2022. Hans hälsotillstånd är mycket allvarligt och hans liv är i fara. 
Den 6 november, vilket sammanföll med inledandet av klimatmötet i Sharm El-Sheikh, 
slutade Alaa Abd El-Fattah att dricka vatten. Flera regeringschefer och höga 
FN-tjänstemän har begärt att han ska friges.

E. Att Egypten stått värd för COP27 har belyst landets oroväckande 
människorättssituation. Lagen om icke-statliga organisationer från 2019 utsätter 
civilsamhället för statlig kontroll. Lagen mot protester från 2013 begränsar 
mötesfriheten. Antiterrorlagarna från 2015 begränsar yttrande- och 
informationsfriheten, inbegripet blockeringen av över 700 nyhetswebbplatser såsom 
Mada Masr och al-Manassa.

F. Den egyptiska regeringen har uteslutit oberoende människorättsgrupper från att delta i 
COP27 genom en dold regeringskontrollerad registreringsprocess som filtrerade ut 
grupper som var kritiska mot den egyptiska regeringen, en samordnad höjning av 
hotellpriser, otillbörliga begränsningar av friheten att delta i fredliga sammankomster 
utanför COP27-utrymmen och omotiverade förseningar i utfärdandet av viseringar till 
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personer som reste från andra länder. Endast vissa oberoende människorättsgrupper och 
människorättsförsvararen Sanaa Seif kunde delta tack vare hjälp från internationella 
organisationer.

G. Säkerhetsstyrkor utsatte aktivister och civilsamhälleliga arbetstagare för trakasserier, 
övervakning och hot under COP27. Enligt rapporter utökade den officiella 
COP27-appen övervakningen av gästerna till den virtuella miljön. Tyskland har lämnat 
in ett klagomål till den egyptiska regeringen om oönskad övervakning av 
säkerhetstjänstemän vid klimatkonferensen i COP27.

H. Inom ramen för COP27 inledde Egyptens regering en ny våg av arresteringar och 
frihetsberövanden. Enligt den egyptiska kommissionen för rättigheter och friheter 
(ECRF) grep den egyptiska regeringen nästan 734 personer i 18 provinser mellan den 
1 oktober och den 14 november 2022. Bland de arresterade finns journalister, en 
framstående advokat, en medlem av ett oppositionspolitiskt parti och aktivister. De 
flesta av dem som greps hölls i 15 dagar under terrorismrelaterade anklagelser. 40 av de 
arresterade har inte ställts inför åklagarmyndigheter och deras vistelseort var okänd.

I. Kvinnliga människorättsförsvarare i Egypten utsätts fortfarande för olika former av 
statligt ledda trakasserier, särskilt i form av smutskastningskampanjer och lagföring. 
Myndigheterna har sedan 2020 åtalat minst tio kvinnliga influerare för ”moralbrott” i ett 
uppenbart försök att kontrollera cyberrymden genom att kontrollera kvinnors kroppar 
och beteenden. Aktivister som försvarar rättigheterna för hbtqi-personer och kvinnor 
utsätts för ihållande förtryck, bland annat under täckmanteln att ”den allmänna 
moralen” måste bevaras.

J. Den 10 december 2020 åtalade åklagare i Italien fyra medlemmar av 
Egyptens nationella säkerhetsbyrå för kidnappningen och mordet på den italienska 
forskaren Giulio Regeni. Trots de italienska åklagarnas upprepade begäranden om 
samarbete har de egyptiska rättsliga organen i hög grad hindrat ett korrekt 
rättsförfarande. ECRF:s advokater fortsätter att ge sitt stöd till Regenis juridiska team i 
Italien och är deras rättsliga företrädare i Egypten.

K. Under 2022 avrättade myndigheterna minst 25 personer och dömde minst 321 till 
döden. Under 2020 och 2021 var Egypten det land i världen med tredje flest 
avrättningar, med åtminstone 83 personer avrättade enbart 2021.

L. Enligt civilsamhälleliga observatörer och oberoende medieundersökningar har de 
egyptiska myndigheterna använt övervakningsteknik för att rikta in sig på 
människorätts- och arbetsaktivister, hbti-personer, politiska aktivister och akademiker. 
Företag från EU:s medlemsstater har sålt ett massövervakningssystem till 
Abdel Fattah Al-Sisis diktatur.

M. Efter massmorden på antikupp-demonstranter på torgen Rabaa och al-Nahda i Kairo i 
augusti 2013 enades utrikesrådet om att tillfälligt upphäva exportlicenser för vapen som 
kan användas för förtryck. Enligt Amnesty International har elva medlemsstater 
åsidosatt upphävandet. Mellan 2013 och 2020 var fem EU-medlemsstater – Frankrike, 
Tyskland, Italien, Spanien och Nederländerna – bland de åtta största globala 
vapenexportörerna till Egypten. Egypten har varit den viktigaste köparen av den franska 



RE\1267568SV.docx 5/9 PE738.841v01-00

SV

vapenexporten 2022. EU-tillverkade vapen har använts både i Sinaikonflikten och för 
Egyptens stöd till Khalifa Haftar i det libyska inbördeskriget.

N. Egypten har systematiskt mördat och skadat civila som misstänks för smuggling som 
inte har något samband med terrorism i den västra delen av Egyptens öken, med hjälp 
av underrättelser från den franska militära insatsen Sirli. Personalen i både den 
franska armén och vid det franska försvarsministeriet har tagit upp avledningen av detta 
militära samarbete med Egypten utan att detta lett till att operationen avbryts.

O. EU är Egyptens största ekonomiska partner och landets främsta källa till utländska 
investeringar. EU och Egypten antog partnerskapsprioriteringar i juni 2022 i syfte att 
förbättra samarbetet på ett brett spektrum av områden, däribland säkerhet, 
terrorismbekämpning och reform av rättsväsendet. Egypten är en viktig borgenär för 
Europeiska investeringsbanken.

P. Inom ramen för instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete – Europa i världen har ett belopp på 240 miljoner euro anslagits till Egypten 
för den bilaterala portföljen för perioden 2021–2024. Den 1 juni 2022 tillkännagav 
kommissionsledamot Varhelyi en utbetalning på 118 miljoner euro i budgetstöd för 
energi och vatten, 100 miljoner euro för livsmedelstrygghet och 80 miljoner euro för 
gränsskydd. Det nuvarande sammantagna ekonomiska stödet från EU, dess 
medlemsstater och europeiska finansinstitut till Egypten i olika former (bidrag, lån och 
omläggningar av skulder) under de senaste tio åren överstiger 11 miljarder euro.

Q. Den 17 juni 2022 undertecknade EU, Egypten och Israel ett samförståndsavtal om 
leverans av naturgas till EU. Den 9 november 2022 gjorde de ett uttalande om 
partnerskapet mellan EU och Egypten om förnybar vätgas.

1. Europaparlamentet fördömer kraftfullt den ihållande och försämrade 
människorättskrisen i Egypten, särskilt de breda och obevekliga kraftåtgärderna mot 
civilsamhälleliga organisationer, människorättsförsvarare, advokater, demonstranter, 
journalister, fackföreningsmedlemmar, mediearbetare, kvinnorättighetsaktivister, 
hbti-personer, studenter, politiska motståndare och minoriteter.

2. Europaparlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att omedelbart frige den 
framträdande människorättsförsvararen Alaa Abd El-Fattah och uppfylla hans familjs 
önskemål om säker överföring till Förenade kungariket, som han har varit medborgare i 
sedan den 15 december 2021.

3. Europaparlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att omedelbart och 
villkorslöst frige alla som hålls fängslade eller dömts för att ha utfört sitt legitima och 
fredliga arbete med mänskliga rättigheter eller för att ha fredligt utövat sin rätt till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet, inbegripet men inte begränsat till 
Mohamed Baker, Hoda Abdelmoniem, Ezzat Ghoniem, Anas al-Beltagi, 
Mohamed Radwan ”Oxygen”, Mawda al-Adham, Hanin Hossam, 
Abdelmoniem Abouelfotoh och Aisha al-Shater; Parlamentet uppmanar eftertryckligen 
den egyptiska regeringen att överge den massiva användningen av felaktiga 
frihetsberövningar före rättegångar för att slå ned på verkligt eller upplevt motstånd. 
Parlamentet uppmanar eftertryckligen den egyptiska regeringen att lägga ned de 
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politiskt motiverade anklagelserna mot oberoende journalister såsom journalisterna från 
Mada Masr som arresterades i september 2022.

4. Europaparlamentet fördömer den egyptiska regeringens uteslutning av oberoende 
människorätts- och miljögrupper från COP27, liksom trakasserierna, hoten och 
övervakningen av deltagarna vid toppmötet. Parlamentet är bestört över den nya vågen 
av arresteringar och kvarhållanden i Egypten under COP27. Parlamentet noterar att 
genom att låta den egyptiska regeringen kontrollera registreringsförfarandena för 
organisationer som deltog i COP27 bröt FN mot sina standardregler. Parlamentet 
påminner om att yttrandefriheten och det globala civila samhällets deltagande är 
centrala för framsteg mot en klimatneutral, rättvis och klimattålig värld. Parlamentet 
ställer sig till fullo bakom uppmaningen från FN-experter till UNFCCC:s sekretariat att 
utveckla människorättskriterier som länder som är värdar för framtida partskonferenser 
måste åta sig att uppfylla som en del av värdavtalet och uppmanar eftertryckligen 
kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta med UNFCCC:s sekretariat och 
andra parter för att anta dessa kriterier senast vid COP28.

5. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att myndigheterna, när konferensen väl är 
över, skulle kunna hämnas på egyptiska aktivister och oliktänkande som kritiserade 
regeringens meritlista i fråga om miljö och mänskliga rättigheter, särskilt 
Alaa Abd El-Fattahs familj.

6. Europaparlamentet uppmanar den egyptiska regeringen att uppfylla sitt löfte till 
EU:s särskilda representant Eamon Gilmore under hans besök i Egypten i april 2022 om 
att avsluta ärende 173, som riktar sig mot icke-statliga organisationer som påstås ”ta 
emot utländsk finansiering för att skada nationella intressen”. Parlamentet uppmanar de 
egyptiska myndigheterna att avskaffa reseförbud, frysning av tillgångar och andra 
åtgärder mot människorättsförsvarare såsom Patrick George Zaki, Gasser Abdel Razek, 
Karim Ennarah, Mohamed Bashir och grundaren av det egyptiska initiativet för 
personliga rättigheter, Hossam Bahgat.

7. Europaparlamentet beklagar djupt de egyptiska myndigheternas underlåtenhet att 
samarbeta med Italien i fråga om kidnappningen av, mordet på och tortyren av den 
italienska studenten Giulio Regeni. Parlamentet upprepar sitt stöd för Giulio Regenis 
familj, och uppmanar EU och dess medlemsstater att öka trycket på den egyptiska 
regeringen att avslöja var Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi 
och Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, som har åtalats i Italien för mordet på Regeni, 
befinner sig.

8. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de egyptiska myndigheterna att på nytt 
öppna det civila utrymmet och den offentliga sfären genom att upphäva 
drakonisk lagstiftning, ersätta den med versioner som överensstämmer med 
Egyptens konstitutionella och internationella åtaganden och överge repressiva metoder 
för att få ett slut på de repressiva åtgärderna mot yttrandefriheten, rätten till fredliga 
sammankomster, föreningsfriheten och mediefriheten.

9. Europaparlamentet uppmanar återigen Egyptens regering att anta ett moratorium för 
användningen av dödsstraff och att upphöra med massdödsstraff.
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10. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik och EU:s medlemsstater att inta en fast offentlig ståndpunkt 
och använda alla förbindelser med egyptiska myndigheter för att kräva att 
människorättsförsvararen Alaa Abd El-Fattah och alla politiska fångar i Egypten 
omedelbart friges. Parlamentet uppmanar Förenade kungarikets regering att intensifiera 
sina ansträngningar för att Alaa Abd El-Fattah ska friges, med tanke på hans 
brittiska nationalitet.

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten (EEAS), 
kommissionen och medlemsstaterna att ställa egyptiska myndigheter till svars för de 
många fallen av hot, trakasserier och övervakning av civilsamhälleliga aktörer, 
människorättsförsvarare och företrädare vid COP27. Parlamentet uppmanar EU och 
medlemsstaterna att noga övervaka situationen för det civila samhället och 
människorättsförsvarare i Egypten under de kommande veckorna och månaderna, 
särskilt Alaa Abd El-Fattahs familj, och att aktivt samverka med de egyptiska 
myndigheterna för att avskräcka och förhindra repressalier mot dem eller deras familjer.

12. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till vice ordföranden/den höga 
representanten och medlemsstaterna att på ett enat och beslutsamt sätt, även 
i samordning med andra likasinnade partner, reagera på de ihållande tillslagen och 
människorättskränkningarna i Egypten, och att använda alla verktyg som står till deras 
förfogande för att säkra konkreta framsteg i människorättssituationen i Egypten.

13. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att integrera de 
mänskliga rättigheterna och det civila samhällets deltagande i alla dialoger och 
samarbetsområden med de egyptiska myndigheterna, och se till att samarbete i frågor 
som klimatförändringar, energi och säkerhet inte sker på bekostnad av de mänskliga 
rättigheterna.

14. Europaparlamentet insisterar på en grundläggande och omfattande översyn av 
EU:s förbindelser med Egypten. Parlamentet uppmanar kommissionen att sätta villkoret 
om påtagliga förbättringar av situationen för de mänskliga rättigheterna, särskilt 
frigivningen av godtyckligt frihetsberövade människorättsförsvarare och journalister, i 
centrum för EU:s förbindelser med Egypten. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fastställa tydliga riktmärken för bedömningen av genomförandet av de nya 
partnerskapsprioriteringarna mellan EU och Egypten som antogs i juni 2022 och att anta 
kraftfulla åtgärder för att ta itu med de egyptiska myndigheternas ständiga underlåtenhet 
att genomföra dessa.

15. Europaparlamentet välkomnar rådets antagande av det globala EU-systemet för 
sanktioner avseende mänskliga rättigheter och uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten och medlemsstaterna att tillämpa det på egyptiska tjänstemän på hög 
nivå som är ansvariga för de allvarligaste överträdelserna i landet, börjandes med 
president Sisi.

16. Europaparlamentet uppmanar företrädarna för EU och medlemsstaterna att vara mer 
kritiska i sitt samarbete med den egyptiska regeringen och att avstå från att ge 
legitimitet åt den egyptiska regeringens försök att skönmåla sina meriter när det gäller 
mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmuntrar EU och medlemsstaterna att inte erbjuda 
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obefogat beröm för de mycket begränsade och otillfredsställande åtgärder som den 
egyptiska regeringen har vidtagit, såsom antagandet av den nationella strategin för 
mänskliga rättigheter, utan att i stället utöva påtryckningar för att få till stånd verkliga 
framsteg.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avbryta allt budgetstöd till Egypten tills 
påtagliga förbättringar gjorts i fråga om de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna i Egypten. Parlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska 
banken för återuppbyggnad och utveckling och Europeiska investeringsbanken att se till 
att respekten för de mänskliga rättigheterna och det oberoende civila samhällets 
deltagande är en nyckelkomponent i alla ekonomiska stöd- eller investeringsstrategier 
som planeras för Egypten. Parlamentet betonar behovet av att begränsa 
EU-finansieringen till att i första hand stödja demokratiska aktörer och det civila 
samhället och genomföra skyddsåtgärder för att förhindra att EU-pengar går till den 
egyptiska armén.

18. Europaparlamentet uppmuntrar EU:s delegation och medlemsstaternas företrädare i 
Kairo att närvara vid rättegångarna mot egyptiska människorättsförsvarare, däribland 
utländska journalister, bloggare, fackföreningsmedlemmar och civilsamhälleliga 
aktivister i landet, och att besöka dem i häkte. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att ihärdigt kräva, både offentligt och privat, att de omedelbart och 
ovillkorligt friges och att se till att deras rättigheter i förvar respekteras, att de tillåts 
besök av sina advokater och familjer och att lämplig hälso- och sjukvård garanteras.

19. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten, kommissionen och dess medlemsstater att 
öka sitt skydd och stöd för människorättsförsvarare i Egypten, bland annat genom 
katastrofbistånd inom ramen för instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete – Europa i världen och det europeiska initiativet för 
demokrati samt beviljande av nödvisum.

20. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och dess medlemsstater att 
tillsammans med andra FN-medlemsstater inleda inrättandet av en oberoende 
övervaknings- och rapporteringsmekanism för kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i Egypten genom en resolution vid FN:s råd för mänskliga rättigheter.

21. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att tillfälligt upphäva 
exportlicenserna för all utrustning som kan användas för internt förtryck, i enlighet med 
gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp, och att stoppa all export till Egypten av vapen, 
övervakningsteknik och annan säkerhetsutrustning som kan underlätta angrepp mot 
människorättsförsvarare eller andra former av förtryck. Parlamentet välkomnar 
kommissionens övervakning av genomförandet av den omarbetade förordningen om 
export av produkter med dubbla användningsområden och förväntar sig en transparent 
uppföljning av alla överträdelser av förordningen.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att sätta mänskliga rättigheter och 
internationell humanitär rätt i förgrunden för sitt militära samarbete med Egypten eller 
att upphöra med sådant samarbete. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över att brott 
mot mänskligheten kan ha begåtts av de egyptiska myndigheterna när de avrättade flera 
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hundra smugglare. Parlamentet uppmanar med kraft EU:s medlemsstater att kräva 
transparens och ansvarsskyldighet i denna fråga.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, 
Egyptens regering och parlament samt Afrikanska kommissionen för mänskliga 
rättigheter och folkens rättigheter. Parlamentet begär att denna resolution översätts till 
arabiska och överlämnas i vederbörlig ordning till det egyptiska parlamentet.


