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Europaparlamentets resolution om Internationella dagen mot dödsstraffet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av protokoll nr 6 av den 28 april 1983 till konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende avskaffande av 
dödsstraffet,

– med beaktande av det andra fakultativa protokollet av den 15 december 1989, syftande till 
dödsstraffets avskaffande, till den internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om avskaffande av dödsstraffet, särskilt den som 
antogs den 26 april 2007 om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff1,  

– med beaktande av sina resolutioner av den 26 november 2009 om Kina: minoriteters 
rättigheter och tillämpningen av dödsstraff2, av den 20 november 2008 om dödsstraffet i 
Nigeria3, av den 17 juni 2010 om avrättningar Libyen4, av den 8 juli 2010 om Nordkorea5, av 
den 22 oktober 2009 om Iran6, av den 10 februari 2010 om Iran7 och av den 
8 september 2010 om mänskliga rättigheter i Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi 
Ashtiani och Zahra Bahrami8,

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 62/149 av den 18 december 2007, i 
vilken man efterlyser ett moratorium för tillämpning av dödsstraffet, och FN:s 
generalförsamlings resolution 63/168 av den 18 december 2008, i vilken man efterlyser en 
tillämpning av generalförsamlingens resolution 62/149, 

– med beaktande av FN:s generalsekreterares rapport av den 11 augusti 2010 till 
generalförsamlingen om ett moratorium för tillämpning av dödsstraffet (A/65/280),

– med beaktande av FN:s generalsekreterares rapport av den 16 juli 2010 till det femtonde 
mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter om frågan om dödsstraff (A/HRC/15/19),

– med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i kammaren den 16 juni 2010 om 
människorättspolitiken, i vilket denna påminde om att dödsstraffets avskaffande i hela 
världen är en prioriterad fråga för EU och även för henne själv,

– med beaktande av förklaringen från Europaparlamentets talman Jerzy Buzek av den 

1 EUT C 74E, 20.3.2008, s. 775.
2 Antagna texter, P7_TA(2009)0105.
3 EUT C 16E, 22.1.2010, s. 71.
4 Antagna texter, P7_TA(2010)0246.
5 Antagna texter, P7_TA(2010)0290.
6 Antagna texter, P7_TA(2009)0060.
7 Antagna texter, P7_TA(2010)0016.
8 Antagna texter, P7_TA(2010)0310.
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19 oktober 2010, i vilken denne kraftfullt vädjar om ett avskaffande av dödsstraffet,

– med beaktande av slutförklaringen från den fjärde världskongressen mot dödstraff som ägde 
rum i Genève den 24–26 februari 2010, i vilken ett allmänt avskaffande av dödsstraffet 
efterlyses,

– med beaktande av resolutionen från 2008 från den afrikanska kommissionen för mänskliga 
rättigheter och folkrättigheter, resolutionen från 2009 från OSSE:s parlamentariska 
församling om ett moratorium för dödsstraff samt andra regionala initiativ, till exempel de 
som tagits av den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av den reviderade och uppdaterade versionen av EU:s riktlinjer om 
dödsstraff, som antogs av rådet den 16 juni 2008,

– med beaktande av Internationella dagen mot dödsstraffet och inrättandet av en Europadag 
mot dödsstraffet, som uppmärksammas den 10 oktober varje år,

– med beaktande av artikel 2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska unionen är starkt engagerad i arbetet för ett allmänt avskaffande av dödsstraffet 
och strävar efter att alla länder ska acceptera denna princip.

B. EU är den institutionella aktör som arbetar hårdast i kampen mot dödsstraffet i världen, och 
insatserna på detta område utgör en central prioritering för EU:s externa 
människorättspolitik. EU är även den givare som bidrar mest till det arbete som görs av olika 
samhällsorganisationer i världen för att avskaffa dödsstraffet.

C. Dödsstraffet är ett ytterst grymt, omänskligt och förnedrande straff som kränker rätten till liv 
enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, och de fängelseförhållanden 
som följer av en dödsdom innebär tortyr som inte kan accepteras i länder som respekterar de 
mänskliga rättigheterna.

D. Olika studier har visat att dödsstraffet inte har någon inverkan på våldsbrottsutvecklingen.

E. Erfarenheterna visar att dödsstraffet först och främst drabbar missgynnade personer.

F. Bestämmelserna i protokoll nr 6 och nr 13 till den europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna förbjuder länder som är medlemmar 
i Europarådet att tillämpa dödsstraff. 

G. EU arbetar för att få till stånd ett moratorium för tillämpning av dödsstraffet i tredjeländer 
och, så småningom, ett avskaffande av detta och en ratificering av relevanta internationella 
FN-instrument och andra instrument, särskilt det andra fakultativa protokollet, syftande till 
dödsstraffets avskaffande, till den internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter. 
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H. Dödsstraffets avskaffande är en av de prioriterade frågorna i samband med det stöd som 
betalas ut via det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR), 
vilket sedan 1994 har finansierat över 30 projekt på olika håll i världen med sammanlagt över 
15 miljoner euro.

I. Sedan Lissabonfördraget trädde ikraft krävs Europaparlamentets godkännande för ingåendet 
av handelsavtal och, rent allmänt, av internationella avtal med tredje länder.

J. Stadgan för den internationella brottmålsdomstolen liksom stadgorna för Internationella 
krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien, Internationella tribunalen för Rwanda, 
specialdomstolen för Sierra Leone, de särskilda panelerna för allvarliga brott i Dili 
(Östtimor) och Kambodjas specialdomstol omfattar inte dödsstraff för krigsförbrytelser, brott 
mot mänskligheten och folkmord, dvs. de allvarligaste brott som berör det internationella 
samfundet, och som dessa domstolar har behörighet att utdöma straff för.

K. År 2007 och 2008 antog FN:s generalförsamling sina historiska resolutioner 62/149 och 
63/168, i vilka generalförsamlingen efterlyser ett världsomspännande moratorium för 
avrättningar med den slutliga målsättningen att avskaffa dödsstraffet. Parlamentet belyser i 
detta sammanhang att antalet länder som stöder dessa resolutioner har ökat, och resolution 
63/169 antogs med en överväldigande majoritet med 106 röster för, 46 röster emot och 34 
nedlagda röster.

L. Vid den fjärde världskongressen mot dödsstraff som ägde rum i Genève i februari 2010 
uppmanades de länder som i praktiken (de facto) avskaffat dödsstraffet att stadfästa detta 
avskaffande i en rättsakt. De länder som avskaffat dödsstraffet uppmanades att införliva 
frågan om ett allmänt avskaffande i sina internationella förbindelser, och internationella och 
regionala organisationer uppmanades att stödja ett allmänt avskaffande genom att anta 
resolutioner om ett moratorium för avrättningar. 

M. 154 länder i världen har avskaffat dödsstraffet, antingen i sin lagstiftning eller i praktiken. Av 
dessa har 96 länder avskaffat det för alla typer av brott, 8 länder tillämpar det för 
exceptionella brott såsom krigsbrott, 6 länder har infört ett moratorium för avrättningar och 
44 länder har de facto avskaffat dödsstraffet (dvs. länder som inte har verkställt några 
avrättningar under minst tio år eller länder som har förbundit sig att inte tillämpa dödsstraff).

N. Över hundra av de länder som har kvar dödsstraffet har förbjudit avrättningar av 
ungdomsbrottslingar, men ett litet antal länder fortsätter att avrätta minderåriga brottslingar i 
uppenbar strid mot internationell rätt, särskilt artikel 6.5 i den internationella konventionen 
om medborgerliga och politiska rättigheter. Parlamentet betonar särskilt att Iran är det land 
som håller flest minderåriga i förvar.

O. Det finns styrkta uppgifter om att dussintals europeiska medborgare för närvarande är dömda 
till döden runtom i världen, och det är därför oerhört viktigt att konsolidera och stärka EU:s 
agerande inför risken att europeiska medborgare kommer att avrättas.

P. Vid ett möte i Moskva den 23 mars 2010 med medlemmar av övervakningskommittén i 
Europarådets parlamentariska församling förklarade den ryska dumans ordförande Boris 
Gryzlov att Ryssland på grund av terroristhoten i landet inte hade ratificerat protokoll nr 6 till 
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den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, avseende dödsstraffets avskaffande i alla sammanhang.

Q. Den 11 februari 2010 antog Kirgizistans parlament det andra fakultativa protokollet, syftande 
till dödsstraffets avskaffande, till den internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter, och den 21 maj 2010 offentliggjorde Kirgizistans interimistiska regering 
det slutliga utkastet (nu antaget) till konstitution, som bland annat förbjuder dödsstraff. 

R. 43 länder i världen har kvar dödsstraffet, och de flesta avrättningar ägde rum i Kina, Iran och 
Irak. I enbart Kina verkställdes ca 5 000 eller 88 procent av världens avrättningar. Iran 
avrättade minst 402 människor, Irak minst 77 och Saudiarabien minst 69.

S. Iran tillämpar fortfarande dödsstraff genom stening, vilket strider mot det andra fakultativa 
protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

T. De statliga myndigheterna i Nordkorea verkställer systematiskt statliga avrättningar, och 
rättsväsendet är underordnat staten. Dödsstraffet tillämpas för ett stort antal brott mot staten, 
vartill kommer att dess tillämpningsområde med jämna mellanrum utvidgas med stöd av 
strafflagen, medan invånare, bland dem också barn, tvingas närvara vid offentliga 
avrättningar.

U. I Japan hålls fängslade personer, liksom deras anhöriga och advokater, ovetande om när de 
ska avrättas tills den ödesdigra dagen inträffar.

V. Presidentrådet i Irak har nyligen ratificerat dödsstraff för minst 900 fångar, även kvinnor och 
barn.

W. Vitryssland är det enda land i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraff i praktiken. Både 
Europarådets parlamentariska församling och Europeiska unionen har upprepade gånger 
uppmanat Vitryssland att avskaffa dödsstraffet. Uppgifter om dödsstraffet i Vitryssland är 
hemliga. Enligt strafflagen ska dödsstraffet verkställas i avskildhet genom arkebusering, 
fängelseledningen ska meddela domaren om avrättningen och domaren ska i sin tur meddela 
de anhöriga. Den avrättade personens kropp överlämnas inte till de anhöriga för begravning 
och platsen där kroppen begravs meddelas inte.

X. Av Förenta staternas 50 stater tillåter 35 dödsstraff, även om fyra av dem inte har verkställt 
någon avrättning sedan 1976. Under 2009 steg antalet avrättningar till 52 efter att det de 
facto-moratorium som varit i kraft mellan september 2007 och maj 2008 hävts. För sjunde 
året i rad minskade emellertid antalet dödsdomar i Amerikas förenta stater och är nu nere på 
106.

Y. Det är positivt att vissa stater, däribland Montana, New Mexico, New Jersey, New York, 
North Carolina och Kentucky har börjat ta ställning mot dödsstraff genom åtgärder, såsom 
införande av ett moratorium för avrättningar eller avskaffande av dödsstraffet. Samtidigt 
fördömer parlamentet att avrättningarna av Teresa Lewis i Virginia och Holly Wood i 
Alabama verkställdes, trots att det fanns uppgifter som visade att båda var 
förståndshandikappade. Parlamentet uppmärksammar även fallen Mumia Abu-Jamal, som 
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sitter i dödscell i Pennsylvania, och Troy Davis i Georgia.

1. Europaparlamentet upprepar sitt fasta motstånd mot dödsstraffet för alla typer av brott och 
under alla omständigheter, och betonar än en gång att dödsstraffets avskaffande bidrar till att 
stärka den mänskliga värdigheten och successivt utveckla de mänskliga rättigheterna.

2. Europaparlamentet fördömer alla avrättningar, oavsett var de äger rum. Parlamentet 
uppmanar med eftertryck EU och dess medlemsstater att se till att FN:s resolution om ett 
allmänt moratorium för avrättningar genomförs, så att alla länder som fortfarande tillämpar 
dödsstraffet avskaffar det helt. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att agera för 
att stegvis begränsa tillämpningen av dödsstraff, samtidigt som man kräver att dödsstraffet 
genomförs i enlighet med internationella minimistandarder. Parlamentet uttrycker sin djupa 
oro över att dödsstraff utdöms för minderåriga och människor med psykiska funktionshinder 
och kräver att detta upphör omedelbart och definitivt.

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att använda alla sina diplomatiska verktyg och 
utvecklingssamarbetet för att arbeta för dödsstraffets avskaffande.

4. Europaparlamentet uppmanar de stater som tillämpar dödsstraff att omedelbart utfärda ett 
moratorium för avrättningar. Parlamentet uppmuntrar dessutom länder som Kina, Egypten, 
Iran, Malaysia, Sudan, Thailand och Vietnam att lägga fram officiell statistik om 
tillämpningen av dödsstraff i dessa länder. Parlamentet uppmanar vidare med eftertryck 
Nordkorea att omedelbart och för gott upphöra med offentliga avrättningar. Parlamentet 
uppmanar Japan att bringa klarhet i sitt dödsstraffsystem.

5. Europaparlamentet uppmanar de stater som inte har avskaffat dödsstraffet att följa de 
garantier för skydd för dödsdömdas rättigheter som fastställts av FN:s ekonomiska och 
sociala råd. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ge de länder som ännu inte 
har undertecknat och ratificerat det andra fakultativa protokollet till den internationella 
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter incitament att göra detta, och att ge 
de medlemsstater som inte har undertecknat protokoll nr 13 till den europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende 
dödsstraffets avskaffande i alla sammanhang, incitament att göra det.

6. Europaparlamentet uppmanar OSSE:s medlemsstater, särskilt Förenta staterna och 
Vitryssland, att omedelbart införa ett moratorium för avrättningar.

7. Europaparlamentet uppmanar Kazakstan och Lettland att ändra de bestämmelser i sin 
nationella lagstiftning som fortfarande gör det möjligt att under särskilda omständigheter 
utdöma dödsstraff för vissa brott.

8. Europaparlamentet uppmuntrar med kraft EU:s medlemsstater och alla de länder som 
tillsammans lade fram FN:s generalsförsamlings resolutioner från 2007 och 2008 att inom 
ramen för en stärkt regionöverskridande allians lägga fram en tredje resolution om 
dödsstraffet vid FN:s generalförsamlings 65:e session (UNGA-65), i vilken följande 
prioriterade områden tas upp:

– avskaffandet av hanteringen av dödsstraff som ”statshemlighet”,
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– mandatet för ett särskilt sändebud, som inte enbart skulle övervaka situationen och utöva 
påtryckningar för att få till stånd en ökad öppenhet inom dödsstraffsystemen, utan även 
skulle fortsätta att försöka få dem som har kvar dödsstraffet att följa FN:s linje och införa 
ett moratorium för avrättningar i avsikt att avskaffa dödsstraffet, 

– tröskeln för lagenlig tillämpning av dödsstraff när det gäller de s.k. allvarligaste brotten.

9. Europaparlamentet uppmanar de stater som deltar i OSSE att uppmuntra OSSE:s kontor för 
demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter och olika OSSE-uppdrag att i samarbete 
med Europarådet bedriva upplysningsverksamhet som vänder sig mot tillämpningen av 
dödsstraffet, och som särskilt ska vara riktad till medierna, brottsbekämpande myndigheter, 
beslutsfattare och allmänheten.

10. Europaparlamentet uppmanar OSSE-stater som har kvar dödsstraffet att behandla uppgifter 
om dödsstraff på ett sätt som tillåter insyn och tillhandahålla offentlig information om vilka 
som har dömts till döden och statistik om tillämpningen av dödsstraff, i enlighet med OSSE:s 
åtaganden.  

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet och kommissionen att, särskilt i samband med 
inrättandet av Europeiska utrikestjänsten, utforma riktlinjer för en omfattande och effektiv 
europeisk strategi i fråga om dödsstraff med hänsyn till att det finns styrkta uppgifter om att 
dussintals europeiska medborgare har dömts till döden i tredjeländer. Denna strategi bör 
omfatta kraftfulla och förstärkta mekanismer när det gäller identifikationssystem, 
tillhandahållande av rättshjälp, EU:s rättsliga ingripande och diplomatiska representation.

12. Europaparlamentet uppmuntrar dessutom verksamheten i icke-statliga organisationer som 
arbetar för ett avskaffande av dödsstraffet, däribland Hands Off Cain, Amnesty International, 
Penal Reform International, Världskoalitionen mot dödsstraff och Internationella 
Helsingforsfederationen för mänskliga rättigheter, Sant’Egidio och Reprieve. Parlamentet 
välkomnar och stöder de rekommendationer som uttalades om EU:s insatser i kampen mot 
dödsstraffet vid EU:s och icke-statliga organisationers tolfte forum om mänskliga rättigheter.

13. Europaparlamentet förbinder sig att övervaka frågan om dödsstraff och ta upp specifika fall 
med myndigheterna i berörda länder och överväga positiva initiativ och ad hoc-uppdrag i 
länder som fortfarande tillämpar dödsstraff, för att med kraft uppmana regeringar att anta ett 
moratorium för avrättningar i avsikt att helt avskaffa dem.

14. När avtal ska ingås med länder som fortfarande tillämpar dödsstraff eller med länder som inte 
har undertecknat moratoriet för avskaffande av dödsstraffet uppmanar Europaparlamentet 
rådet och kommissionen att uppmuntra dessa länder att underteckna detta.

15. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt medlemsstaterna att agera samfällt 
och komma ihåg att det huvudsakliga politiska budskapet i resolutionen måste vara att det 
antas ett världsomfattande moratorium som ett avgörande steg för dödsstraffets avskaffande.

16. Europaparlamentet uppmanar särskilt vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
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representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att visa den politiska vikt som hon 
tillmäter avskaffandet av dödsstraffet genom att systematiskt ta upp frågan i politiska 
kontakter med länder som fortfarande har kvar dödsstraffet och regelbundet engagera sig 
personligen för dem som riskerar att avrättas.

17. Europaparlamentet påminner om att ett fullständigt avskaffande av dödsstraffet fortfarande är 
ett av huvudmålen för EU:s människorättspolitik. Parlamentet anser att detta mål endast 
kommer att uppnås genom nära mellanstatligt samarbete, utbildning, ökad medvetenhet, 
effektivitet och ändamålsenlighet.

18. Europaparlamentet uppmuntrar regionalt samarbete i detta sammanhang. Parlamentet 
påpekar exempelvis att Mongoliet formellt utfärdade ett moratorium för avrättningar i 
januari 2010. Som en positiv följd av detta har dessutom flera länder som har kvar 
dödsstraffet börjat diskutera om denna strafform är förenlig med konstitutionen.

19. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fastställa hur man skulle kunna 
förbättra genomförandet av och effektiviteten i EU:s riktlinjer om dödsstraff i samband med 
översynen av EU:s människorättspolitik, särskilt med tanke på den planerade översynen av 
riktlinjerna 2011.

20. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utnyttja Internationella dagen och 
Europadagen mot dödsstraffet till att uppmärksamma bland annat dödsdomarna mot Sakineh 
Mohammadi Ashtiani, Zahara Bahrami, Mumia Abu-Jamal, Troy Davis, Oleg Grishkovstov, 
Andrei Burdyko, Ebrahim Hamidi, Suliamon Olyfemi och Siti Zainab Binti Duhri Rupa. 

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, regeringarna och 
parlamenten i EU:s medlemsstater, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s 
generalförsamling och regeringarna i FN:s medlemsstater.


