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Europaparlamentets resolution om avrättningar i Kuwait och Bahrain 

(2017/2564(RSP)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution  

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bahrain, särskilt av den 4 februari 2016 

om fallet med Mohammed Ramadan1, av den 7 juli 2016 om Bahrain2 och av den 

8 oktober 2015 om dödsstraffet3,  

– med beaktande av uttalandet av den 15 januari 2017 från talesmannen för ordföranden 

för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 

Federica Mogherini, om de avrättningar som genomförts i Bahrain och av den 

25 januari 2017 om den senaste tidens avrättningar i Kuwait,  

– med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 10 oktober 2015 från ordföranden 

för kommissionen/unionens höga representant, Federica Mogherini, på EU:s vägnar, 

och Europarådets generalsekreterare, Thorbjörn Jagland, om Europadagen och 

världsdagen mot dödsstraff,  

– med beaktande av uttalandet av den 25 januari 2017 från FN:s särskilda rapportörer om 

utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar, Agnes Callamard, och om 

tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 

Nils Melzer, där Bahrains regering enträget uppmanas att stoppa nya avrättningar samt 

uttalandet av den 17 januari 2017 från talesmannen för FN:s högkommissarie för 

mänskliga rättigheter, Rupert Colville, om Bahrain,  

– med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraff, om tortyr, om yttrandefrihet och om 

människorättsförsvarare,  

– med beaktande av EU:s nya strategiska ram och handlingsplan för mänskliga 

rättigheter, vars syfte är att sätta skyddet och övervakningen av mänskliga rättigheter i 

centrum för all EU-politik,  

– med beaktande av artikel 2 i den europeiska konventionen om de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, och protokollen 6 och 13 till denna, 

– med beaktande av artiklarna 1 och 2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna,  

– med beaktande av samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och medlemsländerna i 

de arabiska gulfstaternas samarbetsråd (GCC) från 1998,  

– med beaktande av slutsatserna från det 25:e gemensamma råds- och ministermötet 

mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd den 18 juli 2016,  

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2016)0044. 
2 Antagna texter, P8_TA(2016)0315. 
3 Antagna texter, P8_TA(2015)0348. 



 

RC\1117514SV.doc PE598.479v01-00 } 

 PE598.483v01-00 } 

 PE598.484v01-00 } 

 PE598.490v01-00 } 

 PE598.491v01-00 } 

 PE598.494v01-00 } RC1 

SV 

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolutioner om ett moratorium för 

dödsstraff, särskilt resolutionen av den 18 december 2014 och den senaste av den 

19 december 2016,  

– med beaktande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning, konventionen om barnets rättigheter samt 

Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, i vilka Kuwait och Bahrain är part,  

– med beaktande av FN:s skyddsåtgärder för att garantera skydd av dödsdömdas 

rättigheter, vilka godkänts genom Ekonomiska och sociala rådets resolution 1984/50 av 

den 25 maj 1984,  

– med beaktande av FN:s människorättskommittés avslutande iakttagelser av den 

11 augusti 2016 om den tredje återkommande rapporten om Kuwait,  

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948, 

särskilt artikel 15,  

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter, särskilt artikel 18, och det andra fakultativa protokollet till denna om 

dödsstraffet, och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter,  

– med beaktande av FN-konventionen från 1954 om statslösa personers rättsliga ställning 

och 1961 års konvention om begränsning av statslöshet,  

– med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Enligt FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter (OHCHR) har fler än 

160 FN-medlemsstater, med varierande rättssystem, traditioner, kulturer och religioner, 

antingen avskaffat dödsstraffet eller tillämpar det inte. 

B. Den 25 januari 2017 avrättade Kuwaits myndigheter sju personer, däribland en medlem 

av kungahuset: Mohammad Shahed Mohammad Sanwar Hussain, Jakatia Midon Pawa, 

Amakeel Ooko Mikunin, Nasra Youseff Mohammad al-Anzi, Sayed Radhi Jumaa, 

Sameer Taha Abdulmajed Abduljaleel och Faisal Abdullah Jaber Al Sabah, varav de 

flesta var dömda för mord. Fem av fångarna var utländska medborgare: två egyptier, 

en bangladeshier, en filippinier och en etiopier, och tre av dem var kvinnor. 

Avrättningarna var de första i landet sedan 2013, då de kuwaitiska myndigheterna 

avrättade fem personer efter ett sexårigt moratorium. 

C. Gulfcentrumet för mänskliga rättigheter och andra människorättsorganisationer har 

dokumenterat brott mot ett korrekt rättsförfarande i Kuwaits straffrättsliga system som 

gör det svårt för de åtalade att få en rättvis rättegång. 

D. Den 15 januari 2017 avrättades Bahrain Ali al-Singace, Abbas al-Samea och 

Sami Mushaima genom arkebusering efter ett sexårigt moratorium.  
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E. Enligt OHCHR utgjorde avrättningarna en allvarlig kränkning av rätten till en rättvis 

rättegång. De tre männen anklagades för ett bombattentat i Manama 2014 då flera 

personer dödades, däribland tre poliser. Alla tre ska ha erkänt efter tortyr, och 

erkännandena utgjorde därefter den primära bevisningen i den fällande domen. De 

fråntogs medborgarskapet, nekades tillgång till advokat och avrättades mindre än 

en vecka efter domen, utan någon förhandsinformation till deras familjer eller någon 

chans att ansöka om benådning.  

F. FN:s särskilda rapportörer om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar 

har förklarat dessa avrättningar som utomrättsliga avrättningar på grundval av att ingen 

av de tre männen fick rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 14 i den internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. 

G. OHCHR uttryckte förfäran över avrättningarna och ansåg att det förelåg allvarligt tvivel 

om att männen hade fått en rättvis rättegång.  

H. Två andra män, Mohammad Ramadan och Hussein Moussa, riskerar också dödsstraff i 

Bahrain. Bägge hävdar att de falskt erkänt brott som är belagda med dödsstraff efter 

tortyr, och de kan avrättas när som helst.  

I. Den bahrainsk-danska medborgaren Abdulhadi al-Khawaja, grundare av och direktör 

för Gulfcentrumet för mänskliga rättigheter samt Khalil al-Halwachi, matematiklärare 

som tidigare bott i Sverige, är fortsatt fängslade och åtalade för att fredligt ha uttryckt 

sina åsikter. 

1. Europaparlamentet beklagar djupt Kuwaits och Bahrains beslut att återgå till 

dödsstraffet. Parlamentet fördömer än en gång tillämpningen av dödsstraffet och ger sitt 

starka stöd till att det införs ett moratorium som ett steg på väg mot dess avskaffande. 

2. Europaparlamentet uppmanar hans majestät shejk Hamad bin Isa Al Khalifa av Bahrain 

att förhindra avrättningarna av Mohamed Ramadan och Hussein Moosa och 

Bahrains myndigheter att säkerställa en ny rättegång i enlighet med internationella 

standarder. Alla påståenden om brott mot de mänskliga rättigheterna under förfarandena 

måste utredas noga.  

3. Europaparlamentet betonar att konventionen om barnets rättigheter och den 

internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter uttryckligen 

förbjuder dödsstraff för brott begångna av personer under 18 år. 

4. Europaparlamentet uppmanar Kuwaits och Bahrains regeringar att omedelbart gå ut 

med en öppen inbjudan för att FN:s särskilda rapportör om tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling ska kunna besöka landet, med obegränsade 

möjligheter att besöka alla frihetsberövade och alla anstalter de befinner sig i. 

5. Europaparlamentet påminner om att EU är emot dödsstraff och anser det vara ett grymt 

och omänskligt straff som inte avskräcker från kriminellt beteende och är irreversibelt i 

händelse av felaktigheter. 
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6. Europaparlamentet uppmanar Kuwait och Bahrain att underteckna och ratificera det 

andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga 

och politiska rättigheter syftande till dödsstraffets avskaffande.  

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten och 

medlemsstaterna att fortsätta kampen mot dödsstraffet. Parlamentet uppmanar med kraft 

Bahrain och Kuwait att följa internationella minimistandarder och att minska 

tillämpningsområdet för och bruket av dödsstraff. Utrikestjänsten uppmanas enträget att 

fortsätta att bevaka utvecklingen i båda länderna och i Gulfområdet generellt, och att 

använda alla tillbudsstående medel för att utöva inflytande. 

8. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och medlemsstaterna att intervenera hos 

den bahrainska regeringen för att vädja om frisläppandet av Nabeel Rajab och av alla 

dem som frihetsberövats enbart på grund av sitt fredliga utövande av yttrandefriheten 

och föreningsfriheten, och att uppmana den bahrainska regeringen att upphöra med 

övervåldet mot demonstranter eller det godtyckliga fråntagandet av medborgarskap, 

vilket tillämpats mot al-Wefaqs andlige ledare shejk Isa Qassim och övriga dissidenter. 

9. Europaparlamentet uppmanar Bahrains regering att fullt ut genomföra 

rekommendationerna i Bahrains oberoende undersökningskommissions rapport, den 

allmänt återkommande utvärderingen och från nationella institutet för mänskliga 

rättigheter. Parlamentet uppmuntrar dessutom till reformansträngningar i Kuwait.  

10. Europaparlamentet uppmuntrar till dialog och bilaterala och multilaterala initiativ 

mellan EU, dess medlemsstater och gulfstaterna inklusive Kuwait och Bahrain om 

människorättsfrågor samt andra områden av ömsesidigt intresse. Parlamentet uppmanar 

utrikestjänsten och ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, 

Federica Mogherini, att insistera på inrättandet av en formell människorättsdialog med 

Kuwaits och Bahrains myndigheter, i enlighet med EU:s riktlinjer för 

människorättsdialoger.  

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 

utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, 

Konungariket Bahrains regering och parlament, Staten Kuwaits regering och 

parlamentet samt medlemmarna av Gulfstaternas samarbetsråd. 

 


