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Eritrea: Dawit Isaaks situation  

Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2011 om Eritrea: Dawit Isaaks situation  

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, 

 

- der henviser til EU-traktatens artikel 2, artikel 3, artikel 6, stk. 3 og artikel 21, stk. 2, litra 

a) og litra b), 

 

- der henviser til det afrikanske charter om menneskerettigheder og befolkningers 

rettigheder, som Eritrea har undertegnet, særlig dets artikel 6, 7 og 9, 

 

- der henviser til artikel 9 i AVS-EU-partnerskabsaftalen som ændret i 2005 

(Cotonouaftalen), som Eritrea har underskrevet,  

 

- der henviser til erklæringen af 22. september 2008 fra formandskabet om politiske fanger 

i Eritrea og til de efterfølgende redegørelser fra Rådet og Kommissionen om Eritrea og 

menneskerettighedssituationen, 

 

- der henviser til sine tidligere beslutninger om Eritrea og navnlig dem om 

menneskerettigheder og sagen om Dawit Isaak, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, 

 

A. der er dybt bekymret over den forværrede menneskerettighedssituation i Eritrea og den 

udtalte mangel på samarbejde fra de eritreiske myndigheders side til trods for gentagne 

appeller fra Den Europæiske Union og internationale menneskerettighedsorganisationer; 

 

B. der henviser til, at EU stærkt og klart har forpligtet sig til beskyttelse af 

menneskerettigheder som en grundlæggende værdi, og at pressefrihed og ytringsfrihed er 

blandt de universelle og afgørende rettigheder; 

 

C. der henviser til, at retsstatsprincippet er et princip, som aldrig må bringes i fare; 

 

D. der henviser til, at tusinder af eritreere blandt dem tidligere højtstående medlemmer af 

regeringspartiet er blevet fængslet uden anklage, uden en retfærdig rettergang og uden 

adgang til deres advokater eller familier, siden de offentligt kritiserede præsident Isaias 

Afewerki i 2001; 

 

E. der henviser til, at 10 uafhængige journalister siden september 2001 er blevet tilbageholdt 

i Asmara, blandt dem en svensk statsborger, Dawit Isaak, som ikke er blevet dømt for 

nogen overtrædelse, og hvis skæbne de eritreiske myndigheder nægter at udtale sig om; 

 

F. der henviser til, at den 23. september 2011 vil Isaak, som er en tidligere reporter for en 

uafhængig avis i Eritrea, have været fængslet i 10 år uden anklage, retssag eller retlig 



høring, og at han internationalt betragtes som en samvittighedsfange; 

 

G. der henviser til, at der i en juridisk udtalelse, som blev sendt til Parlamentets formand i 

september 2010, understreges, at EU har en juridisk og moral forpligtelse til at beskytte 

sine borgere i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention og 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis; 

 

H. der er chokeret over den eritreiske regerings fortsatte afvisning af at give nogen 

oplysninger om de fængsledes situation, herunder om stedet, hvor de tilbageholdes, og om 

de stadig er i live; 

 

I. der henviser til, at mere end halvdelen af de fængslede embedsmænd og journalister, som 

blev arresteret i 2001, ifølge indberetninger fra tidligere fængselsvagter er døde; 

 

J. der henviser til, at EU er en vigtig partner for Eritrea med hensyn til udviklingsbistand og 

støtte; 

 

1. bemærker med stor bekymring den fortsatte beklagelige menneskerettighedssituation i 

Eritrea, navnlig den manglende ytringsfrihed og den fortsatte eksistens af politiske fanger, 

som tilbageholdes i modstrid med retsstatsprincipperne og Eritreas forfatning; 

 

2. beklager, at Dawit Isaak endnu ikke er blevet sat på fri fod og har været nødsaget til i 10 

år at leve som samvittighedsfange; udtrykker sin frygt for Isaaks liv under de 

erfaringsmæssigt barske vilkår i fængslerne i Eritrea og uden adgang til den nødvendige 

sundhedspleje; 

 

3. opfordrer de eritreiske myndigheder til snarest muligt at løslade Dawit Isaak og de 

tidligere højtstående embedsmænd i overensstemmelse med verdenserklæringen om 

menneskerettigheder; 

 

4. opfordrer de eritreiske myndigheder til at ophæve forbuddet mod landets uafhængige 

presse og øjeblikkeligt løslade de uafhængige journalister og alle andre, som udelukkende 

er blevet fængslet for at have udøvet deres ytringsfrihed; 

 

5. gentager sine opfordringer til Staten Eritrea om øjeblikkeligt at løslade alle politiske 

fanger, herunder Dawit Isaak; kræver, at hvis de ikke kan løslades med det samme, da bør 

Staten Eritrea yde lægehjælp og juridisk bistand til dem og andre fanger; kræver 

endvidere, at EU og EU-medlemsstaternes repræsentanter får adgang til Isaak for at få 

klarlagt hans behov for sundhedspleje og anden bistand; 

 

6. opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at optrappe EU's og medlemsstaternes 

indsats for at sikre Dawit Isaaks løsladelse; 

 

7. opfordrer Rådet til mere aktivt at gøre brug af de dialogmekanismer, som bruges i 

forbindelse med EU's program for udviklingsbistand til Eritrea for snarest muligt at finde 

frem til løsninger, som vil føre til løsladelsen af politiske fanger og til en forbedret 

demokratisk regeringsførelse i landet; opfordrer Rådet til i denne forbindelse at sikre, at 

Eritreas regering ikke nyder godt af EU's udviklingsbistand, men at den er nøje målrettet 

til den eritreiske befolknings behov;  



 

8. appellerer til Den Afrikanske Union som EU's partner med en særlig forpligtelse til de 

universelle værdier om demokrati og menneskerettigheder om at optrappe sine aktiviteter 

i forbindelse med den beklagelige situation i Eritrea og samarbejde med EU om at sikre 

løsladelsen af Dawit Isaak og andre politiske fanger; 

 

9. følger med interesse retsprocessen vedrørende habeas corpus-appellen i sagen om Isaak, 

som europæiske advokater har indbragt for den eritreiske Højesteret i juli 2011;  

 

10. gentager sit krav om, at der iværksættes en inter-eritreisk national konference, der skal 

bringe de forskellige politiske partiledere og repræsentanter for civilsamfundet sammen 

med henblik på at finde en løsning på den nuværende krise og bringe landet på kurs mod 

demokrati, politisk pluralisme og bæredygtig udvikling; 

 

11. understreger med størst mulig vægt alvoren og den presserende karakter af de 

ovennævnte spørgsmål; 

 

12. udtrykker sin inderlige støtte til og sympati for de politiske fangers familier; 

 

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, 

Eritreas parlament og regering, Det Panafrikanske Parlament, Comesa, IGAD, 

formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Den Afrikanske 

Union. 

 


