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Egypten, navnlig sagen om bloggeren Alaa Abdel-Fattah  

Europa-Parlamentets beslutning af 17. november 2011 om Egypten, navnlig sagen om 

bloggeren Alaa Abdel-Fattah  

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig beslutningerne af hhv.17. februar 2011 

om situationen i Egypten1 og 27. oktober 2011 om situationen i Egypten og Syrien, især 

for de kristne trossamfund2, 

 

- der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Egypten, særlig artikel 2,  

 

- der henviser til artikel 10, 18 og 19 i verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 

1948, 

 

- der henviser til artikel 14, stk. 1, og artikel 18 i den internationale konvention om 

borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Egypten er part i, 

 

- der henviser til artikel 6 og 9 i den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1950, 

 

- der henviser til FN-erklæringen om afskaffelse af alle former for intolerance og 

forskelsbehandling på grundlag af religion og tro fra 1981, 

 

- der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, 

 

- der henviser til erklæringen af 10. oktober 2011 fra Unionens højtstående repræsentant 

Catherine Ashton om volden i Egypten, 

 

- der henviser til konklusionerne af 21. februar 2011 fra samlingen i Rådet for 

Udenrigsanliggender, i hvilken forbindelse den højtstående repræsentant Catherine 

Ashton blev anmodet om at redegøre for de foranstaltninger, der var blevet vedtaget, og 

de konkrete forslag til yderligere styrkelse af Unionens tiltag vedrørende fremme og 

beskyttelse af religions- og trosfrihed, 

 

- der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet for Udenrigsanliggender af 10. 

oktober 2011 og konklusionerne om Egypten fra Det Europæiske Råds møde den 23. 

oktober 2011, 

 

- der henviser til sine årsberetninger om menneskerettighederne i verden og navnlig til sin 

beslutning af 16. december 2010 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 

2009 og EU's menneskerettighedspolitik, 

 

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

                                                 
1  Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0064. 
2  Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0471. 



 

A. der henviser til, at den militære anklagemyndighed den 30. oktober 2011 krævede 

afhøring af bloggeren Alaa Abdel-Fattah, efterfølgende beordrede ham fængslet i 

foreløbig 15 dage i appelfængslet Bab El Khalq i Cairo efter at have anklaget ham for at 

have "opildnet til vold mod de væbnede styrker", og "udøvet vold mod militærpersoner 

og beskadiget militær ejendom" under Masparo-sammenstødene, der begyndte som en 

fredelig demonstration for koptiske kristnes rettigheder den 9. oktober 2011 i Cairo, hvor 

25 egyptiske borgere blev dræbt og mere end 300 blev såret; der henviser til, at 30 andre 

civile er blevet tilbageholdt i samme retssag; 

 

B. der henviser til, at den militære appeldomstol den 3. november 2011 stadfæstede 

tilbageholdelsen af Alaa Abdel-Fattah i 15 dage, hvorefter han blev overført til Tora-

fængslet, og at hans tilbageholdelse den 13. november blev fornyet med yderligere 15 

dage i afventning af yderligere undersøgelser; 

 

C. der henviser til, at Alaa Abdel-Fattah nægtede at besvare blot et eneste spørgsmål fra den 

militære domstol vedrørende begivenhederne, idet han meddelte, at han kun ville forklare 

sig over for en upartisk civil domstol, og fremførte som argument, at den militære 

domstol hverken havde legitimitet eller kompetence til at afhøre civile;  

 

D. der henviser til, at enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang for en kompetent 

og upartisk domstol, der er oprettet ved lov; 

 

E. der henviser til, at Alaa Abdel-Fattah tidligere er blevet tilbageholdt i 45 dage i 2006 

under Mubarak-regimet efter at have deltaget i en protest til støtte for et uafhængigt 

retssystem; 

 

F. der henviser til, at den fængslede blogger Maikel Nabil Sanad fortsætter sin sultestrejke, 

og at hans tilstand er kritisk; der henviser til, at den militære appeldomstol den 11. 

oktober 2011 besluttede at annullere hans dom lydende på tre års fængsel og beordrede en 

ny retssag; der henviser til, at hans retssag under den nye retssags andet retsmøde den 1. 

november 2011 blev udsat til den 13. november 2011, hvor den så blev udsat yderligere 

indtil den 27. november 2011, idet han igen nægtede at samarbejde med den militære 

domstol på grund af hans modstand mod, at civile retsforfølges ved militære domstole;  

 

G. der henviser til, at Egypten er inde i en kritisk periode med overgang til demokrati og står 

over for betydelige udfordringer og vanskeligheder i denne proces; 

 

H. der henviser til, at de sociale medier har spillet en vigtig rolle under begivenhederne i det 

arabiske forår, også i Egypten; der henviser til, at bloggere, journalister og 

menneskerettighedsforkæmpere fortsat udsættes for chikane og intimidering i Egypten;  

 

I. der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer rapporterer om, at over 12 000 civile 

er blevet retsforfulgt ved militære domstole i Egypten siden marts 2011; der henviser til, 

at civile, der arresteres under undtagelsestilstanden, fortsat retsforfølges ved militære 

domstole, hvilket er en tilsidesættelse af minimumskravene om retfærdig rettergang og 

retten til at forsvare sig; der henviser til, at et stort flertal af egyptiske 

menneskerettighedsngo’er, advokatsammenslutninger og politikere fra alle politiske 

grupperinger har fastholdt, at civile skal retsforfølges ved civile domstole for at sikre en 

behørig rettergang; 



 

J. der henviser til, at Den Europæiske Union gentagne gange har givet udtryk for, at den går 

ind for ytringsfrihed, tankefrihed, samvittighedsfrihed og religionsfrihed, og har 

understreget, at regeringerne er forpligtede til at garantere disse frihedsrettigheder overalt 

i verden; 

 

1. opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at løslade Alaa Abdel-Fattah, der 

sidder fængslet for at have nægtet at besvare spørgsmål vedrørende begivenhederne den 

9. oktober 2011 stillet af en militær domstol, som han ikke anser for at være en upartisk 

og legitim domstol; opfordrer de egyptiske myndigheder til at garantere, at ingen blogger, 

journalist eller menneskerettighedsforkæmper bliver udsat for direkte eller indirekte 

chikane og intimidering i landet;  

 

2. fordømmer på det stærkeste den juridiske chikane, som de militære retsmyndigheder 

udøver mod Alaa Abdel-Fattah; gentager sin opfordring til de væbnede styrkers øverste 

råd om straks at sætte en stopper for undtagelsestilstanden og den militære retsforfølgelse 

af civile og til omgående at løslade samtlige samvittighedsfanger og politiske fanger, som 

tilbageholdes af militære domstole; understreger, at civile ikke bør retsforfølges ved 

militære domstole, som ikke opfylder grundlæggende behørige standarder for retssager;  

 

3. opfordrer de egyptiske myndigheder til at garantere upartiske domstole som nævnt i 

artikel 10 i verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, der har følgende 

ordlyd: "Enhver har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og offentlig 

behandling ved en uafhængig og upartisk domstol, når der skal træffes en afgørelse med 

hensyn til hans rettigheder og forpligtelser og med hensyn til en hvilken som helst mod 

ham rettet strafferetslig anklage";  

 

4. gentager sit krav om en uafhængig, grundig og gennemsigtig undersøgelse af Maspero-

sammenstødene, der startede som en fredelig demonstration for koptiske kristnes 

rettigheder i Cairo den 9. oktober 2011, og mener, at denne undersøgelse skal 

gennemføres af en uafhængig og upartisk civil retsinstans, således at alle ansvarlige parter 

drages til ansvar, og udtrykker igen sin medfølelse med ofrene og deres familier; 

opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at give garanti for de forskellige 

undersøgelsers uafhængighed og upartiskhed ved at give tilladelse til hensigtsmæssig 

kontrol;  

 

5. udtrykker på ny sin solidaritet med det egyptiske folk i denne kritiske periode med 

overgang til demokrati i landet og fortsætter med at støtte egypternes legitime ønske om 

demokrati; opfordrer de egyptiske myndigheder til at sikre fuld overholdelse af 

grundlæggende rettigheder, herunder tankefrihed, samvittigheds- og religionsfrihed, 

ytringsfrihed og internettets frihed, frihed til at deltage i fredelige forsamlinger og 

foreningsfrihed; 

 

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

næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og 

Den Arabiske Republik Egyptens regering. 

 


