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Indien: Avrättning av Mohammad Afzal Guru och konsekvenserna av detta  

Europaparlamentets resolution av den 23 maj 2013 om Indien: Avrättning av Mohammad 

Afzal Guru och konsekvenserna av detta (2013/2640(RSP)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– 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 

förespråkar att generalförsamlingens resolution 62/149 från 2007 ska tillämpas, 

– med beaktande av slutförklaringen från den fjärde världskongressen mot dödstraff som 

ägde rum i Genève den 24–26 februari 2010, i vilken ett universellt avskaffande av 

dödsstraffet efterlyses,  

– med beaktande av FN:s generalsekreterares rapport av den 11 augusti 2010 om 

ett moratorium för tillämpning av dödsstraffet, 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om avskaffande av dödsstraffet, särskilt den 

av den 26 april 2007 om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff1, 

– med beaktande av att fjorton pensionerade domare i Indiens högsta domstol riktade en 

vädjan i juli 2012 till den indiska presidenten om att se över dödsdomarna för 13 fångar 

eftersom högsta domstolen hade låtit hålla dem fängslade på felaktiga grunder under de 

senaste nio åren, 

– med beaktande av Internationella dagen mot dödsstraffet och Europadagen mot 

dödsstraffet, som uppmärksammas den 10 oktober varje år, 

– med beaktande av artikel 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Mohammad Afzal Guru dömdes till döden 2002 för konspiration i samband med attacken 

mot det indiska parlamentet i december 2001, och han avrättades av de indiska 

myndigheterna den 9 februari 2013. 

B. Dödsstraffet är ett ytterst grymt, omänskligt och förnedrande straff som kränker rätten till 

liv enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. 

C. 154 länder i världen har avskaffat dödsstraffet, antingen de jure eller de facto. När Indien 

presenterade sin kandidatur för medlemskap i rådet för mänskliga rättigheter inför valet 

den 20 maj 2011 skedde detta med en utfästelse om att upprätthålla högsta möjliga 

standarder när det gäller att främja och skydda mänskliga rättigheter. 

D. Indien avslutade sitt åtta år långa inofficiella moratorium för avrättningar i november 

2012 då landet avrättade Ajmal Kasab för hans roll i Mumbaiattackerna 2008.   
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E. Nationella och internationella människorättsorganisationer har allvarligt ifrågasatt om 

rättegången mot Afzal Guru var rättvis. 

F. För närvarande sitter 1 455 personer i Indien i dödscell. 

G. Trots det utegångsförbud som införts i stora delar av Kashmir, som förvaltas av Indien, 

ledde Afzal Gurus död till protester. 

1. Europaparlamentet står fast vid sitt hårdnackade motstånd mot dödsstraff under alla 

omständigheter och upprepar än en gång behovet av ett omedelbart moratorium för 

avrättningar i de länder där dödsstraffet fortfarande tillämpas.  

2. Europaparlamentet fördömer den indiska regeringens avrättning i hemlighet av Afzal 

Guru i Tihar-fängelset i New Delhi den 9 februari 2013 i strid med den världsomfattande 

trenden att avskaffa dödstraff och beklagar att Afzal Gurus hustru och övriga 

familjemedlemmar inte omedelbart informerades om att han hade avrättats och begravts.  

3. Europaparlamentet uppmanar den indiska regeringen att lämna tillbaka Afzal Gurus 

kropp till hans familj. 

4. Europaparlamentet uppmanar de indiska myndigheterna att upprätthålla sina högsta 

nationella och internationella rättsliga standarder vid rättegångar och rättsliga förfaranden 

och att lämna nödvändigt rättsligt bistånd till alla fångar och personer som väntar på 

rättegång.  

5. Europaparlamentet beklagar de tre Kashmirungdomarnas död till följd av protesterna mot 

avrättningen av Afzal Guru. Parlamentet uppmanar säkerhetsstyrkorna att vara 

återhållsamma i bruket av våld mot fredliga demonstranter. Parlamentet uttrycker sin oro 

över de eventuella negativa effekterna för fredsprocessen i Kashmir. 

6. Europaparlamentet uppmanar den indiska regeringen att överhuvudtaget inte godkänna 

någon avrättningsorder i framtiden.  

7. Europaparlamentet uppmanar Indiens regering och parlament att anta lagstiftning genom 

vilken ett permanent moratorium mot avrättningar införs, med målet att avskaffa 

dödsstraffet inom en snar framtid.  

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice 

ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU-medlemsstaternas regeringar och parlament, 

Samväldets generalsekreterare, FN:s generalsekreterare, ordföranden för 

FN:s generalförsamling, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och 

Indiens president, regering och parlament. 

 


