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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Bahrain, særlig beslutningerne af 4. 

februar 2016 om sagen om Mohammed Ramadan1 og af 7. juli 2016 om Bahrain2, og af 

8. oktober 2015 om dødsstraffen3, 

– der henviser til udtalelse af 15. januar 2017 fra talsmanden for næstformanden i 

Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik, Frederica Mongherini, om henrettelser i Bahrain, og af 25. januar 

2017 om de nylige henrettelser i Staten Kuwait,  

– der henviser til den fælles erklæring af 10. oktober 2015 fra næstformanden for 

Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Federica Mogherini, på EU's vegne 

og Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, om den europæiske dag og 

verdensdagen mod dødsstraf,  

– der henviser til erklæringen af 25. januar 2017 fra FN's særlige rapportører om 

udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser, Agnes Callamard, og om tortur 

og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, Nils 

Melzer, hvori de indtrængende opfordrer den bahrainske regering til at standse nye 

henrettelser, og erklæringen af 17. januar 2017 fra talsmanden for De Forenede 

Nationers højkommissær for menneskerettigheder, Rupert Colville, om Bahrain,  

– der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf, tortur, ytringsfrihed og 

menneskerettighedsforkæmpere,  

– der henviser til EU's nye strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder 

og demokrati, der har til formål at stille beskyttelse og overvågning af 

menneskerettighedssituationen i centrum for alle EU-politikker,  

                                                 
1  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0044. 
2  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0315. 
3  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0348. 



 

 

– der henviser til artikel 2 i den europæiske menneskerettighedskonvention og protokol 6 

og 13 hertil, 

– der henviser til artikel 1 og 2 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder,  

– der henviser til samarbejdsaftalen fra 1988 mellem Den Europæiske Union og dens 

medlemsstater og landene i Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater (GCC),  

– der henviser til konklusionerne fra det 25. møde i Det Fælles Råd EU-GCC og 

ministermødet den 18. juli 2016,  

– der henviser til FN's Generalforsamlings resolution om moratoriet for anvendelsen af 

dødsstraf, navnlig beslutningen af 18. december 2014 og den seneste resolution af 19. 

december 2016,  

– der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller 

nedværdigende behandling eller straf, konventionen om barnets rettigheder og det 

arabiske menneskerettighedscharter, som alle er tiltrådt er Kuwait og Bahrain,  

– der henviser til garantierne for beskyttelse af rettighederne for personer, der er idømt 

dødsstraf, som blev godkendt ved Det Økonomiske og Sociale Råds resolution 1984/50 

af 25. maj 1984,  

– der henviser til de afsluttende bemærkninger om den tredje periodiske rapport om 

Kuwait i FN's Menneskerettighedskommission af 11. august 2016,  

– der henviser til verdenserklæringen fra 1948 om menneskerettigheder, særlig artikel 15,  

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder 

(ICCPR), særlig artikel 18 og den valgfri protokol om dødsstraf, og til den 

internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,  

– der henviser til FN-konventionen fra 1954 om statsløse personers retsstilling og 

konventionen fra 1961 om begrænsning af statsløshed,  

– der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4, 

A. der henviser til, at over 160 af FN's medlemsstater med en række forskellige 

retssystemer, traditioner, kulturer og religiøse baggrunde ifølge FN's Højkommissariat 

for Menneskerettigheder (OHCHR) enten har afskaffet dødsstraf eller ikke anvender 

den; 

B. der henviser til, at Kuwaits myndigheder den 25. januar 2017 henrettede syv personer, 

herunder et medlem af kongefamilien: Mohammad Shahed Mohammad Sanwar 

Hussain, Jakatia Midon Pawa, Amakeel Ooko Mikunin, Nasra Youseff Mohammad al-

Anzi, Sayed Radhi Jumaa, Sameer Taha Abdulmajed Abduljaleel og Faisal Abdullah 

Jaber Al Sabah, hvoraf de fleste var dømt for mord; der henviser til, at fem af fangerne 

var udenlandske statsborgere: to egyptere, en bangladesher, en filippiner og en etiopier, 

og tre af dem var kvinder; der henviser til, at henrettelserne var de første i landet siden 

2013, hvor de kuwaitiske myndigheder henrettede fem mennesker efter et seksårigt 

moratorium;  



 

 

C. der henviser til, at Gulf Centre for Human Rights og andre 

menneskerettighedsorganisationer har dokumentation for overtrædelser af retten til en 

retfærdig proces i Kuwait's strafferetssystem, hvilket gjorde det vanskeligt for de 

anklagede at få en retfærdig rettergang; der henviser til, at udenlandske husarbejdere er 

særligt sårbare, idet de ikke er omfattet af social og juridisk beskyttelse.  

D. der henviser til, at Bahrain den 15. januar 2017 henrettede Ali Al-Singace, Abbas Al-

Samea og Sami Mushaima ved skydning efter et seksårigt moratorium;  

E. der henviser til, at henrettelserne ifølge OHCHR udgjorde en alvorlig krænkelse af 

standarderne for retfærdig rettergang; der henviser til, at de tre mænd var anklaget for et 

bombeangreb i Manama i 2014, der kostede mange mennesker livet, herunder tre 

politibetjente; der imidlertid henviser til, at alle tre angiveligt tilstod efter tortur, og at 

disse tilståelser derefter udgjorde det primære bevisgrundlag for deres domfældelser; 

der henviser til, at de blev frataget deres statsborgerskab, nægtet adgang til en advokat 

og henrettet mindre end en uge efter dommen, uden forudgående underretning til deres 

familier og uden mulighed for at anmode om benådning;  

F. der henviser til, at FN's særlige rapportør om udenretslige, summariske eller vilkårlige 

henrettelser har erklæret disse henrettelser "udenretslige henrettelser" på grundlag af, at 

alle tre mænd blev frataget retten til en retfærdig rettergang, som er nedfældet i 

artikel 14 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; 

G. der henviser til, at OHCHR, var "forfærdet" over henrettelserne, og at der var "alvorlig 

tvivl” om, hvorvidt mændene havde fået en retfærdig rettergang;  

H. der henviser til, at to andre mænd, Mohammad Ramadan og Hussein Moussa, også 

risikerer dødsstraf i Bahrain; der henviser til, at begge mænd hævder, at de falske 

tilståelser af alvorlige forbrydelser, som de har afgivet, blev fremkaldt under tortur, og 

til at de kan blive henrettet på et hvilket som helst tidspunkt;  

I. der henviser til, at den bahrainsk-danske Abdulhadi al-Khawaja, stiftende leder af Gulf 

Center for Human Rights, og Khalil Al Halwachi, en matematiklærer der tidligere var 

bosat i Sverige, fortsat er fængslet for anklager i forbindelse med den fredelige udøvelse 

af deres meningsfrihed;  

1. beklager dybt Kuwaits og Bahrains beslutning om at genoptage deres praksis med 

dødsstraf; gentager sin fordømmelse af brugen af dødsstraf og støtter kraftigt 

indførelsen af et moratorium for dødsstraf som et skridt på vejen hen imod afskaffelse; 

2. opfordrer hans majestæt Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa af Bahrain til at forhindre 

henrettelsen af Mohamed Ramadan and Hussein Moosa og de bahrainske myndigheder 

til at sikre en fornyet rettergang i overensstemmelse med internationale standarder; 

minder om, at alle påstande om menneskerettighedskrænkelser begået under sagen skal 

behørigt efterforskes;  

3. understreger, at konventionen om barnets rettigheder og den internationale konvention 

om borgerlige og politiske rettigheder udtrykkelig forbyder dødsstraf for forbrydelser 

begået af personer under 18 år; 

4. opfordrer regeringerne i Kuwait og Bahrain til at udstede en umiddelbar og åben 

indbydelse til FN's særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller 



 

 

nedværdigende behandling eller straf til at aflægge besøg i landene, og til at tillade 

uhindret adgang til frihedsberøvede og til alle centre for frihedsberøvelse; 

5. minder om, at EU er imod dødsstraf, og anser den for at være en grusom og 

umenneskelig straf, der ikke virker afskrækkende på kriminel adfærd og er 

uigenkaldelig i tilfælde af fejl; 

6. opfordrer Kuwait og Bahrain til at tiltræde den anden valgfri protokol til den 

internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der sigter mod 

afskaffelse af dødsstraf;  

7. opfordrer indtrængende Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) 

og medlemsstaterne til fortsat at bekæmpe anvendelsen af dødsstraf; opfordrer 

indtrængende Bahrain og Kuwait til at overholde internationale minimumsstandarder og 

indskrænke anvendelsesområdet for og brugen af dødsstraf; opfordrer indtrængende 

EU-Udenrigstjenesten til fortsat at holde et vågent øje med udviklingen i disse to lande 

og i Golfregionen generelt, og til at benytte alle de midler, den har til rådighed, til at få 

indflydelse; 

8. gør på ny opmærksom på, at aktiviteter, som udøves af EU-virksomheder, der opererer i 

tredjelande, bør være i fuld overensstemmelse med internationale 

menneskerettighedsstandarder; fordømmer på det kraftigste aftalerne vedrørende handel 

med våben og med teknologier, der anvendes til at skade menneskerettighederne;  

9. opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at gribe ind over 

for den bahrainske regering med en appel om løsladelsen af Nabeel Rajab og af alle 

dem, der alene er tilbageholdt på grund af deres fredelige udøvelse af ytrings- og 

forsamlingsfriheden, og til indtrængende at opfordre Bahrains regering til at standse den 

overdrevne magtanvendelse mod demonstranter og den vilkårlige fratagelse af 

statsborgerskab; 

10. kræver løsladelse af Abdulhadi al-Khawija og Khalil Al Halwachi; 

11. opfordrer den bahrainske regering til fuldt ud at gennemføre anbefalingerne fra 

rapporten fra Bahrains uafhængige undersøgelseskommission (BICI), den universelle 

regelmæssige gennemgang og det nationale institut for menneskerettigheder; tilskynder 

endvidere reformbestræbelserne i Kuwait;  

12. opfordrer de bahrainske myndigheder til at videreføre den nationale dialog om 

konsensus i den hensigt at opnå varig og inklusiv national forsoning og holdbare 

politiske løsninger på krisen; gør opmærksom på, at legitim og fredelig kritik bør kunne 

udtrykkes frit i en holdbar politisk proces; 

13. noterer sig de protester, der finder sted i Bahrein, og som markerer seksårsdagen for 

opstanden i 2011; opfordrer de bahrainske myndigheder til at sikre, at 

sikkerhedsstyrkerne overholder fredelige demonstranters rettigheder fuldt ud og afstår 

fra overdreven magtanvendelse, vilkårlig tilbageholdelse, tortur og andre handlinger, 

der krænker menneskerettighederne; 

14. opfordrer til dialog og bilaterale og multilaterale initiativer mellem Den Europæiske 

Union, dens medlemsstater og Golflandene, herunder Kuwait og Bahrain, om 

menneskerettighedsspørgsmål og andre spørgsmål af fælles interesse; opfordrer EU-



 

 

Udenrigstjenesten og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående 

repræsentant, Federica Mogherini, til at insistere på, at der oprettes en formel 

menneskerettighedsdialog med de kuwaitiske og bahrainske myndigheder i 

overensstemmelse med EU's retningslinjer for dialoger om menneskerettigheder;  

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

næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regeringer og parlamenter i medlemsstaterne, 

regeringen og parlamentet i Kongeriget Bahrain, regeringen og parlamentet i Staten 

Kuwait og medlemmerne af Golfstaternes Samarbejdsråd. 

 


