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Kære Kristian Jensen,  

 

Jeg tillader mig med dette brev at rette endnu en henvendelse angående Saudi-Arabiens ageren i 

FN’s Menneskerettighedsråd.  

 

I morgen den 29. juni kl. 17 dansk tid, udkommer Amnesty International sammen med Human Rights 

Watch med anbefaling om, at Saudi-Arabiens medlemsrettigheder i rådet suspenderes. Vores fælles 

udtalelse er vedlagt brevet.  

 
Dette skyldes, at Saudi-Arabien ikke lever op til rådets egne retningslinjer for medlemmer men i stedet 
underminere rådets troværdighed. I resolution 60/251, som skabte Menneskerettighedsrådet, fastslås 
det i paragraf 8, at et flertal på to tredjedele af FN’s Generalforsamling kan suspendere rettighederne 
for et medlemsland i rådet, hvis landet begår grove og systematiske krænkelser af 
menneskerettighederne.  
 
Siden Saudi-Arabien blev medlem af rådet, har vi set en forværring af menneskerettighederne i landet, 
herunder eskalering i brugen af henrettelser. Mere end 350 henrettelser har fundet sted siden Saudi-
Arabien blev medlem, 151 af disse har fundet sted alene i perioden januar til november 2015. Siden 
starten af 2013 har styrets hensynsløse angreb på kritikere af styret resulteret i, at samtlige 
prominente og uafhængige menneskerettighedsforkæmpere enten er fængslet, truet til stilhed eller 
flygtet ud af landet.  
 
Saudi-Arabiens ageren som leder af den militære koalition i Yemen, har herudover resulteret i, at det 
indtil nu ikke har været muligt at undersøge de mulige krigsforbrydelser som koalitionen har begået. 
Saudi-Arabien misbrugte sin rolle i rådet til at blokere for en uafhængig international undersøgelse, og 
i stedet fremsætte egen resolution om en national undersøgelseskommission. Denne er her 9 
måneder senere ikke kommet nærmere på at undersøge beskyldningerne om krigsforbrydelser og 
andre alvorlige overgreb. Herudover har Saudi-Arabien haft held med at presse FN til at fjerne den 
militære koalition fra FN’s liste over lande og væbnede grupper, der krænker børns rettigheder under 
væbnet konflikt, med trusler om at trække den økonomiske støtte til FN. 
 

Vi opfordrer Danmark til at tage klart afstand fra Saudi-Arabiens ageren og misbrug af sin rolle i rådet. 

Vi anbefaler dette gøres ved at fremsætte resolution ved FN’s Generalforsamling om suspendering, 

eller som minimum at støtte en sådan resolution, hvis den fremsættes af andre medlemslande. Dette 

vil sende et stærkt signal om Danmarks ønske om at fremme rådets troværdighed, forud for Danmarks 

kandidatur til rådet.  

 

Jeg står selvfølgelig til rådighed ved eventuelle spørgsmål og vi er meget interesseret i et møde.  

 
Venlig hilsen 
 


