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København d. 29. august 2014
Kære Helle Thorning-Schmidt,
Jeg henvender mig til dig om den danske statsborger Abdulhadi Al-Khawaja.
Al-Khawaja har været fængslet i Bahrain siden 2011 og Amnesty International anser ham og de
øvrige ”Bahrain 13” som samvittighedsfanger. Danmark har gjort en stor indsats for at få ham
løsladt; en indsats der desværre ikke er lykkedes endnu.
Som du sikkert er bekendt med, har Al-Khawaja i denne uge genoptaget sin sultestrejke i
protest mod den uretfærdige fængsling. Hans familie fortæller, at han denne gang kun vil
indtage vand uden tilsætning af salt eller mineraler. Efter den tortur, som han blev udsat for i
2011, og de 110 dages sultestrejke i 2012, må det antages, at hans helbred er generelt
svækket. En sultestrejke af denne karakter må derfor frygtes at medføre en kraftig forværring af
hans tilstand på kort tid.
Al-Khawaja’s familie har modtaget underretning fra andre indsatte om, at han mistede
bevidstheden i går d. 28. august. De bahrainske myndigheder har ikke reageret på familiens
anmodninger om at få be- eller afkræftet oplysningen, og myndighederne har angiveligt haft
tilbageholdt hans datter Zaynab Al-Khawaja i flere timer, da hun forsøgte at besøge ham i går.
Dette er en yderst bekymrende udvikling.
Det haster derfor med en indsats for at få ham frigivet, og vi tillader os derfor at fremsætte
følgende anbefalinger til dig som Danmarks statsminister:


At du udtrykker din bekymring for Al-Khawaja’s helbred og betoner Danmarks ønske
om at få ham udleveret af humanitære årsager hurtigst muligt.



At Danmark tager sagen op i EU og rejser den direkte over for USA og England, med
det formål at få disse vigtige interessenter til tage alle diplomatiske midler i brug for at
lægge størst muligt pres på Bahrain for at udlevere Al-Khawaja



At Danmark sikrer en aftale med Bahrain om, at en dansk læge får adgang til at tilse
Al-Khawaja. Dette kunne med fordel være samme Røde Kors-læge, som tilså ham
under sultestrejken i 2012.



At Danmark fortsætter forhandlingerne med myndighederne i Bahrain om at få AlKhawaja frigivet, med størst mulig kraft og uopsættelighed.



At Danmark bringer forholdene for og behandlingen af Al-Khawaja under sultestrejken
op med Bahrain’s myndigheder og herunder særligt peger på følgende:
o Al-Khawaja bør frit kunne modtage besøg af sin familie, og familien bør ikke
udsættes for chikane eller frihedsberøvelse i forbindelse med deres forsøg på
at besøge Al-Khawaja.
o Al-Khawaja’s sidste sultestrejke blev afbrudt af tvangsfodring. Tvangsfodring kan
være et risikabelt og smertefuldt indgreb og kan udgøre grusom,
umenneskelig eller nedværdigende behandling i strid med Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention og FN’s Torturkonvention.

Jeg håber, at du vil mødes med os hurtigst muligt, så vi kan uddybe vores bekymring og
anbefalinger yderligere. Vi har orienteret udenrigsministeren om denne henvendelse.

Med venlig hilsen

Lars Normann Jørgensen
Generalsekretær
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