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Kære Lars Løkke Rasmussen 
 
Jeg skriver til dig forud for dine møder med USA’s præsident Donald Trump og Mexicos 
præsident Enrique Peña Nieto. Menneskerettighederne, retssikkerheden og grundlaget 
for det internationale samarbejde er under hidtil uhørt pres. Danmark har altid været en 
stærk international stemme for menneskerettighederne, og den stemme er der brug for 
i møderne med præsident Trump og Enrique Peña Nieto. 
 
Den menneskeretlige situation i USA: 
I Amnesty International vækker det stor bekymring, at præsident Trump på de få 
måneder, han har været i embedet, både gennem dekreter og politiske udmeldinger har 
svækket menneskerettighederne på flere områder og dæmoniseret mennesker på flugt 
og andre minoriteter over en kam. Det er både ansvarligt og nødvendigt at tale klart og 
åbent om de problematikker, der skal løses, men det er essentielt, at dette sker uden at 
puste til diskrimination, fremmedhad og polarisering, der kan forværre de selvsamme 
udfordringer. Vi håber, at du vil opfordre den amerikanske præsident til at respektere 
menneskerettighederne uden nogen former for forskelsbehandling og til ikke at angribe 
det grundlag, som den internationale retsorden – og borgernes grundlæggende 
rettigheder – er baseret på. 
 
Diskrimination af borgere på baggrund af deres nationale herkomst  
Præsident Trumps dekret, kendt som Muslim Ban, har til hensigt at standse indrejsen 
for borgere fra seks lande: Syrien, Yemen, Iran, Somalia, Sudan og Libyen. Alle seks 
lande har det tilfælles, at mennesker dér er fanget i brutale konflikter eller krænkelser af 
basale rettigheder, og at de har en overvægt af muslimske borgere. Begrundelsen om, 
at det sker for at beskytte USA, har ikke overbevist domstolene, der har afvist 
argumentationen som ikke tilstrækkelig underbygget. Dekretet er dermed 
diskriminerende i sit udgangspunkt og strider mod basale værdier ved at dømme 
mennesker som farlige alene på baggrund af deres nationale herkomst. Samtidigt er der 
indført suspendering af genbosættelser af sårbare flygtninge i en tid, hvor der ikke siden 
Anden Verdenskrig har været så mange mennesker på flugt fra væbnede konflikter. 
 
Udtalelser om brug af tortur og Guantánamo  
På trods af, at der ikke er dokumenteret eller indvarslet praksisændringer i USA’s brug 
af tortur, er Amnesty International bekymret over Trumps udtalelser om, at 
waterboarding bør være tilladt, og at han også vil godkende voldsommere torturmetoder. 
Det er foruroligende også set i lyset af Danmarks samarbejde med den USA-ledede 
koalition i Syrien og Irak. Jeg håber derfor, at det er et emne, du vil spørge ind til og tage 
klar afstand fra for at understrege, at brug af tortur og mishandling aldrig kan accepteres. 
Trumps udtalelser om atter at ville gøre brug af Guantánamo, der er blevet symbol på 



Side 2 

 

 

uretfærdighed over hele verden, vil ligeledes være en dybt skadelig udvikling. Langt 
størstedelen af de indsatte i den 15-årige lejr har været fængslet uden sigtelse eller dom, 
og der sidder fortsat 55 fanger tilbage.  
 
Den amerikansk-ledede koalition og civile tab  
Amnesty International har netop i dag udgivet en briefing fra vores kriseresearcher, der 
har været i Mosul og indsamlet vidnesbyrd. Vi anerkender, at situationen i Mosul er 
vanskelig, men vi er alarmerede over den voldsomme stigning i civile tab i de sidste 
uger. Amnesty har observeret et mønster, der tyder på, at der ikke gøres tilstrækkeligt 
for at undgå civile tab, som koalitionen ellers tidligere har haft som en hovedprioritet. Vi 
opfordrer den amerikansk-ledede koalition til at styrke beskyttelsen af civile liv i de 
angreb, der foretages, samt at evakuere og støtte flugten for civile fra Mosul – en 
opfordring, du gerne må bringe videre.  
 
Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og oprindelige folks rettigheder 
Amnesty International har kritiseret genindførslen af den såkaldte "global gag-rule", der 
forbyder støtte til organisationer, der oplyser om abort. Forbuddet udgør en stor barriere 
for kvinder og pigers adgang til seksuelle og reproduktive rettigheder og risikerer at koste 
liv. Hertil kommer beslutningen om at gennemføre den ellers aflyste Dakota Access 
Pipeline (DAPL) trods manglende inddragelse af den oprindelige befolkning, som 
påkrævet under international og national lovgivning. DAPL risikerer at begrænse Sioux-
indianernes adgang til rent vand og går igennem områder af religiøs og kulturel 
betydning.  
 
Den menneskeretlige situation i Mexico: 
 
Tortur  
Vi har løbende haft fokus på brug af tortur og mishandling i Mexico, særligt som led i at 
fremtvinge tilståelser og under politiaktioner – og militære operationer. Et nyt lovforslag 
til en anti-torturlov er under behandling i den mexicanske kongres. Civilsamfundet har 
været konsulteret i udarbejdelsen af den lov, der blev godkendt af senatet i april 2016, 
og som generelt set levede op til internationale menneskerettighedsstandarder. I 
december 2016 blev der så foretaget fire dybt kritisable ændringer i lovforslaget uden 
inddragelse af civilsamfundet. Ændringerne vil blandt andet betyde, at statsansatte, der 
er mistænkt for at have udøvet tortur, kan forblive i deres embede, selvom sagen 
efterforskes, at kravene for bevisførelse i tortursager bliver uretmæssigt høje, og at alle 
sager om tortur ikke fremover vil blive registreret. Lovændringen vil give yderligere 
straffrihed, men kan standses frem til 30. april. Amnesty International er bekymret over 
den udvikling og har opfordret til, at de fire kritisable artikler bliver fjernet fra lovforslaget, 
og at civilsamfundet igen inddrages i lovgivningsprocessen.  
 
Forsvindinger  
Forsvindinger er fortsat et omfattende problem i Mexico, hvor 29.917 personer i 
slutningen af 2016 var meldt savnede. De ansvarlige for forbrydelserne går fri for straf, 
og efterforskningerne er generelt meget langsommelige.  
 
Ytringsfrihed og menneskerettighedsforkæmpere 
Menneskerettighedsforkæmpere og journalister i Mexico risikerer at blive truet, angrebet 
eller i værste fald myrdet. I 2016 blev mindst 11 journalister dræbt, men indenfor den 
seneste måned er tre journalister blevet myrdet, hvilket er et alarmerende signal. 
Eksempelvis blev en reporter ved navn Miroslava Breach fra aviserne ’La Jornada’ og ’el 
Norte de Juarez’ dræbt. Hun var kendt for sine reportager om organiseret kriminalitet og 
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narkotikasmugling. Amnesty International opfordrer til, at de mexicanske myndigheder 
sætter helt konkret ind i forhold til beskyttelsen af journalister og 
menneskerettighedsforkæmpere.  
 
Danmark er et land, der er kendt for at tale menneskerettighedernes sag ude i verden, 
og menneskerettighederne står centralt i den danske udenrigs- og udviklingspolitik. Vi 
håber således, at du vil rejse ovennævnte punkter i dine møder med de to landes 
præsidenter.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Trine Christensen 
Generalsekretær 
Amnesty International 
 
 
 
Links til Amnesty Internationals analyser og udtalelser om USA: 
 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/trumps-global-gag-a-devastating-
blow-for-womens-rights/ 
 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/amnesty-international-usa-responds-
to-dapl-executive-action/ 
 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/the-us-travel-ban-unconstitutional-
inhumane-and-illogical/ 
 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/usa-trumps-revised-travel-ban-will-
stir-hatred-and-division/ 
 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/iraq-civilians-killed-by-airstrikes-in-
their-homes-after-they-were-told-not-to-flee-mosul/ 
 
 
 
Links til Amnesty Internationals analyser og udtalelser om Mexico:  
 
https://www.amnesty.org/en/documents/amr41/5977/2017/en/ 
 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/mexico-open-season-on-journalists-
as-third-reporter-killed-in-a-month/ 
 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/how-president-trump-s-spat-with-
mexico-will-crush-central-american-refugees/ 
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