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Kære Anders Samuelsen
Vi sætter meget stor pris på din aktuelle kritik af forfølgelserne af
homoseksuelle mænd i Tjetjenien samt, at du har taget problemet op med
Ruslands udenrigsminister. Amnesty er dybt bekymrede over de voldsomme
og systematiske overgreb på homoseksuelle mænd i Tjetjenien. Vi har nye
oplysninger om forfølgelserne, fordi vi selv på nuværende tidspunkt har
interviewet overlevere.
Vi vil gerne bede dig om et møde, hvor vi kan diskutere, hvad den danske
regering konkret kan gøre. På et sådant møde vil vi desuden tilbyde en
briefing, hvor vi deler detaljer med dig, som vi af sikkerhedsmæssige årsager
ikke kan dele i offentligheden.
Den 1. april rapporterede den russiske uafhængige avis Novaya Gazeta, at
over hundrede formodede homoseksuelle mænd er blevet bortført i en
koordineret indsats fra tjetjenske myndigheder. Ifølge troværdige kilder blev
mændene tortureret og derefter tvunget til at opgive navne på LGBT-personer
– flere blev efterfølgende dræbt. Både Amnesty International og Human
Rights Watch har interviewet flere af de overlevende mænd, som pt. gemmer
sig i Rusland, og kan derfor bekræfte rapporterne fra Novaya Gazeta.
Forfølgelsen er systematisk på baggrund af mændenes formodede seksuelle
orientering og meget brutal.
Omkring 45 homoseksuelle mænd er kommet ud af Tjetjenien og gemmer
sig lige nu i Rusland. Vi er meget bekymrede for mændenes liv og sikkerhed,
da det ikke er sikkert for dem at opholde sig i Rusland. Se mere information
om dette i vedhæftede bilag. Både Frankrig og Litauen har givet beskyttelse
til flere af mændene. Vi håber, at den danske regering vil gøre det samme. Vi
beder derfor om, at Danmark udsteder turistvisum eller laver en særaftale i
stil med de særaftaler, der blevet lavet i 2007 og 2013 for irakiske og
afghanske tolke og andre, som arbejdede for de danske styrker.

Desuden beder vi dig fortsætte dit pres på Rusland for at sikre:
-

-

at den russiske regering omgående igangsætter en uafhængig
undersøgelse og sikrer, at de ansvarlige stilles til ansvar, og at der
gives vidnebeskyttelse for alle, som deltager i en sådan undersøgelse.
at den russiske regering sikrer, at de tjetjenske myndigheder
omgående løslader de mænd, som stadig tilbageholdes.

Et brev om samme emne er til din orientering sendt til udlændinge-,
integrations- og boligminister Inger Støjberg.
Med venlig hilsen

Trine Christensen
Generalsekretær
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