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Amnesty International er dybt bekymret for Aleksei Navalnys sundhed og sikkerhed og har 
skrevet til de russiske myndigheder og opfordret til øjeblikkeligt at give ham adgang til 
troværdige og uafhængige medicinske specialister samt sikre hans øjeblikkelige løsladelse. 
Vi håber på din støtte til at styrke disse opfordringer til de russiske myndigheder. 
 
Den fremtrædende russiske oppositionsfigur og anti-korruptionsforkæmper har ikke 
begået nogen genkendelig kriminel handling, men er fængslet kun fordi, han er en åbenlys 
kritiker af regeringen. Amnesty International anser hans fængsel for at være ulovlig. 
Betingelserne for hans fængsling svarer til tortur eller anden mishandling. 
 
Den 20. august 2020 blev Aleksei Navalny forgiftet, imens han førte valgkamp ved 
lokalvalget i Sibirien. Den 21. august udstedte Den Europæiske Menneskerettigheds-
domstol midlertidige foranstaltninger på hans vegne med anmodning om, at Aleksei 
Navalny ville blive overført til Tyskland til behandling, og den følgende dag blev han 
evakueret til Tyskland, bevidstløs og i kritisk tilstand. Den 6. oktober 2020 bekræftede 
Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons), at Aleksei Navalny var blevet udsat for et giftigt kemikalie svarende til 
Novichok. Undersøgelser foretaget af FN's særlige rapportører konkluderede, at de russiske 
myndigheder var ansvarlige for forgiftningen og forsøg på drab på Aleksei Navalny. 
 
På trods af gentagne advarsler fra de russiske myndigheder om, at han ville blive arresteret 
ved ankomsten til Rusland, vendte Aleksei Navalny tilbage til Moskva den 17. januar 2021 
og blev straks taget i forvaring. Myndighederne beskyldte ham for ikke at have rapporteret 
til prøvetidsofficeren i den periode, hvor han modtog livsnødvendig behandling i Tyskland, 
og han blev derfor idømt to år og otte måneder til afsoning i en fængselskoloni. Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol har anset hans domfældelse for at være politisk 
motiveret. 
 
Aleksei Navalnys sundhed er forværret betydeligt i fængslet. Han lider af svækkende 
smerter i ryggen og følelsesløshed i benene, og hans tilstand ser ud til at forværres for dag 
til dag. Medicinske eksperter er enige om, at bivirkningerne af Novichok-forgiftning er 
alvorlige og kræver højt kvalificeret og vedvarende lægehjælp. De russiske 
fængselsmyndigheder er ansvarlige for at yde sådan lægebehandling, men på trods af 
gentagne anmodninger er Aleksei Navalny indtil videre nægtet besøg af en læge efter eget 
valg. 
 



 

Side 2 

Som underskriver til en række internationale og regionale menneskerettigheds-
konventioner1 har Rusland bindende forpligtelser til at respektere og beskytte fangeres ret 
til liv og beskytte dem mod tortur og anden mishandling. Den fortsatte fængsling af Aleksei 
Navalny, betingelserne for hans tilbageholdelse samt nægtelse af hans adgang til lægehjælp 
og behandling, svarer til ulovlig fratagelse af hans frihed, krænkelse af hans rettigheder til 
liv, til sundhed og for ikke at blive udsat for tortur og anden mishandling. Amnesty 
International er bekymret over, at den russiske regering ser ud til at underkaste Aleksei 
Navalny betingelser, der kan føre til hans død. 
 
Vi opfordrer din regering til at bruge alle tilgængelige kanaler til at opfordre de russiske 
myndigheder til at: 
 

• Øjeblikkeligt løslade Aleksei Navalny; 

• Lade Aleksei Navalny blive undersøgt af kvalificerede, uafhængige medicinske 

specialister efter eget valg (imens han venter på løsladelse) og modtage deres 

ordinerede behandling, herunder på en civil medicinsk institution efter behov; 

• Tillade en uafhængig gennemgang af hans medicinske tilstand af 

sundhedseksperter, såsom repræsentanter for Charité Hospital i Tyskland, Læger 

uden grænser eller andre medicinske organisationer, med forbehold for hans 

samtykke; 

• Foretage en øjeblikkelig efterforskning af hans forhold i fængslet, herunder 

beskyldninger om at fratage ham søvn ved timekontrol i løbet af natten og 

manglende tilvejebringelse af tilstrækkelig medicinsk behandling og stille de 

ansvarlige til ansvar for denne praksis; 

• Give uafhængige observatører, herunder menneskerettighedsforkæmpere og 

internationale eksperter, adgang til at vurdere forholdene i straffekoloni IK-2, 

hvor Aleksei Navalny er fængslet. 

 
Vi takker dig på forhånd for din indsats i denne henseende og står til rådighed for at give 
yderligere oplysninger om Aleksei Navalnys situation. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Trine Christensen  
Generalsekretær  
 

 
1 International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment, and European Convention on Human Rights. 


