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1448 København K 

 

  
København, den 25. august 2021 

Kære Jeppe Kofod  
 
Jeg skriver til dig for at udtrykke Amnesty Internationals bekymring over præsident Bidens 
udtalelser den 24. august, hvor han bekræfter, at USA's evakueringer ud af Afghanistan ikke 
fortsætter efter den 31. august 2021. 
 
Jeg vil gerne appellere til, at den danske regering rejser denne problemstilling med 
amerikanske repræsentanter i Danmark og Washington DC og opfordrer Biden-
administrationen til snarligt at ændre kurs.  
 
Mange af de personer, der vil forblive i landet efter afslutningen på den igangværende 
luftbro, vil komme til at stå over for en betydelig risiko for gengældelsesangreb fra Taliban. 
Disse personer inkluderer ansatte i civilsamfundet, aktivister – herunder 
kvinderettighedsforkæmpere, journalister, akademikere, medlemmer af religiøse 
mindretal, personer der har arbejdet med eller hjulpet ISAF-styrkerne og mange andre. 
Nogle af disse personer har direkte, eller indirekte, relation til Danmark.  
 
Andre er modige aktivister, der ikke har nogen indflydelse i udenlandske hovedstæder, ikke 
taler andre sprog end deres eget lokale, og som ikke kan prale af, at de er synlige i 
massemedierne. Alligevel har de løbet enorme risici for at beskytte menneskerettighederne 
og frihedsværdierne i deres lokalsamfund. Ligesom alle andre mennesker har de ret til at 
blive beskyttet mod voldelige angreb på grund af deres tro, tilknytning eller identitet, køn, 
religiøse- etniske- eller sproglige tilhørsforhold.  
 
En nylig rapport fra Amnesty International dokumenterede, hvilke farer Taliban udgør for 
Afghanistans mest udsatte borgere. Amnestys researchere dokumenterede, hvordan 
Taliban-krigere nedslagtede ni etniske Hazara-mænd i Ghazni-provinsen, dræbte seks 
mænd og torturerede tre til døde i juli måned.  
 
USA har omkring 6.000 ansatte i Afghanistan til at hjælpe med at facilitere evakueringen fra  
Hamid Karzais Internationale Lufthavn. Intet andet land har en større beredskabsplan end 
USA. På grund af den amerikanske tilstedeværelse kan USA kontrollere adgangen til 
lufthavnen ved flere af dens indgange, opretholde sikkerheden i og omkring afgangshaller, 
udstede fly- og landingstilladelser og udføre en række andre funktioner som er essentielle 
for at kunne evakuere afghanere og andre borgere i fare.  
 
USA's tilstedeværelse i Hamid Karzais Internationale Lufthavn er en forudsætning for at 
kunne sikre den lufthavn, der er afghanernes sidst-mulige flugtvej.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.org%2Fen%2Flatest%2Fnews%2F2021%2F08%2Fafghanistan-taliban-responsible-for-brutal-massacre-of-hazara-men-new-investigation%2F&data=04%7C01%7Crajat.khosla%40amnesty.org%7C8fb59b9adcad4059a85a08d967475009%7Cc2dbf829378d44c1b47a1c043924ddf3%7C0%7C1%7C637654378295700216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MxI7u%2BsIvvpqsfA9Q6FB3rKPTSHCcxQZk1ocgCfOPjo%3D&reserved=0
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Mens Taliban, som jo nu kontrollerer Kabul, har truet med alvorlige konsekvenser såfremt 
evakueringsplanen bliver forlænget, må FN, USA og Nato lægge pres på Taliban for at sikre, 
at evakueringen fortsætter, indtil alle de personer, der er i størst risiko for 
menneskerettighedskrænkelser, er blevet evakueret.  
 
Repræsentanter fra den amerikanske regering har sagt, at de har kapacitet til at evakuere 
mellem 5.000- og 9.000 mennesker dagligt fra Kabuls lufthavn. Desværre er det alt for lidt 
til at kunne garantere sikkerheden for tusindvis af afghanere.  
 
Deadlinen for evakueringen den 31. august blev sat uden hensyntagen til den 
menneskeretlige krise i Afghanistan og reflekterer ikke det fulde humanitære behov i 
landet. Medlemmer af begge partier i den amerikanske kongres, adskillige amerikansk-
baserede NGO’er og USA’s allierede, såsom Frankrig, Tyskland og Storbritannien har 
offentligt tilkendegivet et ønske om at forlænge denne deadline.  
 
På vegne af Amnesty Internationals danske afdeling vil jeg derfor appellere til, at du 
opfordrer den amerikanske regering til at forhandle med Taliban om en forlængelse af 
evakuerings-deadlinen den 31. august. Herved kan evakueringen fortsætte, indtil de mest 
sårbare mennesker i Afghanistan har haft mulighed for i sikkerhed at kunne forlade landet.  
 
Vi står selvfølgelig til rådighed for eventuelle spørgsmål og kommentarer.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Dan Hindsgaul  
Konstitueret generalsekretær  

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-press-with-afghan-evacuations-over-coming-weeks-pentagon-2021-08-17/
https://www.politico.com/f/?id=0000017b-595f-d449-a17f-db5fbdae0000
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2021/08/JointLetter_Afghanistan_Evacuations_PresidentBiden_2021_08_20.pdf
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2021/08/JointLetter_Afghanistan_Evacuations_PresidentBiden_2021_08_20.pdf
https://www.dw.com/en/germany-france-raise-idea-of-kabul-evacuations-beyond-august-31-deadline-as-it-happened/a-58953028
https://www.aljazeera.com/news/2021/8/23/uk-pm-to-urge-washington-to-delay-kabul-withdrawal

