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To nye Amnesty-rapporter om forutsetningen for å sikre en rettsstat i Egypt 

Vi vil gjøre Utenriksministeren oppmerksom på to viktige rapporter som Amnesty International offentliggjør i 

dag: «Brutality unpunished and unchecked. Egypt’s military kill and torture with impunity» og «Agents of 

repression. Egypt’s police and the case for reform», se lenker under. 

 

På bakgrunn av omfattende etterforskning under militærrådets styre, gjennomgår rapportene i detalj de brudd 

på menneskerettighetene som det egyptiske militæret og politiet, bl.a. sikkerhetsstyrkene, har utsatt 

demonstranter for siden Mubaraks fall. Rapportene går igjennom en lang rekke tilfeller der demonstranter er 

blitt drept, såret, torturert under arrest, inkludert kvinnelige demonstranter som er blitt utsatt for trakassering 

og tortur i form av seksualisert vold, og sivile som er stilt for militære domstoler. 

Rapportene klargjør også hva den nyvalgte presidenten må gjøre for å bryte med militærets og politiets 

straffefrihet - en straffefrihet som fremdeles råder. Amnesty International ser et oppgjør med fortidens 

straffefrihet og den omfattende bruken av tortur som en forutsetning for byggingen av en rettsstat i Egypt 

under den nyvalgte presidenten. Signalene fra president Morsi er ikke entydig positive, og fremdeles er ingen 

blitt stilt til ansvar for overgrepene som er begått og de mange ofrene for militærets og politiets overgrep har 

verken fått rettferdighet eller erstatning. 

Vi vil be Utenriksministeren om å ta opp dette med sin egyptiske kollega. Forøvrig henviser vi til et brev til 

daværende Utenriksminister Støre av 31.08.d.å. der vi i forkant av hans reise til Egypt gjør ham oppmerksom på 

et memorandum til president Mursi som Amnesty overleverte 29.06.d.å, se lenke under, som går igjennom hva 

respekt for menneskerettighetene i Egypt innebærer i forhold til fortiden, nåtiden og fremtiden. 



Vi stiller oss tilrådighet for utfyllende redegjørelse for Amnestys bekymringer og anbefalinger når det gjelder 

den menneskerettslige situasjonen i Egypt. 

Vennlig hilsen 

John Peder Egenæs   Ina Tin 
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