
Anders Samuelsen
Udenrigsminister
Danmark

København, 14. juni 2018

Kære Anders Samuelsen,

Undertegnede organisationer, danske statsborgere og nicaraguanere bosiddende i 
Danmark er foruroligede og bekymrede over den kritiske menneskerettighedssituation i 
Nicaragua.
 
I mere end 50 dage har landet nu været ramt af vold. Omkring 130 mennesker er blevet 
dræbt, 1000 er sårede, mange er savnede og hundredevis er blevet fængslet uden 
begrundelse. Hvad der startede ud som protester imod et præsidentielt dekret, der ville 
forværre pensionerne og forøge borgernes betaling til velfærdsydelser, er vokset til noget 
større. Protesterne afspejler nu en bredere utilfredshed hos mange forskellige sektorer i 
det nicaraguanske civilsamfund, der bunder i Ortega-regeringen undertrykkelse de seneste 
11 år. Protesterne fortsætter derfor, først og fremmest med kravet om retsforfølgelse af de 
skyldige, samt tilbagetrædelse af præsident Ortega og hans kone og vicepræsident Rosario 
Murillo.

Nationale menneskerettighedsorganisationer, lokale medier og nicaraguanske borgere har 
løbende dokumenteret politiets og paramilitære gruppers krænkelser af demonstranternes 
rettigheder. Hovedparten af de dræbte og sårede er universitetsstuderende, som står bag 
protesterne. Andre nicaraguanske borgere er dog også blevet ofre for volden, herunder 
ældre borgere, en journalist og fire politibetjente.

Regeringen har, blandt andet ved at censurere pressen, forsøgt at undertrykke 
protesterne. Online medier er blevet blokerede og angrebet som gengældelse for deres 
dækning af protesterne.

Den Inter-Amerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) og Amnesty 
International har dokumenteret de menneskerettighedskrænkelser, der foregår i landet. 
Europa-Parlamentet, FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, Organisationen for 
Amerikanske Stater (OAS) samt en række lande i regionen og i Europa har offentligt 
fordømt den overdrevne brug af vold til at undertrykke den nicaraguanske civilbefolknings 
protester, og har opfordret til fred.

På grundlag af de foreløbige observationer fra kommissionens besøg i Nicaragua 17.-21. 
maj fordømmer IACHR udtrykkeligt dødsfaldene, angrebene og de vilkårlige 
tilbageholdelser af studerende, demonstranter, journalister og andre borgere, der er 
foregået siden protesterne begyndte den 18. april. Ifølge de vidnesbyrd som IACHR har 
modtaget, står Nicaraguas nationale politi, politiets anti-oprørsstyrker og paramilitære 
grupper bag volden.

IACHR har ligeledes indsamlet klager over, at offentlige hospitaler har nægtet at behandle 
personer, der er blevet såret i forbindelse med protesterne, og Kommissionen udtrykker 
bekymring over befolkningens grundlæggende mistro til de retslige institutioner.

I sine observationer skitserer Kommissionen 15 anbefalinger til den nicaraguanske stat, 
herunder at:

 • øjeblikkeligt stoppe undertrykkelsen af demonstranter
  og den vilkårlige tilbageholdelse af personer, der deltager i protesterne

 • respektere borgeres ret til at protestere

 • respektere borgeres forsamlingsfrihed

 • respektere borgeres ytringsfrihed.

IAHCR anbefaler endvidere, at regeringen undersøger og retsforfølger de ansvarlige for 
den vold, der er blevet begået under demonstrationerne; opløser de paramilitære grupper, 
og forpligter sig til at oprette en fælles opfølgningsmekanisme sammen med IACHR, for at 
kontrollere implementeringen af Kommissionens anbefalinger.
 
Den 31. maj udstedte Europa-Parlamentet resolution P8_TA-PROV(2018)0238 der 
fordømmer de nicaraguanske autoriteter og allierede gruppers brutale undertrykkelse og 
chikane af fredelige demonstranter i Nicaragua. Parlamentet opfordrer ligeledes de 
nicaraguanske myndigheder til at standse enhver vold mod demonstranter, at respektere 
retten til forsamlingsfrihed og retten til at protestere, samt at respektere ytringsfriheden. 
Europa-Parlamentet opfordrer endvidere den nicaraguanske regering til at gennemføre 
anbefalingerne fremsat af IACHR.

I lyset af den kritiske situation i Nicaragua, Danmarks stærke demokratiske værdier og 
historiske ry for at beskytte og fremme menneskerettigheder, Danmarks medlemskab af 
EU og FN, samt at Danmark har ratificeret flertallet af de internationale 
menneskerettighedsinstrumenter under Verdenserklæringen for Menneskerettigheder, 
opfordrer vi den danske regering til følgende:

 1. Fordømme den voldelige undertrykkelse af demonstranter
  begået af den nicaraguanske regering

 2. Opfordre den nicaraguanske regering til omgående at ophøre
  undertrykkelsen af landets civilbefolkning

 3. Henstille den nicaraguanske regering til at implementere IAHCR’s anbefalinger

 4. Opfordre ambassadør Ricardo Alvarado, Nicaraguas officielle repræsentant
  i Danmark, til at udøve pres og kræve respekt for menneskerettighederne i Nicaragua

 5. Tilslutte sig opfordringen til en fredelig løsning af den igangværende konflikt

Vi håber Ministeren vil overveje vores opfordring. 

Tusind tak for din tid.

Med venlig hilsen

Bilag:
 
1. Preliminary observations on the IACHR working visit to Nicaragua.

2. European Parliament resolution P8_TA-PROV(2018)0238

3. Amnesty International rapport “Shoot to kill. Nicaragua´s strategy to repress protest”.

4. CENIDH. Informe sobre la represión y violencia en contra de manifestantes.

5. CENIDH Comunicado No.4 “CENIDH condena actos violentos del 30 de mayo de 2018.

6. CENIDH Comunicado No. 5

7. OAS press re lease E-C-024/18 OAS General Secretariat condemns violence in Nicaragua.

8. OHCHR press release from April 27, 2018.
 Nicaragua: Experts appalled by Government´s violent response to peaceful protests.

9. OHCHR press briefing note on Nicaragua and Ukraine from June 1, 2018.
10. European External Action Service.
 Statement by the spokesperson on the continued violence in Nicaragua.

11. U.S Department of State. Press release from 11 May 2018.
 Condemning Violence in Nicaragua

12. France Diplomatie. News on Nicaragua from May 9, 2018

13. Article from LA PRENSA “Francia condena la violencia en Nicaragua”
 https://www.prensa.com/mundo/Francia-condena-violencia-Nicaragua_0_5043245647.html 

14.  Secretaría de Relaciones Exteriores- México. Press release 158.
 “The Mexican Government Condemns the Violence in Nicaragua
 and Urges Resumption of the National Dialogue”.

15. Ministerio de Asuntos Exteriores de España, press release 056.
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