
         København d. 12 august 2015 

 

Kære Kristian Jensen, 

Først og fremmest tillykke med din nye stilling som Udenrigsminister. Som repræsentanter for en 

række civilsamfundsorganisationer i Danmark med menneskerettigheder og international udvikling 

som arbejdsområde ser vi frem til en forhåbentlig åben og positiv dialog med dig og dit ministerium 

om udenrigspolitiske anliggender af betydning for vores arbejde. 

Vi skriver til dig for at følge op på en konkret sag, som vi også flere gange drøftede med din 

forgænger, nemlig den stadig mere usikre situation for menneskerettighedsforekæmpere og 

civilsamfund i Egypten. Særligt vil vi gerne drøfte sagen om den egyptiske advokat og medstifter af 

kvinderettighedsorganisationen CEWLA (Center for Egyptian Women’s Legal Assistance) Azza 

Soliman, som i januar 2015 blev anklaget og senere retsforfulgt for at deltage i en ulovlig 

demonstration og bringe den offentlige sikkerhed i fare. Anklagen kom efter at hun frivilligt havde 

afgivet vidneudsagn om politiets drab på den kvindelige menneskerettighedsforekæmper Shaimaa 

Al-Sabbagh den 24 januar. Et drab som hun bevidnede fra en café hvor hun spiste frokost med sin 

familie og som en egyptisk politimand senere fik 15 års fængsel for at have begået.  

Azza Solimans retssag tog sin begyndelse ved et retsmøde d. 4. april, hvorefter den blev udsat flere 

gange. Den 23. maj blev hun og de andre anklagede i sagen frikendt, formodentlig som følge af 

massivt press udefra, bl.a. fra EU og flere af dets medlemslande, heriblandt Danmark. Anklageren 

valgte dog overraskende at anke sagen, som derefter blev genoptaget d. 13 juni. Ved seneste 

retsmøde d. 4. juli blev sagen igen udskudt til 23. september. Azza Soliman risikerer fem års fængsel 

hvis hun dømmes skyldig i sagen. Det er derfor vigtigt fortsat at fastholde presset på den egyptiske 

regering for at frikende Azza Soliman og de andre uretmæssigt anklagede i sagen. 

Undertegnede organisationer samarbejder alle med CEWLA og Azza Soliman og har gjort det i en 

årrække, bl.a. med støtte fra Det Arabiske Initiativ. Hendes sag er et eksempel på det pres og den 

undertrykkelse som det egyptiske civilsamfund, herunder mange af vores partnere, dagligt oplever. 

En undertrykkelse som i stigende grad underminerer og hindrer deres arbejde og dermed også har 

indflydelse på vores partnerskaber med dem under Det Arabiske Initiativ.  

Som nævnt har vi flere gange drøftet sagen med din forgænger Martin Lidegaard og ønsker, grundet 

sagens principielle karakter, men også den stadig uafsluttede straffesag mod Azza Soliman, at 

genoptage dialogen med dig, gerne inden sagen genoptages d. 23. september. Det er vigtigt at 

Danmark fortsat involverer sig i denne og lignende sager, grundet vores samarbejde med Egypten 

eksempelvis i kampen mod terror, men også pga. den indflydelse Danmark har haft og stadig har 

igennem Det Arabiske Initiativ.   

Vi vil derfor gerne bede om et møde, hvor vi kan informere dig om den aktuelle situation for 

civilsamfundet i Egypten og udviklingen i Azza Solimans sag samt drøfte hvad man fra dansk side 

fortsat kan gøre for at lægge pres på den egyptiske regering for at stoppe undertrykkelsen af 

civilsamfundet og de menneskerettighedskrænkelser som Azza Soliman og andre aktivister dagligt 

udsættes for. 



Vi ser frem til at høre fra dig og står selvfølgelig til rådighed med yderligere oplysninger. 

Med venlig hilsen 

 

Euro-Med Rights    Kvinderådet 

KVINFO      Mellemfolkeligt Samvirke 

Danner      Amnesty International Danmark 

 

 

                   

 


