
UTSKOTT: Mänskliga Rättigheter 

FRÅGA RÖRANDE: Dödsstraff 

FRAMLÄGGARE: Portugal 

STÖDS AV: 

 

 

FN: S GENERALFÖRSAMLING, 

 

(1) Djupt oroad över att 7500-8000 människor år 2006 dömdes till döden och att antalet fångar som 

(2) då väntade på sin avrättning var mellan 19 285 – 24 646 personer samt att det totala antalet,  

(3) inklusive mörkertalet, är betydligt större, 

 

(4) Med hänvisning till artikel 1, 2, 3, 5 och 10 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga  

(5) rättigheterna, det vill säga artiklar som betonar alla människors lika värde, rätten till liv, frihet  

(6) och personlig säkerhet, fördömandet av tortyr och omänsklig behandling samt rätten till en rättvis 

(7) domstolsprocess, 

 

(8) Övertygad om att dödsstraffet inte har någon plats i ett civiliserat samhälle, samt att hämnd mot 

(9) en förbrytare inte löser problemet eller minskar brottsligheten, 

 

(10) Djupt upprörd över de rättegångar som utförs utan en objektiv domare eller jury och utan  

(11) möjlighet för den dömde att överklaga domstolsbeslutet, 

 

(12) Påminnande om vikten av att de länder som avskaffar dödsstraff garanteras 

 

(13) I) Alternativa straffmetoder som har större effektivitet och är i enlighet med de  

(14) mänskliga rättigheterna, 

(15) II) Ekonomiskt stöd, 

(16) III) Hjälp från professionell personal som utbildar den lokala personalen, 

 

(17) 1. Beklagar djupt att dödsstraff ännu idag förekommer i världen och att en betydande del av  

(18) offren är oskyldigt dömda eller har dömts i en orättvis rättegång; 

 

(19) 2. Fastslår att dödstraff är förbjudet enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga  

(20) rättigheterna  utifrån artikel 1, 2, 3, 5 och 10; 

 

(21) 3. Betonar att envar som dömts till döden ska ha rätt att överklaga domen till högre instans samt 

(22) ansöka om benådning eller omvandling av straffet och att dessa åtgärder därtill ska kunna  

(23) beviljas oavsett brottets grad; 

 

(24) 4. Uppmanar alla medlemsstater att avskaffa alla former av dödsstraff så snart som möjligt och 

(25) därmed sätta stopp för de omänskliga rättsprocesser som inte sällan dömer oskyldiga till döden; 

 

(26) 5. Föreslår istället för dödsstraff att 
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(27) I) De dömda ska få rehabiliterande vård, 

(28) II) De dömda ska få svårare att benådas från sina straff, 

(29) III) De dömda ska få en rehabiliterande form av utbildning med hänsyn till deras  

(30)  tidigare akademiska erfarenheter; 

 

(31) 6. Rekommenderar starkt att de länder som avskaffar dödsstraff ska få hjälp av FN:s  

(32) medlemsstater genom 

 

(33) I) Ekonomiska bidrag så att länderna kan anställa mer personal till fängelserna, 

(34) II) Professionell personal som utbildar den lokala personalen inom de mänskliga  

(35) rättigheterna och i rehabiliterande vård. 


