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Norge må fordømme voldsbruken mot demonstranter i Armenia
Kjære Jonas Gahr Støre,
Det armenske helseministeriet i Armenia har rapportert at åtte personer ble drept og flere
titalls skadet etter sammenstøt mellom politiet og demonstranter i hovedstaden Jerevan i
helgen. Over hundre demonstranter skal også være arrestert, blant dem flere
opposisjonsledere. President Robert Kocharian har annonsert unntakstilstand i tyve dager. I
løpet av denne perioden vil det ikke være anledning til å holde noen form for offentlige
samlinger, å streike eller å spre politisk propaganda, politiet har utvidede fullmakter, det
innføres sensur av massemediene med mer. Internettblogger har også blitt stengt. Dette gjør
det også svært vanskelig å få oversikt over de reelle tallene når det gjelder antallet drepte,
skadde og arresterte personer, og å få opplysninger om deres identitet.
Den norske Helsingforskomité har de siste ukene hatt en representant til stede i Jerevan med
den hensikt å følge valgprosessen og å rapportere derfra. Vi er kritiske til gjennomføringen av
det Armenske valget, kanskje også mer kritiske enn OSSE/ODIHR er, slik denne
organisasjonens foreløpige rapport fra valget kan tyde på. Vår egen rapport fra valget vil bli
sluttført om kort tid. Vår observatør har fulgt opposisjonens demonstrasjoner etter valget tett.
Lørdag den 1. mars kom hun til åstedet like etter at plassen der demonstranter hadde satt opp
telt var blitt ryddet av politiet, og var også tilstede da etter politi og sikkerhetsstyrker etter
noen timer brutalt slo ned demonstranter som hadde samlet seg provosert av hendelsene
tidligere på dagen. Hun var også vitne til noen av begivenhetene kvelden og natten mellom
den 1. og 2. mars, der de største voldshandlingene mot protesterende demonstranter fant sted i
sentrale Jerevan.
Helsingforskomiteens representant er sjokkert over den grove voldsbruken mot
demonstranter. Hun rapporterer at demonstrasjonene var fredelige og demonstrantene var
ubevæpnet da politiet brukte køller, elektrosjokk og vannkanoner for å bryte opp
demonstrasjonen tidlig lørdag morgen. Senere, da tusenvis av demonstranter igjen hadde
samlet seg, brukte politiet også gummikøller, vannkanoner og skytevåpen. Hæren ble også
satt inn med bevæpnede soldater og stridsvogner. En person skal også ha blitt drept av et
sporlysprosjektil som ble brukt til å skyte varselskudd. På dette tidspunktet hadde også en del
av demonstrantene tatt til våpen som slagvåpen og steiner. Det er også rapportert at
demonstranter brukte molotovcocktails og det ble gjort hærverk på eiendom.
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Den norske Helsingforskomité ber den norske regjeringen om følgende:
 Å fordømme den uforholdsmessige volden som ble brukt mot demonstrantene.
 Vi ber regjeringen kreve at armenske myndigheter straks gjennomfører en uavhengig
gransking av armenske sikkerhetsstyrkers og andres rolle i hendelsene som førte til
flere dødsfall og å skape klarhet i hendelsesforløpet den 1. og 2. mars 2008
 Å oppfordre armenske myndigheter til å oppheve unntakstilstanden som fremstår som
uforholdsmessig tiltak under omstendighetene. Unntakstilstanden er et ekstremt tiltak
som opphever flere av den armenske befolkningens grunnleggende rettigheter.
Helsingforskomiteen er bekymret over at disse alvorlige hendelsene får liten oppmerksomhet
i internasjonal sammenheng, og frykter for hvilke konsekvenser dette kan ha for alle dem som
er ofre for denne volden. Vi minner om Utenriksministerens tale til FNs
Menneskerettighetsråd den 3. mars, der han nettopp understreket viktigheten av å støtte opp
om ytringsfriheten og forsamlingsfriheten.
Med vennlig hilsen
Bjørn Engesland
Generalsekretær

