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Lever Norge opp til sine internasjonale forpliktelser som rettsstat i forhold til
menneskerettigheter, når vi holder en person i varetekt uten dom i mer enn tre år, nå
1240 døgn?

Eugene Nkuranyabahizi, har vært FN kvoteflyktning siden 1999, tok sin utdannelse i Norge, stiftet
familie og har tre barn, og skulle normalt vært gitt norsk statsborgerskap i 2006.
Han er blitt beskyldt for å delta i folkemordet i Rwanda i 1994, uten at dette er blitt bevist.

Kripos gikk til det skritt å forpurre Eugenes prosess med statsborgerskap ved direkte henvendelse til
UDI, som etterkom dette. Reell etterforskning startet først seks år senere, og det har endt i varetekt
med fullstendig isolasjon i 11 pluss tre måneder.
Nå er det gått godt over tre år, nå 1240 døgn, i varetekt som uskyldig, for det er vel fremdeles slik i
Norge at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Stavanger Tinghus vil trolig ha et nytt fengslingsmøte den 20. oktober. Det siste fengslingsmøtet var
den 22. september, og informasjon om saken kan bl.a. fås ved å se på Facebook stedet «La Eugene få
bli i Norge».
Eugene Nkuranyabahizi er medlem i Sandnes Baptistmenighet og det han ønsker aller mest er å bli
gjenforent med sine barn og arbeide for å renvaske sitt navn. Nå er han uten dom skilt fra familie og
barn i over tre år!

Dette gjør at vi som baptister stiller følgende spørsmål til norske myndigheter og rikspolitikere:

Kan vi sitte stille og se på at en person bosatt i Norge, med full rett til å oppholde seg i landet sitter
i varetekt i mer enn tre år uten dom, kun basert på mistanke og fare for flukt?

Kan vi akseptere at Kongen i statsråd sender en person med lovlig opphold i Norge bort fra sin
familie til kanskje 30 år i et Rwandesisk fengsel uten rettskraftig dom i Norge?

i et land hvor menneskerettighetene er innfelt i grunnloven, kan vi ikke la denne uretten skje uten å
gjøre oppmerksom på det.

Vi oppfordrer derfor norske myndigheter til å sette Eugene Nkuranyabahizi fri fra varetekt og ber
norske politikere vurdere om menneskerettighetene er ivaretatt når han har vært varetektsfengslet
i 1240 døgn.
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