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NOTAT
Flygtningenævnets skrivelse af 1. februar
2013 vedr. indhentelse af informationer om
aftjening af værnepligt i Syrien.

Flygtningenævnet har ved skrivelse af 1. februar 2013 anmodet Udenrigsministeriet om
assistance til at indhente informationer om forholdene vedr. aftjening af værnepligt i
Syrien.
Udenrigsministeriet blev anmodet om at søge følgende spørgsmål belyst:
1) Om personer, der optages i myndighedsstyrkerne på nuværende tidspunkt,
er rekrutteret frivilligt, eller om er der tale om personer, der er indkaldt til
aftjening af værnepligt.
2) I sidstnævnte tilfælde om der er et fungerende system til indkaldelse af
personer, der skal aftjene værnepligt.
3) Såfremt der fortsat sker indkaldelse af personer til aftjening af værnepligt
bedes det beskrevet, hvordan systemet fungerer, herunder hvem der indkaldes
(alder, etnicitet, geografi), og om der er bestemte etniske grupper, f.eks.
kurdere eller personer fra bestemte geografiske områder, som ikke indkaldes,
f.eks. fordi de antages at støtte oprørerne.
4) Om der er et system til udvælgelse af de personer, som indkaldes, eller om
udvælgelsen sker tilfældigt, om udvælgelsen foregår lokalt eller centralt samt
hvordan de pågældende personer gøres bekendt med indkaldelserne.
5) Det bedes i den forbindelse om muligt belyst, om og i givet fald hvor
(lokalt/centralt) det registreres, hvem der indkaldes og om de pågældende har
efterkommet indkaldelsen.
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6) Om personer, som ikke efterkommer indkaldelsen, risikerer en sanktion og i
givet fald hvilken. De samme oplysninger bedes indhentet for så vidt angår
personer, der før marts 2011 er blevet indkaldt til aftjening af værnepligt, men
har forladt landet uden at efterkomme en sådan indkaldelse, eller som har
modtaget en sådan indkaldelse, efter de har forladt Syrien.
7) De nævnte forhold bedes tillige undersøgt for så vidt angår personer, der
tidligere har tjent i de syriske styrker og som har modtaget en genindkaldelse,
som de ikke har efterkommet. I den forbindelse ønskes det ligeledes belyst, om
der fortsat sker genindkaldelser henset til den aktuelle situation.
8) Nærmere oplysninger om forholdene for personer, der deserterer fra
regeringshæren, herunder om der sker registrering lokalt eller centralt af
deserteringen samt hvilke sanktioner de pågældende risikerer.
-o 0 oUdenrigsministeriet har forelagt spørgsmålene for en lang række både officielle og
uofficielle kilder i Damaskus og i Syrien. Af hensyn til disse kilders personlige sikkerhed
omtales disse alene som ”kilder” i dette notat. Derudover er lovgrundlag for
værnepligtstjeneste, den militære lovgivning og senere præsidentielle dekreter inddraget.
Til yderligere belysning af forholdene vedr. værnepligt i Syrien henvises til en række
rapporter fra internationale og regionale organisationer samt presserapporter. Der vil
fremgå direkte henvisninger til rapporterne i teksten ligesom at øvrigt
baggrundsmateriale vil være oplyst sidst i dette notat.
Opmærksomheden henledes på, at nedenstående udtalelse beror på situationen her og
nu i Syrien. I forbindelse med ændringer af den nuværende situation, herunder en
politisk løsning af konflikten eller en militær sejr til oprørerne, må forholdene
revurderes.
-o 0 o1) Det bedes belyst, om personer, der optages i myndighedsstyrkerne på
nuværende tidspunkt, er rekrutteret frivilligt, eller om er der tale om personer,
der er indkaldt til aftjening af værnepligt.
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Der forekommer både formel indkaldelse til at aftjene værnepligt, som er det
almindelige, ligesom der forekommer frivillig rekruttering til hæren eller regime-tro
militser.
2) I sidstnævnte tilfælde om der er et fungerende system til indkaldelse af
personer, der skal aftjene værnepligt.
Samtlige adspurgte kilder samt presserapporter bekræfter, at Syrien har en etableret
lovgivning om værnepligt og at loven aktuelt fortsat håndhæves af de syriske
myndigheder.
3) Såfremt der fortsat sker indkaldelse af personer til aftjening af værnepligt
bedes det beskrevet, hvordan systemet fungerer, herunder hvem der indkaldes
(alder, etnicitet, geografi), og om der er bestemte etniske grupper, f.eks.
kurdere eller personer fra bestemte geografiske områder, som ikke indkaldes,
f.eks. fordi de antages at støtte oprørerne.
De facto-undtagelser for det syriske regimes håndhævelse af værnepligtsloven er de
områder af Syrien, hvor regimet kan siges at have mistet kontrollen. På indeværende
tidspunkt er disse områder endnu flydende og regimet kan og har i flere tilfælde
genetableret kontrol med visse områder. Bevægelse internt i Syrien vil således i mange
tilfælde indebære passage af regimekontrollerede områder og checkpoints.
De adspurgte kilder bekræfter samstemmende, at det syriske regime i princippet
indkalder alle unge mænd (18-40 år), der endnu ikke har aftjent deres værnepligt. Den
syriske lovgivning giver ikke adgang til at nægte militærtjeneste, der forløber over 18
måneder, (jf. Lov om Værnepligtstjeneste af 1953 og Præsidentielt Dekret af marts
2011). Statsløse kurdere og personer af jødisk afstamning indkaldes principielt ikke til
militærtjeneste. Endvidere anfører to kilder, at sunnitiske mænd fortsat indkaldes til
militærtjeneste på trods af, at denne befolkningsgruppe overvejende støtter oprørerne.
To kilder anfører, at en ung mand skal melde sig hos sit lokale sessionskontor, når han
når sit 18. år. Hvis pågældende undlader at melde sig til session inden for det år,
betragtes han som tjenesteunddrager. Senest når den unge mand bliver 19 år gammel
modtager han en ”booklet” (soldaterbog) fra regeringen, der oplyser om hans status i
forhold til militærtjeneste. Alle mænd er forpligtet til at bære bogen på sig på alle
tidspunkter med henblik på, hvis adspurgt, at kunne dokumentere status i forhold til
aftjening af værnepligt. Sammen med soldaterbogen følger en indkaldelse til tjeneste,
medmindre den unge mand falder ind under en undtagelseskategori, jfr. nedenfor. Hvis
den unge mand ikke er at finde på adressen, overdrages indkaldelsen til områdets
Mukhtar (regeringens civile repræsentant i et lokalområde), hvorefter politiet regner den
unge mand for værende informeret om sin værnepligt. Hvis den unge mand ikke
dukker op til værnepligtstjeneste senest to måneder efter det fastsatte stilletidspunkt,
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bliver han efterlyst gennem Indenrigsministeriet. Det indebærer, at hans navn vil
optræde på en særlig liste hos politiet ved samtlige grænseovergange – under de
nuværende forhold dog kun de grænseovergange, der fortsat er under regimets kontrol
- og i nogle tilfælde også ved interne checkpoints med henblik på tilbageholdelse og
aflevering til et militært tjenestested med sædvanligvis en forlængelse af tjenestetiden.
En kilde har yderligere oplyst, at de syriske immigrationsmyndigheder ved
grænseovergangene har elektronisk adgang til disse oplysninger, som rutinemæssigt
kontrolleres i forbindelse med udrejse.
En række kilder bekræfter samstemmende, ligesom det fremgår af en række
presserapporter, at unge mænds soldaterbøger kontrolleres ved grænseovergange og i
takt med krigens udvikling regelmæssigt ved de mange regime-checkpoints i eller
omkring de regimekontrollerede områder. Ifølge kilderne vil en mand i den
værnepligtige alder risikere at blive taget med, hvis han ikke kan dokumentere at have
aftjent værnepligt eller at være lovligt undtaget. En række kilder anførte at have
kendskab til tilfælde, hvor unge mænd - der ikke har aftjent værnepligt, og som
ankommer til en syrisk grænseovergang - er blevet arresteret og indbragt til aftjening af
værnepligt.
4) Det bedes endvidere belyst, om der er et system til udvælgelse af de
personer, som indkaldes, eller om udvælgelsen sker tilfældigt; om udvælgelsen
foregår lokalt eller centralt; samt hvordan de pågældende personer er bekendt
med indkaldelserne.
Det fremgår af den syriske lovgivning og det bekræftes af en række kilder, at alle mænd
i Syrien fortsat indkaldes til tjeneste i den syriske hær, medmindre den pågældende er
statsløs kurder, er af jødisk afstamning, eller er omfattet af en eller flere af fire konkrete
undtagelsesparagraffer i lovgivningen: (1) hvis pågældende er moderens eneste søn, (2)
hvis pågældende dokumenteres at lide af anerkendte lægelige skavanker, der umuliggør
almindelig fysisk aktivitet, (3) hvis pågældende er under videregående uddannelse frem
til det 26. år (32. år for universitetsuddannelser), og (4) hvis pågældende har opholdt sig
i udlandet med opholdstilladelse i mere end fire år og betaler en konkret sum penge for
at frigøre sig fra militærtjeneste. Eksempelvis kan en syrer, der har levet mere end fem
år i udlandet, fritages for værnepligten ved at betale en engangssum på 8000 USD (5000
USD, hvis opholdet var i visse Golfstater). Undtagelsen skal opnås fra den lokale
syriske ambassade forud for indrejse.
Det skal fremgå af den unge mands soldaterbog, at han er omfattet af en eller flere af
disse undtagelser. Hvis den unge mand for eksempel studerer ved en videregående
institution, skal han have et dokument derfra, der certificerer dette. Dette dokument
skal fornyes hvert år frem til mandens 26. år (32. år ved universitetsstudier), hvorefter
han vil blive indkaldt til værnepligtstjeneste.
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Præsident Bashar al-Assad erklærede den 7. september 2011 krigstilstand i Syrien og
igangsatte ifølge presserapporter hemmeligt en generel mobilisering af hæren under
kodenavnet ”Operation Bayrak al-Assad” (der henvises til
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=237312). På det tidspunkt blev
hæren indsat i kamp mod oprørerne og med baggrund i udsagn fra en række kilder
synes der en tendens til, at det er blevet sværere at opnå undtagelse fra
værnepligtstjeneste på baggrund af de formelle undtagelseskategorier i lyset af, at
regimet mangler mandskab. To kilder oplyser at kende til fire konkrete tilfælde i marts
2013, hvor syrere med lovlige undtagelser alligevel er blevet taget med ved et
checkpoint for at aftjene værnepligt. I samme periode har der ifølge sociale medier og
pressen været et forsøg fra regimets side på, gennem en større militæroperation, at
indsamle op til 2000 unge mænd i området omring Latakia, som endnu ikke har aftjent
værnepligt. En anden kilde fastholder heroverfor, at regimet fortsat respekterer de i
loven fastsatte undtagelser fra værnepligtstjeneste.
5) Det bedes i den forbindelse om muligt belyst, om og i givet fald hvor
(lokalt/centralt) det registreres, hvem der indkaldes og om de pågældende har
efterkommet indkaldelsen.
Der henvises til pkt. 3.
6) Endvidere ønskes det belyst, om personer, som ikke efterkommer
indkaldelsen, risikerer en sanktion og i givet fald hvilken. De samme
oplysninger bedes indhentet for så vidt angår personer, der før marts 2011 er
blevet indkaldt til aftjening af værnepligt, men har forladt landet uden at
efterkomme en sådan indkaldelse, eller som har modtaget en sådan indkaldelse,
efter de har forladt Syrien.
I november 2011 gav et nyt Præsidentielt Dekret en periode-specifik amnesti for unge
mænd, der ulovligt var udeblevet fra session eller indkaldelse, såfremt de meldte sig til
tjeneste inden for 60 dage af dekretets udgivelse. Den tidsbegrænsede amnesti er nu
udløbet. Der henvises vedr. sanktioner til pkt. 8.
7) De nævnte forhold bedes tillige undersøgt for så vidt angår personer, der
tidligere har tjent i de syriske styrker og som har modtaget en genindkaldelse,
som de ikke har efterkommet. I den forbindelse ønskes det ligeledes belyst, om
der fortsat sker genindkaldelser henset til den aktuelle situation.
En syrisk mand kan indtil det 42. år indkaldes til tjeneste i reserven. Ifølge rapporter er
regimet gået i gang med at genindkalde reservister, hvilket kan betyde, at selv personer,
der allerede har aftjent værnepligt, i overensstemmelse med lovgivningen kan blive
indkaldt til at gøre tjeneste igen (der henvises bl.a til
http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-syria-crisis-fatwaidUSBRE92A0OO20130311).
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Syrisk og international presse har oplyst, at regimet den 26. marts 2012 udstedte
udrejseforbud fra Syrien for mænd mellem 18 og 42 år (der henvises bl.a. til
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0327/As-Syria-s-war-ragesAssad-bans-military-age-men-from-leaving). Ifølge presserapporterne havde en række
syriske mænd oplyst, at de var flygtet, fordi de var bange for at blive indkaldt, også selv
om de allerede havde aftjent deres værnepligt. Andre presserapporter fortæller, at et
stort antal unge mænd enten er flygtet eller lever skjult og undgår checkpoints for at
undgå at blive pålagt værnepligtstjeneste eller arresteret (der henvises bl.a. til artikel fra
Associated Press: http://www.foxnews.com/world/2012/06/06/syria-crisis-causesspike-in-draft-dodging/).
Den 9. marts 2013 meddelte en syrisk presserapport, at Hærens Rekrutteringsdirektorat
har anmodet alle offentlige myndigheder om at udfærdige lister over offentligt ansatte,
som endnu ikke har tjent i hæren (der henvises til
(http://all4syria.info/Archive/74179). Samme presserapport oplyser også, at
sikkerhedsmyndighederne er instrueret om at arrestere alle ved checkpoints, såfremt de
pågældende ikke har tjent i hæren.
Sammenfaldende med dette meddeler det officielle syriske nyhedsbureau SANA den
10. marts 2013, at Syriens øverste Dar al Ifta’a-råd (det øverste officielle sunnimuslimske religiøse råd i Syrien) opfordrer alle syrere til at udføre deres ”farida”
(hellige pligt) og melde sig til den syriske hær (der henvises bl.a. til
(http://sana.sy/eng/21/2013/03/10/471749.htm,
http://sana.sy/eng/21/2013/03/10/471710.htm).
Den 12. marts 2013 forlyder det på syriske facebook-sider og i en række lokale og
regionale medier, at den syriske regering har erklæret fuld mobilisering i hovedstaden
Damaskus. Alle mænd født i 1978 eller senere skal indkaldes og undtagelser som følge
af indskrivning på videregående uddannelse erklæres for ugyldige (der henvises til
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=273941352738311&l=b9bb07d5d4).
Samme dag har den syriske regering i det officielle nyhedsbureau SANA kategorisk
benægtet denne oplysning (http://sana.sy/eng/337/2013/03/12/472151.htm). En
kilde har den 12. marts 2013 ikke kunnet konstatere, at påstanden er korrekt –kilden
oplyser, at undtagelserne til værnepligten ifølge dennes oplysninger stadig respekteres af
myndighederne.
Chefen for den syriske hærs Militærpoliti, generalmajor Abdul Aziz al Shalal hoppede
af fra regimet i december 2012. Han gav som begrundelse, at han ikke længere kunne
medvirke til regimets menneskerettighedsovertrædelser. Militærpolitiet er blandt andet
ansvarlig for at “finde og arrestere reservister, der ikke møder til tjeneste” (der henvises
bl.a. til

7

(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9766319/Syriasmilitary-police-chief-defects-to-join-peoples-revolution.html). I samme artikel udtaler
Dr. Mousab Azzawi fra ”Syrian Network for Human Rights”, at ”Militærpolitiets
hovedopgave er at ransage huse for at søge efter reservister og tvinge dem ind i hæren”.
Ifølge visse kilder findes der konkrete tilfælde, hvor soldater ikke frigives efter udstået
værnepligt, men er blevet pålagt at fortsætte militærtjeneste på ubestemt tid.
8) Endelig bedes der indhentet nærmere oplysninger om forholdene for
personer, der deserterer fra regeringshæren, herunder om der sker registrering
lokalt eller centralt af deserteringen samt hvilke sanktioner de pågældende
risikerer.
Syriske myndigheder udtaler sig af princip ikke om konsekvenserne for en mand, der
udebliver fra tjeneste eller deserterer. Ifølge Den Militære Lovgivning af 1950, revideret
i 1973, og Lov om Værnepligttjeneste af 1953 straffes unddragelse fra militærtjeneste
med fængsel fra 1-6 måneder i fredstid og fra 1 måned til fem år i krigstid (der henvises
bl.a. til http://wri-irg.org/programmes/world_survey/reports/Syria). Desertering
straffes med 5 års fængsel eller 5 – 10 år, hvis den deserterede forlader landet.
Desertering i kamp straffes med op til livstids fængsel.
To kilder bekræfter, at lovgivningen håndhæves med sådanne straffe. Hertil kan
anføres, at hvor sanktioner mod unddragelse synes at være baseret på lovens
stipulerede straffe, har en række kilder nævnt eksempler på, at de hårdere uofficielle
straffe i form af bl.a. henrettelse siden 2012 tages mere i brug i tilfælde af desertering.
Den mindste straf, der pålægges for udeblivelse fra tjeneste, er øjeblikkelig arrestation
med henblik på at blive bragt til et tjenestested til aftjening af værnepligt med
forlængelse af tjenestetiden.
Ifølge visse kilder er der oprettet et nyt system i militærenheder, hvor kontrolofficerer
fra de betroede grupper er indsat for at forhindre deserteringer. Disse kontrolofficerer
kommer fra sikkerhedsmyndighederne og trækkes blandt de betroede etniske grupper,
primært alawitter og kristne. Kontrolofficererne har umiddelbar bemyndigelse til at slå
enhver soldat eller officer ihjel ved simpel henrettelse, såfremt vedkommende
mistænkes for at ville ønske eller forsøge at desertere eller på anden vis ikke udfører sin
pligt.
Der er siden 2012 en række dokumenterede og rapporterede tilfælde af regimehenrettelse af soldater, der har forsøgt at desertere, bl.a. dokumenteret af
organisationen Human Rights Watch. Den 12. marts fremkom en endnu ubekræftet
rapport på facebook om, at regimestyrker havde angrebet og dræbt 30 desertører i et
baghold
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=274032376062542&l=6116b8d010).
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En konkret sag vedrører en desertør, der er i risiko for at blive udvist af Libanon, hvor
menneskerettighedsorganisationer har påpeget, at han risikerer tortur og henrettelse, og
hvis sag nu er indrapporteret til FN’s Torturrapportør
(http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:leba
non-imminent-extradition-of-syrian-deserter-following-order-from-military-court-ofbeirut&catid=26:communiqu&Itemid=131).
Der er siden 2012 flere rapporterede tilfælde af, at familiemedlemmer til deserterede
soldater er blevet arresteret eller dræbt antageligt for at afskrække fra flere
deserteringer. Der er også tilfælde af, at deserterede soldater er kommet i
sikkerhedsmyndighedernes varetægt, hvor de vurderes at være i umiddelbar fare for at
blive mishandlet. Endelig er der en række deserterede soldater, som
menneskerettighedsorganisationer i dag opfører som ”forsvundne”. Der er
dokumenterede tilfælde af, at sunni-soldater bliver tvunget til at begå krigsforbrydelser
for at gøre det umuligt for dem at hoppe af til oprørerne (jfr. angivne rapporter
nedenfor). Unge, der tjener i regimehæren, risikerer ifølge flere presserapporter
sanktioner også fra oprørssiden.

Relativt opdateret (februar 2013), men ikke præcist kort over status for kontrollen med forskellige områder
af Syrien. Kilde: FN’s Kontor for Humanitær Koordination (UNOCHA). De lyse områder i midten af landet er
overvejende ørkenområder.

Af en række rapporter fremgår, at der i øjeblikket pågår omfattende
menneskerettighedsovertrædelser, som regimets militære styrker begår, hvilket
bevirker en fare for, at soldater i den syriske regimehær kan blive tvunget til at
deltage i eller overvære menneskerettighedsovertrædelser, såsom henrettelser, tortur
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og mishandling, mishandling og voldtægt af mindreårige drenge eller piger, mænd og
kvinder, beskydning af civile, civile områder eller direkte beskydning eller bombning
af fx sundhedsfaciliteter, bagerier og benzinstationer. I en rapport fra ”Women’s
Media Centre’s” arbejde med ”Documenting Sexualized Violence in Syria” fortæller
en sunni-soldat, som deserterede fra en specialstyrkeenhed, at soldaterne af sine
alawitiske officerer bliver tvunget til at deltage i voldtægt af unge piger, og at de
soldater, der nægtede, blev skudt (der henvises til
https://womenundersiegesyria.crowdmap.com/reports/view/103).
Kilder fortæller, at sunni-soldater eksempelvis også anvendes til artilleribeskydning
af civile områder (der henvises til rapporter og presserapporter nedenfor). I et
interview i juli 2012 fortalte en desertør til CNN, hvordan han gentagne gange var
blevet tvunget til at skyde på ubevæbnede demonstranter
(http://articles.cnn.com/2011-07-05/world/syria.sniper_1_deserters-sniperinsan?_s=PM:WORLD). Samme artikel citeres Wissam Tanif, direktør for den
syriske menneskerettighedsgruppe ”INSAN”, der har samlet erklæringer fra en lang
række syriske desertører, at ”der er klare beviser på, at der er tale om forbrydelser
mod menneskeheden, at det er organiseret og udbredt… Der er intet at tage fejl af
her: ordrerne var at skyde og dræbe demonstranter”.
En rapport fra ”Office of the Special Representative of the Secretary-General for
Children and Armed Conflict” fra april 2012 dokumenterer den syriske hærs
overgreb mod civile og børn, herunder blandt andet militære enheders brug af børn
som menneskelige skjolde i forbindelse med fremrykninger
(http://childrenandarmedconflict.un.org/countries/syria/). En rapport fra Save the
Children International (Red Barnet) af 12. marts 2013 dokumenterer en række
områder, hvor blandt andet den syriske hær er involveret i omfattende overgreb
mod børn. Rapporten beskriver, hvordan den syriske hær blandt andet gennemfører
tilfældig artilleribeskydning af civile områder, seksuel vold og voldtægt af børn,
hvordan der er ”en fortsat tendens til målrettede angreb primært fra den syriske hærs
side mod hospitaler i kampområder” og ”målrettede angreb på læger”. Rapporten
citerer også en række tilfælde af, at den syriske hær har brugt børn som
”menneskelige skjolde” (der henvises til
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0df91d2eba74a%7D/CHILDHOOD%20UNDER%20FIRE%20EMBARGOED%
20UNTIL%2013TH%20MARCH.PDF).

Rapporter om værnepligt i Syrien
http://wri-irg.org/programmes/world_survey/reports/Syria
http://www.globalsecurity.org/military/world/syria/army-manpower.htm
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http://www.unhcr.org/refworld/docid/47d6547928.html
http://www.unhcr.org/refworld/topic,4565c2254a,4565c25f587,3ae6ad7b74,0,IRBC,,.
html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2024.html
Presserapporter om værnepligten og dens håndhævelse
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0327/As-Syria-s-war-ragesAssad-bans-military-age-men-from-leaving
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=237312
http://www.foxnews.com/world/2012/06/06/syria-crisis-causes-spike-in-draftdodging/
http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/police-run-syriadefector-says
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16258387
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/8968755/Syrianforces-accused-of-machine-gunning-hundreds-of-deserting-soldiers.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/07/201179132942963909.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9766319/Syriasmilitary-police-chief-defects-to-join-peoples-revolution.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2266894/500-women-enlisted-armedKalashnikovs-Syrias-President-Assad-forms-Lionesses-National-Defence-army-fightrebels.html
http://freevideo.rt.com/video/14204
http://all4syria.info/Archive/74179
http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-syria-crisis-fatwaidUSBRE92A0OO20130311
Rapporter om regimestyrkers overgreb
Rapporter om regimehærens overgreb mod civilbefolkningen:
http://childrenandarmedconflict.un.org/countries/syria/
http://www.hrw.org/video/2012/10/01/syria-government-attacking-bread-lines
http://www.hrw.org/news/2012/08/30/syria-government-attacking-bread-lines
http://www.hrw.org/news/2012/08/16/syria-fighter-jet-bombing-kills-over-40civilians
http://www.hrw.org/news/2012/08/15/syria-fighter-planes-strike-aleppo-hospital
http://www.hrw.org/news/2012/06/27/syria-end-indiscriminate-shootings-civiliansfleeing-country
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/syria-fresh-evidence-armed-
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forces-ongoing-crimes-against-humanity-2012-06-1
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id
=186449#wrapper
http://www.hrw.org/reports/2011/12/15/all-means-necessary-0
http://www.hrw.org/news/2011/07/09/syria-defectors-describe-orders-shootunarmed-protesters
http://www.hrw.org/news/2012/06/15/syria-sexual-assault-detention
http://www.hrw.org/news/2012/06/11/syria-stop-grave-abuses-children
http://www.hrw.org/news/2012/07/03/tracking-down-torture-syria
http://www.hrw.org/interactive-map-syria-torture-centers
http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:leban
on-imminent-extradition-of-syrian-deserter-following-order-from-military-court-ofbeirut&catid=26:communiqu&Itemid=131
https://womenundersiegesyria.crowdmap.com/reports/view/103
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0df91d2eba74a%7D/CHILDHOOD%20UNDER%20FIRE%20EMBARGOED%20
UNTIL%2013TH%20MARCH.PDF
Presseapporter om regimesoldaters overgreb eller som selv udsættes for overgreb:
http://articles.cnn.com/2011-07-05/world/syria.sniper_1_deserters-sniperinsan?_s=PM:WORLD
http://www.youtube.com/watch?v=wpyhvCOrf5A
http://www.youtube.com/watch?v=i8-ItXVCr6g
http://www.youtube.com/watch?v=PJv-pxICNpc
-o 0 oUdenrigsministeriet har intet at indvende imod at der meddeles partsaktindsigt i denne
udgave af nærværende notat, hvor de konkrete kildehenvisninger er udtaget af hensyn
til deres personlige sikkerhed, i forbindelse med Flygtningenævnets eller
Udlændingestyrelsens behandling af sager vedrørende asylansøgninger fra syriske statsborgere.

Borgerservice, den 3. april 2013

