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Medlemsförslag
om nordisk samordning ifråga om Magnitskij-lagstiftning
Förslag
Den konservativa gruppen föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att driva på ett gemensamt Nordiskt ställningstagande rörande en Magnitskij-lagstiftning i EU
Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna
att parallellt arbeta för införandet av nationella Magnitskij-lagstiftningar i
samtliga nordiska länder, i händelse av att en Magnitskij-lagstiftning inte fullföljs i EU
Bakgrund
År 2007 blev Hermitage Capital Managements ryska fond utsatt för vad som uppgetts vara det största skattebedrägeriet i Rysslands historia. Bedrägeriet har kommit
att kallas Magnitskijhärvan efter den ryske revisorn Sergej Magnitskij som granskade
fallet. Hans efterforskningar visade att anställda på det ryska inrikesministeriet och
ryska skattemyndigheten var djupt inblandade. Magnitskij själv fängslades därefter,
torterades och nekades vård. Sergej Magnitskij dog 37 år gammal i en cell i Butyrkafängelset i Moskva år 2009.
Detta var tio år sedan. Alltsedan dess har den ryska staten inte velat ta ansvar för
Magnitskijs öde, en tydlig signal om vilken typ av stat Ryssland är under Putins styre.
USA införde som första land i världen så kallad Magnitskij-lagstiftning år 2012.
Denna typ av lagstiftning möjliggör sanktioner, till exempel genom att frysa bankkonton och neka inresa, mot individer som begått allvarliga människorättsbrott och
deras medhjälpare. Storbritannien, Estland, Lettland, Litauen och Kanada har sedermera infört liknande lagar. Europaparlamentet har vid flertalet tillfällen krävt att
liknande lag ska införas.
EU kan redan idag införa sanktioner mot individer i syfte att försvara mänskliga rättigheter. Men att medlemsstaterna upprättar gemensamma sanktioner bidrar med
ökad diplomatisk tyngd. EU:s sanktioner måste enligt det nuvarande regelverket
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dock vara del av ett större sammanhang och har i huvudsak geografisk inriktning. Att
införa sanktioner mot individer på grund av enskilda händelser, som fallet Magnitskij,
har visat sig vara svårare med nuvarande regelverk. EU bör därför inrätta en gemensam Magnitskij-lagstiftning. En process för detta har påbörjats, men om den inte fullföljs bör Nordiska rådet verka för att de nordiska länderna inför nationella Magnitskijlagstiftningar.
I november 2019 är det tio år sedan Sergej Magnitskij dog i sin cell. Genom att anta
Magnitskijlagar hedrar vi Magnitskijs minne och visar omvärlden att vi inte accepterar denna typ av människorättsbrott. Den Konservativa gruppen i Nordiska rådet anser att Nordiska ministerrådet ska verka för att EU inför en gemensam Magnitskijlagstiftning. Samtidigt bör Nordiska rådet som helhet verka för att de nordiska länderna inför nationella Magnitskij-lagstiftningar om processen i EU inte fullföljs.
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