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Erika Dahlberg för UD-Jouren
den 3 juli 2019 21:22
Claes Bergdahl
Charlotte Wrangberg; UD-Jouren
Samtal från amerikanska amb ang frihetsberövade amerikaner

Hej Claes,
Jouren fick för en stund sedan samtal från Patrick Tanimura, den konsulärt ansvarig på amerikanska ambassaden,
ang den amerikanska rapparen och dennes vänner som frihetsberövats tidigare i veckan. Svensk
media har rapporterat om det.

Jag har underkvällen varit i kontakt med Charlotte och slutsatsen blev att ambassaden får fortsätta undersöka och om
frågorna kvarstår i morgon tar ni det då.

Vänligen,
Erika
Erika Dahlberg
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Tjänsteanteckning

Ringde den 4 juli 2019 till förundersökningsledare Anna-Lena Johnsson
angående uppgifter om att företrädare för USA:s ambassad hade nekats att
träffa tre frihetsberövade amerikanska medborgare på kvällen den 3 juli.
Johnsson uppgav att de tre greps efter midnatt den 3 juli och att ambassaden
underrättades på eftermiddagen samma dag. Vid det oanmälda besöket
förelåg oklarheter kring eventuella restriktioner som behövde redas ut med
åklagare. Detta kunde inte göras omedelbart, varför man kommit överens
med ambassaden att besöket i stället skulle äga rum på morgonen den 4 juli.
Besöket genomfördes då som planerat.
Undertecknad ringde vidare den 4 juli till Patrick Tanimura, konsulärt
ansvarig vid USA:s ambassad i Stockholm med anledning av
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Hej Carl,
Jag fick just tag på Patrick Tanimura, USA:s kons
ul i Sverige. Jag började med att presentera mig
som juristen som
normalt hanterar USA på Protokollet men som förra
veckan var på semester. Jag förklarade att jag hade
förstått att
han förra veckan var i kontakt med Claes Bergdahl,
som täckte för mig, i ärendet med de frihetsberö
vade
amerikanska medborgarna däribland rapparen
känd som ASAP Rocky. Jag förklarade att jag bara
ville efterhöra om
det fanns några utestående frågor gällande det
konsulära tillträdet och artikel 36 i venkonvention
en
om konsulära
förbindelser (VVKDK).

Jag tackade och svarade att det var bra samt att

vi var till hans förfogande om några frågor ändå

Hälsningar,
Matilda
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Departementssekreterare
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Utrikesdepartementet
103 39 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 37 23
E-post: matilda.brolintfigov.se
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