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B8-0244/2018 

Euroopan parlamentin päätöslauselma Nicaraguan tilanteesta 

(2018/2711(RSP)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta ja etenkin 16. helmikuuta 

2017 antamansa päätöslauselman1, 

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 22. huhtikuuta ja 15. toukokuuta 

2018 antamat julkilausumat Nicaraguasta, 

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 27. huhtikuuta 2018 antaman 

lehdistötiedotteen Nicaraguan ihmisoikeustilanteesta, 

– ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan 17.–21. toukokuuta 2018 

tekemän matkan Nicaraguaan maan tilanteen tutkimiseksi ja sen 21. toukokuuta 2018 

antaman alustavan lausunnon, 

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston tiedottajan Liz Throssellin 

20. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman Nicaraguan mielenosoitusten 

väkivaltaisuuksista, 

– ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön 14. toukokuuta 2018 antaman 

lehdistötiedotteen matkasta Nicaraguaan maan tilanteen tutkimiseksi; 

– ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön pääsihteeristön 20. tammikuuta 2017 

antaman Nicaraguaa koskevan raportin, 

– ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 

koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan ainakin 76 ihmistä on saanut surmansa, 

yli 868 on loukkaantunut ja 438 on pidätetty 18. huhtikuuta 2018 alkaneiden, presidentti 

Daniel Ortegan ilmoittamia sosiaaliturvauudistuksia vastustavien mielenosoitusten 

seurauksena; ottaa huomioon, että Nicaraguan varapresidentti Rosario Murillo on 

avoimesti leimannut mielenosoittajat ”vandaaleiksi” ja syyttänyt heitä ”poliittisesta 

manipuloinnista”; 

B. toteaa, että uhrien suuri määrä on osoitus julkisen vallan harjoittamista raaoista 

tukahduttamistoimista, mikä rikkoo kansainvälisen oikeuden edellyttämiä tarpeellisuus- 

ja suhteellisuusperiaatteita sekä voimankäyttöä rajoittavia normeja; ottaa huomioon, että 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0043. 
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Nicaraguan kansallisen poliisin johtaja Aminta Granera on eronnut liiallisen väkivallan 

käytön vuoksi; 

C. ottaa huomioon, että hallitus sulki mielenosoituksista raportoineita tiedotusvälineitä 

mielivaltaisesti sekä uhkaili ja pidätti oppositiota kannattavia toimittajia; ottaa 

huomioon, että Nicaraguan viranomaisten toimet sananvapauden tukahduttamiseksi ja 

oppositiojohtajien vainoamiseksi on tuomittu hyökkäyksenä kansalaisvapauksia 

kohtaan; ottaa huomioon, että toimittaja Angel Gahona ammuttiin kuoliaaksi hänen 

puhuessaan suorassa lähetyksessä; 

D. ottaa huomioon, että 16. toukokuuta 2018 aloitetussa Ortegan ja Nicaraguan opposition 

ja kansalaisryhmien välisessä kansallisessa vuoropuhelussa, jossa katolinen kirkko toimi 

välittäjänä, ei löydetty ratkaisua kriisiin ja se keskeytettiin määrittämättömäksi ajaksi; 

toteaa, että hallituksen kieltäytyminen ennenaikaisista vaaleista on suurin 

kompastuskivi; 

E. ottaa huomioon, että astuttuaan virkaan vuonna 2007 Ortega on valittu uudelleen 

kolmissa peräkkäisissä vaaleissa, vaikka Nicaraguan perustuslaki kieltää peräkkäisen 

uudelleenvalinnan, ja että tämä osoittaa, että maa on vajonnut korruptioon ja 

autoritaariseen järjestelmään; toteaa, että EU:n toimielimet ja Amerikan valtioiden 

järjestö arvostelivat voimakkaasti vuosien 2011 ja 2016 vaaleja niiden 

sääntöjenvastaisuuksien vuoksi, sillä ne pidettiin ilman kummankaan järjestön 

tarkkailijoiden tai minkään muunkaan uskottavan kansainvälisen tarkkailijan läsnäoloa; 

F. toteaa, että julkisen sektorin korruptio, johon liittyy myös Ortegan sukulaisia koskevia 

korruptiotapauksia, on edelleen yksi suurimmista haasteista; ottaa huomioon, että 

viranomaisten lahjominen, laittomat takavarikoinnit sekä tulli- ja veroviranomaisten 

mielivaltaiset arvioinnit ovat hyvin yleisiä; 

1. tuomitsee uhkailun ja mielenosoitusten raa’an tukahduttamisen, joka on johtanut moniin 

kuolonuhreihin, katoamisiin ja mielivaltaisiin pidätyksiin, joihin ovat syyllistyneet 

Nicaraguan viranomaiset ja Frente Sandinista de Liberación Nacional -puolueen 

jäsenistä koostuva ryhmä; 

2. ilmaisee osanottonsa kaikille mielenosoituksissa surmansa saaneiden tai 

loukkaantuneiden omaisille; 

3. kehottaa Nicaraguan viranomaisia lopettamaan kaikki väkivaltaisuudet sananvapauttaan 

ja kokoontumisoikeuttaan käyttäviä ihmisiä kohtaan; kehottaa Nicaraguan viranomaisia 

vapauttamaan kaikki mielivaltaisesti vangitut ja takaamaan, ettei heitä vastaan ryhdytä 

rikosoikeudellisiin toimiin; 

4. kehottaa Nicaraguan viranomaisia sallimaan välittömästi kansainvälisen 

riippumattoman ja avoimen tutkinnan, jotta mielenosoitusten aikana 

tukahduttamistoimiin ja surmaamisiin syyllistyneet voidaan asettaa syytteeseen; panee 

tyytyväisenä merkille Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan vierailun 

Nicaraguassa ja ilmaisee huolensa alustavan raportin päätelmistä; kehottaa 

kansainvälistä yhteisöä toimimaan aktiivisesti, jotta syylliset saadaan vastuuseen; 

5. kehottaa Nicaraguan viranomaisia antamaan kaikille yhteiskunnan toimijoille, myös 
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oppositiojoukoille, toimittajille ja kansalaisyhteiskunnalle, riittävästi tilaa toimia 

vapaasti kansainvälisen oikeuden mukaisesti, jotta voidaan luoda puitteet sille, että 

kaikki eri osapuolet keskustelevat maan tilanteesta ja kunnioittavat ihmisoikeuksia; 

muistuttaa, että oikeuslaitoksen polarisoitumisen vähentäminen, rankaisemattomuuden 

lopettaminen ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat olennaisia tekijöitä 

demokraattisen järjestyksen palauttamiseksi maahan; 

6. pitää valitettavana kansallisen vuoropuhelun epäonnistumista Nicaraguan hallituksen 

asettamien rajoitusten vuoksi; 

7. tuomitsee oikeuslaitosjärjestelmän vastaiset laittomat toimet, jotka ovat johtaneet 

perustuslaillisiin muutoksiin, joilla poistettiin presidenttikauden rajoitukset, mikä on 

mahdollistanut Ortegan jatkuvan presidenttiyden ja rikkonut selkeästi oikeutta 

demokraattisiin vaaleihin; korostaa, että tarvitaan vahvat demokraattiset toimielimet, 

kokoontumisvapaus ja poliittinen moniarvoisuus; kehottaa siksi poliittisen kriisin 

ratkaisemiseksi toteuttamaan vaaliuudistuksen, joka johtaa oikeudenmukaisiin, avoimiin 

ja uskottaviin vaaleihin, joissa noudatetaan kansainvälisiä normeja; 

8. kehottaa viranomaisia torjumaan Nicaraguan poliittisissa piireissä rehottavaa 

korruptiota, joka heikentää kaikkien valtion laitosten toimintaa ja rajoittaa ulkomaisia 

investointeja; kehottaa panemaan täytäntöön Nicaraguan korruption vastaisen 

lainsäädännön, myös lahjontaa, virka-aseman väärinkäyttöä ja voitelurahaa koskevat 

lait; 

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Amerikan valtioiden järjestön 

pääsihteerille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, 

Keski-Amerikan parlamentille, Liman ryhmälle ja Nicaraguan tasavallan hallitukselle ja 

parlamentille. 

 


