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B9-0191/2019

Europaparlamentets resolution om situationen i Bolivia
(2019/2896(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Bolivia,

– med beaktande av uttalandena av talespersonen för kommissionens 
vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av 
den 22 oktober 2019, den 24 oktober 2019 och den 9 november 2019 om valförfarandet 
och situationen i Bolivia, och av uttalandena av kommissionens 
vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av 
den 10 november och den 15 november 2019,

– med beaktande av uttalandet av Amerikanska samarbetsorganisationens (OAS) 
valobservatörsuppdrag i Bolivia av den 21 oktober 2019,

– med beaktande av uttalandet av den 10 november 2019 från gruppen för granskning av 
valförfarandet i Bolivia,

– med beaktande av uttalandet av den 10 november 2019 av talesmannen för 
FN:s generalsekreterare om situationen i Bolivia,

– med beaktande av uttalandet av den 16 november 2019 av FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, om hur förtryck och onödig och 
oproportionerlig våldsanvändning riskerar att förvärra krisen i Bolivia,

– med beaktande av den konstitutionella folkomröstning som hölls i Bolivia den 
21 februari 2016,

– med beaktande av den gemensamma europeiska strategin för Bolivia 2017–2020,

– med beaktande av Amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter, som Bolivia 
har undertecknat och ratificerat,

– med beaktande av de senaste pressuttalandena av den 12 november och den 
19 november 2019 från den interamerikanska kommissionen för de mänskliga 
rättigheterna om Bolivia, vilka uppmärksammar risken med straffrihet för 
människorättskränkningar i Bolivia,

– med beaktande av den bolivianska konstitutionen, bl.a. dess artikel 4 och 
avdelningar VII och VIII,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter,
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– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Efter att 2016 ha förlorat en folkomröstning om en ändring av Bolivias konstitution 
ställde Evo Morales upp i valet för en fjärde mandatperiod med ett godkännande från 
författningsdomstolen, ett beslut som med all tydlighet visade på brister i det 
bolivianska rättsväsendets oberoende.

B. Det president- och parlamentsval som ägde rum den 20 oktober 2019 i Bolivia 
kännetecknades av flera oegentligheter till fördel för Evo Morales parti. Ett stort antal 
medborgare deltog fredligt och utan att störa den allmänna ordningen.

C. När över 80 procent av rösterna räknats av TREP-systemet för snabb och säker 
överföring av preliminära resultat slutade den högsta valdomstolen att förmedla de 
preliminära resultaten. I detta skede visade siffrorna tydligt på att det skulle ske 
en andra valomgång. Enligt ett uttalande av Amerikanska samarbetsorganisationen 
presenterade den högsta valdomstolen 24 timmar senare uppgifter som på 
ett oförklarligt vis pekade i en annan riktning och som därmed drastiskt ändrade 
valets utgång och urholkade förtroendet för valförfarandet.

D. Den högsta valdomstolen uteslöt möjligheten att hålla en andra valomgång på grundval 
av att den nödvändiga procentuella skillnaden på 10 procent mellan de två främsta 
kandidaterna hade uppnåtts.

E. Detta beslut ledde till att nationella och internationella observatörer liksom det 
internationella samfundet började ifrågasätta förfarandets öppenhet och trovärdighet 
samt fattade misstankar om valfusk. EU och OAS m.fl. uttryckte stora farhågor över hur 
rösträkningen utan förklaring avbrutits och begärde att en andra valomgång skulle hållas 
i syfte att återupprätta förtroendet och säkerställa att det 
bolivianska folkets demokratiska val respekterades till fullo.

F. Tillkännagivandet av resultatet och Evo Morales utropande av segern erkändes inte av 
oppositionen som hävdade att valfusk skett. De bolivianska myndigheterna uppmanade 
OAS att genomföra en bindande teknisk granskning. Den OAS-granskning som 
publicerades den 10 november avslöjade att det skett omfattande oegentligheter och 
manipulering under valet och den innehöll krav på att valresultatet skulle 
ogiltigförklaras liksom rekommendationer om ett nytt valförfarande som skulle 
inkludera nya valmyndigheter för att säkerställa hållandet av trovärdiga val.

G. Högt uppsatta medlemmar av de väpnade styrkorna föreslog att den tidigare presidenten 
Evo Morales skulle avgå. De väpnade styrkorna och polisen bör avhålla sig från att 
påverka den politiska processen och bör stå under civil kontroll.

H. Evo Morales och några andra medlemmar av hans regering avgick och beslutade sig för 
att lämna landet och sina ämbeten. Flera avskedsansökningar har gett 
andre vicepresidenten Jeanine Áñez rätt att ikläda sig rollen som interimspresident, med 
den konstitutionella skyldigheten och det politiska ansvaret att snabbt utlysa ett nytt 
presidentval, eftersom detta är det enda demokratiska och konstitutionella sättet att lösa 
den pågående krisen.

I. Den 23 november 2019 godkände de bolivianska lagstiftarna en lag som fastställer 
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tidsplanen för valet av en ny högsta valdomstol, möjliggör nyval och ogiltigförklarar 
resultatet av det val som ägde rum den 20 oktober 2019. Jeanine Áñez undertecknade 
lagen den 24 november, men tidsplanen för nyvalet är fortfarande oklar.

J. I Bolivia pågår det civila oroligheter, massiva protester och demonstrationer som redan 
har lett till att minst 32 människor har dödats, fler än 700 har skadats och över 600 har 
gripits.

K. Landet plågas av livsmedels- och bränslebrist, vilket får allvarliga följder för 
civilbefolkningen på grund av gatublockader som organiseras av Moralesanhängare. 
Oron ökar över det upptrappade våldet, uppgifterna om onödig och oproportionerlig 
våldsanvändning från säkerhetsstyrkornas sida och samhällets sammanbrott.

1. Europaparlamentet beklagar och fördömer de civila oroligheterna och våldet i Bolivia 
i valets efterdyningar och uttrycker sin solidaritet med offrens anhöriga. Parlamentet 
uppmanar alla politiska aktörer och de ansvariga inom militären och polisen att avhålla 
sig från våldshandlingar, minska spänningarna och utöva största möjliga återhållsamhet. 
Parlamentet uppmanar f.d. politiker både i och utanför Bolivia att sluta att uppmuntra 
handlingar som leder till varubrist och våldsupptrappning. Parlamentet uppmanar 
säkerhetsstyrkorna att handla måttfullt och med återhållsamhet i samband med 
upprätthållandet av säkerheten och den allmänna ordningen. Parlamentet efterlyser 
snabba, opartiska, transparenta och noggranna utredningar av våldet.

2. Europaparlamentet stöder uttalandet av den 19 november 2019 från den 
interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna, i vilket det uttrycks oro 
över dekret 4078, som främjar straffrihet för medlemmar av de väpnade styrkorna som 
deltar i kontrollen av den allmänna säkerheten och som strider mot staters skyldighet att 
utreda, åtala, döma och straffa människorättskränkningar.

3. Europaparlamentet kritiserar skarpt de bolivianska myndigheterna för deras bristande 
öppenhet och trovärdighet och för deras försök till fusk under valet. Parlamentet värnar 
om de bolivianska medborgarnas fria vilja att på demokratisk väg välja president i strikt 
överensstämmelse med konstitutionen och de lagar som kompletterar den. Parlamentet 
uttrycker sitt fulla stöd för resultaten av OAS arbete och valgranskningen.

4. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen samtliga aktörer att inrätta en dialog som 
är inriktad på att komma fram till en fredlig lösning på den pågående krisen genom 
fredlig nationell försoning och det omedelbara anordnandet av öppna, rättvisa och 
trovärdiga val, inklusive inrättandet av en nysammansatt valmyndighet. Parlamentet 
uppmanar samtliga aktörer att ta sitt demokratiska ansvar för att så sker.

5. Europaparlamentet välkomnar de första steg som har tagits i detta avseende liksom 
godkännandet av en lag som gör att nyval kan hållas 2020. Parlamentet understryker 
behovet av att säkerställa att den process som består i en demokratisk och fredlig dialog 
följs i enlighet med den bolivianska konstitutionen. Parlamentet uppmanar samtliga 
aktörer att följa internationell rätt, särskilt grundläggande människorättsprinciper.

6. Europaparlamentet upprepar att iakttagande av rättsväsendets oberoende, politisk 
mångfald samt mötes- och yttrandefrihet för alla bolivianer, inbegripet bönderna från 
landets ursprungsbefolkning, utgör grundläggande rättigheter och är grundvalen för 
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demokratin och rättsstaten.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att trovärdiga internationella observatörer som kan 
verka fritt och oberoende finns på plats, och uppmanar vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att 
skicka ett fullvärdigt EU-valobservatörsuppdrag. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten 
och EU:s delegation i Bolivia att också finansiera valobservatörsutbildning för 
medborgare för valdagen, i syfte att stärka det demokratiska deltagandet, särskilt bland 
unga bolivianer som var de som ledde de fredliga protesterna mot valfusket.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, 
Bolivias regering och parlament, Andinska parlamentet samt 
Parlamentariska församlingen EU–Latinamerika.


