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Euroopan parlamentin päätöslauselma Kongon demokraattisesta tasavallasta ja erityisesti 
kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin Yves Makwambalan ja Fred Bauman tapauksesta
(2015/2757(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta ja 
erityisesti 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman1 sekä AKT:n ja EU:n yhteisen 
parlamentaarisen edustajakokouksen aiheesta antaman päätöslauselman,

– ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan julkilausumat Kongon 
demokraattisen tasavallan tilanteesta ja erityisesti 21. tammikuuta 2105 annetun 
julkilausuman,

– ottaa huomioon EU:n Kongon demokraattisen tasavallan -edustuston lausumat maan 
ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti 11. helmikuuta 2015 annetun lausuman,

– ottaa huomioon neuvostossa 22. kesäkuuta 2015 hyväksytyn EU:n vuosikertomuksen 
ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa,

– ottaa huomioon neuvoston Kongon demokraattisesta tasavallasta 19. tammikuuta 2015 
antamat päätelmät,

– ottaa huomioon Afrikan suurten järvien kansainvälisten lähettiläiden 22. tammikuuta 2015 
antaman julkilausuman Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevän Afrikan unionin 
erityisraportoijan ja Afrikan vankiloita ja vankilaoloja käsittelevän Afrikan unionin 
erityisraportoijan 12. helmikuuta 2015 antaman yhteisen lehdistötiedotteen 
ihmisoikeustilanteesta niiden tapahtumien jälkeen, jotka liittyivät Kongon demokraattisen 
tasavallan vaalilain muuttamiseen,

– ottaa huomioon kesäkuussa 2000 allekirjoitetun Cotonoun kumppanuussopimuksen,

– ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2015 hyväksytyt ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n 
suuntaviivat ja sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n 
ihmisoikeussuuntaviivat,

– ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja vuoden 1966 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

– ottaa huomioon Afrikan peruskirjan ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista, jonka Kongon 
demokraattinen tasavalta ratifioi vuonna 1982,

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0388.
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– ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain ja erityisesti sen 22, 23, 24 ja 
25 artiklan,

– ottaa huomioon yli 200 ihmisoikeusryhmän 15. kesäkuuta 2015 käynnistämän Free Filimbi 
Activists -vetoomuksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että 19. ja 21. tammikuuta 2015 puhkesi maanlaajuisia protesteja 
vaalilakiesityksestä, joka olisi perustuslain säännösten vastaisesti sallinut presidentin 
toimikauden pidentämisen ja edellyttänyt mahdollisesti erittäin pitkään kestävän 
väestönlaskennan toimittamista ennen valtakunnallisten vaalien järjestämistä;

B. ottaa huomioon, että viranomaisten mukaan 27 ihmistä kuoli protesteissa ja että muiden 
lähteiden mukaan kuolleita oli 42, että 350 henkilöä pidätettiin ja heistä osa on edelleen 
vankilassa ilman oikeudenkäyntiä tai tahdonvastaisesti kadoksissa;

C. ottaa huomioon, että tammikuun 2015 protestien aikana hallitus sulki internetin ja mobiilit 
tekstiviestintäpalvelut;

D. ottaa huomioon, että parlamentin lopulta hyväksymään vaalilakiin ei sisältynyt kiistanalaista 
säännöstä;

E. ottaa huomioon, että heti kun protestit alkoivat, viranomaiset käynnistivät rauhanomaisesti 
kyseistä säännöstä vastaan mieltä osoittaneiden ihmisoikeusaktivistien ja 
oppositiopoliitikkojen ajojahdin, mukaan luettuina Christopher Ngoyi, Jean-Claude 
Muyambo, Vano Kiboko ja Cyrille Dowe, jotka ovat edelleen pidätettyinä ilmeisesti 
poliittisista syistä;

F. ottaa huomioon, että 15. maaliskuuta 2015 Kongon demokraattisen tasavallan kansallinen 
tiedustelupalvelu pidätti ilman syytteitä nuorison demokratialiikkeen Filimbin perustamisen 
yhteydessä yli 30 henkilöä, heidän joukossaan myös kansainvälisiä osallistujia ja Kongon 
demokraattisen tasavallan omia aktivisteja, muusikkoja, liikemiehiä ja journalisteja;

G. ottaa huomioon, että useimmat aktivistit ja kannattajat vapautettiin ja ulkomaalaiset 
karkotettiin maasta, mutta Yves Makwambala ja Fred Bauma ovat edelleen pidätettyinä 
Makalan vankilassa Kinshasassa ja heitä syydetään kuulumisesta liittoon, joka on 
muodostettu tarkoituksenaan hyökätä ihmisiä ja omaisuutta vastaan, salaliitosta valtion 
päämiestä vastaan ja yrityksestä joko tuhota ”perustuslaillinen hallinto” tai muuttaa sitä sekä 
yllyttää ihmisiä nousemaan aseisiin valtiovaltaa vastaan; ottaa huomioon, että viranomaiset 
ovat syyttäneet Fred Baumaa myös rauhan häiritsemisestä ja Yves Makwambalaa valtion 
päämiehen julkisesta herjaamisesta, vaikka he harjoittivat ilmaisunvapauttaan sekä 
rauhanomaisen kokoontumisen ja yhdistymisvapauttaan;

H. ottaa huomioon, että Filimbi luotiin foorumiksi, joka kannustaa Kongon demokraattisen 
tasavallan nuorisoa harjoittamaan kansalaisvelvollisuuksiaan rauhanomaisesti ja 
vastuullisesti;
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I. ottaa huomioon, että maaliskuussa ja huhtikuussa 2015 Kongon demokraattisen tasavallan 
itäosassa sijaitsevan Goman viranomaiset pidättivät ja myöhemmin päästivät vapaiksi 
viisitoista LUCHA-nuorisoliikkeeseen kuuluvaa aktivistia, jotka olivat osoittaneet 
rauhanomaisesti mieltään ja pyytäneet vapauttamaan Kinshasassa pidätetyt toverinsa; ottaa 
huomioon, että neljää näistä aktivisteista syytetään yllyttämisestä tottelemattomuuteen 
julkista valtaa vastaan;

J. ottaa huomioon, että 27. maaliskuuta 2015 Kongon demokraattisen tasavallan 
kansalliskokous perusti parlamentaarisen tiedonkeruutyöryhmän keräämään tietoja ja 
raportoimaan pidätyksistä; ottaa huomioon, että tämä työryhmä päätteli raportissaan, että ei 
ole todisteita siitä, että Filimbin johtajat ja osallistujat olisivat sekaantuneet terroriin tai 
muihin väkivaltarikoksiin tai suunnitelleet sellaisia, ja kehotti löytämään poliittisen ratkaisun 
heidän vapauttamisekseen välittömästi;

K. ottaa huomioon, että 15. kesäkuuta 2015 14 kansainvälistä järjestöä ja 220 Kongon 
demokraattisen tasavallan ihmisoikeusjärjestöä kehotti vapauttamaan kyseiset kaksi aktivistia 
välittömästi ja ehdoitta;

L. ottaa tässä yhteydessä huomioon, että Malukusta, noin 80 kilometrin päästä Kinshasasta, 
löydettiin joukkohauta, jossa oli arviolta 421 ruumista;

M. ottaa huomioon, että oikeusministeri tunnusti äskettäin, että Kongon demokraattisen 
tasavallan oikeusjärjestelmää vaivaavat monet ongelmat, muun muassa klientelismi, 
vaikutusvallan väärinkäyttö, lahjonta, rankaisemattomuus ja eriarvoisuus tuomioistuinten 
ratkaisuissa;

N. ottaa huomioon, että lehdistön vapautta rajoittavat uhkaukset ja hyökkäykset journalisteja 
vastaan ja että monet tiedotusvälineet on lakkautettu tai niitä sensuroidaan laittomasti;

O. ottaa huomioon, että seuraavat valtakunnalliset vaalit on suunniteltu pidettäviksi 
marraskuussa 2016 ja että niiden järjestäminen ja rahoittaminen on vaikea tehtävä;

P. ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnalla oli tärkeä rooli Kongon demokraattisessa 
tasavallassa vuoden 2003 poliittisessa siirtymässä, vuosien 2006 ja 2011 vaaleissa, 
kaivossopimusten tarkistamisessa, kun vuonna 2013 Kongon demokraattinen tasavalta 
erotettiin kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevasta aloitteesta ja kun vuonna 
2013 laadittiin vaalilakia ja seksuaalisen väkivallan vastaisia lakeja; 

Q. ottaa huomioon, että hallituksen reaktio kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen on yritys 
kohdella aktivisteja ja etujärjestöjä poliittisen opposition tavoin ja siten heikentää niitä;

R. ottaa huomioon, että kesäkuussa 2014 EU lähetti vaalien seurantavaltuuskunnan, joka pani 
merkille, että on tarpeen päivittää vaaliluettelot, luoda edellytykset ehdokkaiden väliselle 
reilulle kilpailulle ja lujittaa kansalaisvapauksien suojaa ja vaalien riidanratkaisujärjestelmiä 
sekä torjua tehokkaammin rankaisemattomuutta;
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S. ottaa huomioon, että vuosina 2014–2020 Kongon demokraattisen tasavallan maaohjelmassa, 
jota rahoitetaan 620 miljoonalla eurolla 11. Euroopan kehitysrahastosta, on asetettu 
painopisteiksi hallintotavan ja oikeusvaltion periaatteen vahvistaminen, mihin kuuluu 
oikeuslaitoksen, poliisivoimien ja armeijan uudistaminen;

1. pitää valitettavina ihmishenkien menetyksiä ja mielivaltaista väkivaltaa mielenosoittajia 
vastaan tammikuun 2015 protestien yhteydessä ja mielenosoittajien pidätyksiä sekä 
aktivistien ja poliittisten vastustajien ajojahtia ja erityisesti Filimbi-liikkeen perustamisen 
yhteydessä maaliskuussa 2015 sattuneita välikohtauksia;

2. kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia välittömästi ja ehdoitta 
vapauttamaan Yves Makwambalan ja Fred Bauman ja hylkäämään kaikki syytteet heitä ja 
muita Filimbin johtajia sekä niitä kaikkia muita aktivisteja, mielipidevankeja ja poliittisia 
vastustajia vastaan, jotka on pidätetty ja jotka ovat säilössä yksinomaan poliittisten 
mielipiteidensä takia tai siksi, että he ovat osallistuneet rauhanomaisiin toimiin;

3. tukee Kongon demokraattisen tasavallan kansalliskokouksen kehotusta pyrkiä nopeasti 
sellaiseen poliittisen ratkaisuun, joka antaa Filimbin ja muiden rauhanomaisten 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen jäsenille mahdollisuuden harjoittaa sanan- ja 
yhdistymisvapauttaan pelkäämättä syytteitä tai vainoa;

4. kehottaa viranomaisia varmistamaan, että pidätettyjä ei ole kidutettu tai kohdeltu huonosti ja 
että sellaista ei tapahdu nyt, ja varmistamaan heille täysimääräisen suojelun ja 
mahdollisuuden tavata perheitään ja asianajajiaan;

5. katsoo, että se, että ANR on säilyttänyt pidätettyjä ilman syytteitä yli 48 tuntia, evännyt heiltä 
mahdollisuuden saada oikeusapua eikä ole tuonut heitä toimivaltaisen oikeusviranomaisen 
eteen, merkitsee Kongon demokraattisen tasavallan perustuslaissa turvattujen oikeuksien 
räikeää loukkaamista;

6. kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta käynnistämään yhdessä kansainvälisten 
kumppanien kanssa perusteellisen ja avoimen tutkinnan tammikuun ja maaliskuun 2015 
tapahtumista ja identifioimaan kaikki laittomat toimet ja oikeuksien ja vapauksien 
kieltämisen; vaatii tuomaan oikeuden eteen kaikki viranomaiset, joiden epäillään 
syyllistyneen kansallisissa tai kansainvälisissä säädöksissä taattujen oikeuksien tai 
vapauksien loukkaamiseen;

7. on erittäin huolissaan toistuvista yrityksistä rajoittaa sananvapautta, rahanomaista 
kokoontumis- ja yhdistymisvapautta sekä siitä, että viranomaiset yhä useammin loukkaavat 
näitä vapauksia; katsoo, että terve poliittinen ilmapiiri on välttämätön Kongon 
demokraattisen tasavallan vaalisyklin onnistumiselle ensi vuonna;

8. pitää erityisen valitettavana, että nämä loukkaukset kohdistuvat erityisesti oppositiojohtajiin 
ja nuorisojärjestöihin;

9. kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia varmistamaan, että edellä 
mainittuja vapauksia kunnioitetaan välittömästi ja ehdoitta erityisesti vaalien järjestämisen 
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ajankohtana, kuten Kongon demokraattisen tasavallan perustuslaissa ja kansainvälisessä 
ihmisoikeuslainsäädännössä taataan;

10. muistuttaa, että poliittisen moniarvoisuuden ja opposition kunnioittaminen, avoin ja 
rauhanomainen poliittinen vuoropuhelu ja perustuslakiin kirjattujen ilmaisunvapauden, 
rauhanomaisen kokoontumisen vapauden, yhdistymisvapauden ja tiedonvälityksen vapauden 
kattava soveltaminen on välttämätöntä, jotta voidaan turvata demokraattiset vaalit, jotka ovat 
myös uskottavat, osallistavat, rauhanomaiset ja jotka järjestetään oikeaan aikaan; korostaa, 
että tällaiset takeet ovat erityisen tärkeitä räjähdysherkällä Suurten järvien alueella ja 
riippuvat myös rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevan Addis Abeban sopimuksen 
onnistuneesta täytäntöönpanosta; tukee tässä yhteydessä Suurten järvien alueen 
kansainvälisten lähettiläiden ponnistuksia;

11. kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan parlamenttia, senaattia ja presidentti Joseph 
Kabilaa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet demokratian vakiinnuttamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että kaikki poliittiset voimat, kansalaisyhteiskunta ja demokratialiikkeet 
osallistuvat aidosti maan hallintoon niin, että Kongon demokraattisen tasavallan kansan tahto 
voidaan ilmaista perustuslain ja lainsäädännön mukaisesti sekä järjestää vapaat ja 
oikeudenmukaiset vaalit;

12. kehottaa perustamaan Filimbin kaltaisia foorumeita, joissa demokratiaa ajavilla voimilla on 
mahdollisuus tulla kuulluiksi, ja kannattaa nuorison osallistumista vaaliprosessiin, josta 
heidät on epäreilusti suljettu pois;

13. muistuttaa Kongon demokraattisen tasavallan Cotonoun sopimuksessa antamasta 
sitoumuksesta kunnioittaa demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia, joihin 
kuuluvat sananvapaus, tiedotusvälineiden vapaus, hyvä hallintotapa ja avoimuus poliittisissa 
viroissa; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta noudattamaan näitä 
määräyksiä Cotonoun sopimuksen 11 artiklan b kohdan, 96 artiklan ja 97 artiklan mukaisesti, 
ja jos näin ei tehdä, pyytää komissiota käynnistämään Cotonoun sopimuksen 8, 9 ja 
96 artiklan mukaiset asianmukaiset menettelyt;

14. painottaa, että EU:n tuen jatkumisen luonteen ja määrän Kongon demokraattisen tasavallan 
vaaliprosessille on riiputtava EU:n vuoden 2011 vaalitarkkailuvaltuuskunnan ja vuoden 2014 
seurantavaltuuskunnan suositusten täytäntöönpanossa saavutetusta edistymisestä ja siitä, että 
vaalien aikataulua noudatetaan ja esitetään uskottava vaalibudjetti;

15. kehottaa EU:n edustustoa seuraamaan tapahtumia ja käyttämään kaikkia asianmukaisia 
keinoja ja välineitä, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline 
mukaan lukien, ihmisoikeuksien puolustajien ja demokratialiikkeiden tukemiseksi;

16. kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan oikeusviranomaisia vahvistamaan 
riippumattomuutensa kaikesta poliittisesta välineellistämisestä ja varmistamaan 
oikeudellisissa välineissä tunnustettujen oikeuksien, kuten oikeussuojan saatavuus ja oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, suojelun;
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17. kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia lopettamaan Kinshasan lähellä 
olevan joukkohaudan merkityksen vähättelyn ja yhtyy EU:n ja YK:n kehotukseen suorittaa 
pikainen, avoin ja uskottava tutkinta kadonneiden henkilöiden perheiden tukemiseksi ja 
selvyyden saamiseksi asiaan;

18. tuomitsee tiedotusvälineiden laittoman lakkauttamisen ja loukkaavan sensuurin sekä 
televiestinnän tilapäiset katkaisemiset;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, 
Afrikan unionille, Suurten järvien alueen valtioiden hallituksille, Kongon demokraattisen 
tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille, YK:n pääsihteerille, YK:n 
ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle 
edustajakokoukselle.


