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Az Európai Parlament állásfoglalása az etiópiai helyzetről
(2016/2520(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az etiópiai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira és az e tárgyról szóló 
legutóbbi, 2015. május 20-án tartott plenáris vitára, 

– tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének 2015. december 23-i 
nyilatkozatára a közelmúltban Etiópiában történt összecsapásokról,

– tekintettel Federica Mogherini, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/az 
Európai Bizottság alelnökének és Tedros Adhanom, az Etióp Demokratikus Szövetségi 
Köztársaság külügyminiszterének 2015. október 20-i közös nyilatkozatára,

– tekintettel a Federica Mogherini, főképviselő/alelnök és Tedros Adhanom, az Etióp 
Demokratikus Szövetségi Köztársaság külügyminiszterének 2016. január 13-i 
találkozójáról szóló sajtóközleményre,

– tekintettel az EKSZ szóvivőjének 2015. május 27-i nyilatkozatára az Etiópiában tartott 
választásokról,

– tekintettel David Kaye, az ENSZ lelkiismereti és véleménynyilvánítási szabadságért 
felelős különleges előadójának 2015. július 10-i nyilatkozatára az etióp újságírók 
szabadon bocsátásáról,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának Etiópiával kapcsolatos legutóbbi időszakos 
egyetemes emberi jogi helyzetértékelésére,

– tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

– tekintettel az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság 1994. december 8-án elfogadott 
alkotmányára, és különösen az alapvető jogokról és szabadságokról, emberi jogokról és 
demokratikus jogokról szóló III. fejezet rendelkezéseire,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy 
bánásmód elleni, Etiópia által 1994-ben ratifikált egyezményre,

– tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájára,

– tekintettel az ENSZ által elfogadott, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányára,

– tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) 
bekezdésére,
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A. mivel a legutóbbi, 2015. május 24-én tartott általános választások eredményeképpen a 
kormányzó párt továbbra is az Etióp Népi Forradalmi Demokratikus Front (EPRDF) 
maradt, a parlamentben elnyerve az összes képviselői helyet, ami részben annak 
köszönhető, hogy a választási folyamat során nem hangoztak el kritikus vagy eltérő 
vélemények; mivel a májusi szövetségi választások a megfélemlítés és a nemzeti 
választási bizottság függetlenségének hiánya feletti aggályok általános légkörében 
zajlottak; mivel a katonai kormány 1991-es megdöntése óta az EPRDF huszonnegyedik 
éve van hatalmon; 

B. mivel az elmúlt két hónapban Etiópia egyik legnagyobb régiójában, az Etiópia legnagyobb 
etnikai csoportjának lakhelyéül szolgáló Oromiában tömeges tiltakozásokra került sor a 
főváros, Addisz-Abeba közigazgatási határának kiterjesztése miatt, ami a mezőgazdasági 
termelőket földjeikről való kiutasítással fenyegeti; 

C. mivel nemzetközi emberi jogi szervezetek szerint a biztonsági erők által az általában 
békésen zajló tüntetésekre adott válasz során legalább 140 tiltakozót öltek meg és ennél 
még több ember sebesült meg a 2005-ös választások óta valószínűleg az Etiópiát sújtó 
legnagyobb válság során; mivel azonban a kormány ezzel ellentétben mindössze több 
tucat ember, valamint a biztonsági erők 12 tagjának halálát ismerte el; 

D. mivel 2016. január 14-én a kormány úgy döntött, hogy megszünteti a vitatott nagyszabású 
városi fejlesztési tervet; mivel a terv végrehajtása esetén a város jelenlegi határai 20-
szorosára nőnének; mivel Addisz-Abeba kibővítésével már eddig is több millió oromo 
mezőgazdasági termelőt telepítettek ki, szegénységbe taszítva őket; 

E. mivel Etiópia vallási és kulturális szempontból rendkívül sokszínű ország; mivel a 
legnagyobb etnikai közösségek közül számosat, különösen az oromokat és a szomálikat 
(ogaden) az amharáknak és tigréknek kedvezve háttérbe szorították, kevés részvételt 
engedélyezve számukra a politikai képviselet terén;

F. mivel az etióp hatóságok az oromiai területen zajlott tüntetések brutális leverése keretében 
önkényesen tartóztattak le békés tüntetőket, újságírókat és az ellenzéki pártok egyes 
vezetőit; mivel a letartóztatottak a kínzás és egyéb rossz bánásmód veszélyének vannak 
kitéve; 

G. mivel a kormány a többségében békés tüntetőket „terroristáknak” bélyegezve a 
terrorizmus elleni (652/2009 számú) törvényt alkalmazva katonai erőket vetett be ellenük; 

H. mivel a hatóságok 2015. december 23-án letartóztatták Bekele Gerbát, Oromia 
legnagyobb jogszerűen bejegyzett politikai pártjának, az Oromo Szövetségi Kongresszus 
(OFC) elnökhelyettesét; mivel Gerbát bebörtönözték, és nem sokkal később kórházba 
került; mivel a jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen; 

I. mivel az OFC egyéb magas rangú vezetőit az utóbbi hetek során önkényesen letartóztatták 
vagy gyakorlatilag házi őrizet alatt tartják;

J. mivel nem ez az első alkalom, hogy az etióp biztonsági erők a békés tüntetésekre adott 
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válaszuk során súlyosan megsértették az emberi jogokat, és mivel ismeretes, hogy az etióp 
kormány szisztematikusan elnyomja a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadságát, 
megtiltva az egyéneknek, hogy kifejezzék a kormány által hozott intézkedésekkel 
ellentétes vagy attól eltérő véleményüket, ezáltal korlátozva a polgári és politikai teret, 
például a terrorizmus elleni drákói törvények alapján politikai indíttatású üldöztetésekkel, 
a független média megtizedelésével, a jelentős civil társadalmi szerepvállalás és az 
ellenzéki politikai pártok felszámolásával; 

K. mivel 2015. decemberben olyan vezető aktivistákat tartóztattak le önkényesen, mint 
Getachew Shiferaw (a Negere Ethiopia főszerkesztője), Yonathan Teressa (internetes 
aktivista), vagy Fikadu Mirkana (Oromia Rádió és TV), és az etióp hatóságok csak ezt 
követően emelnek ellenük vádat;

L. mivel az etióp kormány átfogó korlátozásokat ró a független civil társadalomra és 
médiára; mivel az újságírók védelmével foglalkozó bizottság (CPJ) által a börtönökről 
készített 2014-es felmérés megállapította, hogy Etiópia hátulról a negyedik helyet foglalja 
el az újságírókat bebörtönző országok listáján, jelenleg legalább 17 újságíró van 
börtönben, az elmúlt öt évben pedig 57 médiaszakember menekült el Etiópiából, és a 
politikai nyomás miatt számos független kiadvány szűnt meg; mivel Etiópia a CPJ 
legnagyobb cenzúrát alkalmazó országok 2015. évi tízes listáján szintén a negyedik helyet 
foglalja el;

M. mivel az elmúlt években számos lelkiismereti okból bebörtönzött embert – beleértve 
újságírókat és az ellenzéki politikai pártok tagjait is – továbbra is fogva tartanak, kizárólag 
azon az alapon, hogy véleménynyilvánítási és a szólás szabadságára irányuló jogaikat 
jogosan gyakorolták; mivel egyeseket közülük tisztességtelen perek során ítélték el, 
mások ellen jelenleg is per folyik, illetve vannak olyanok is – ilyen például Eskinder 
Nega, Temesghen Desalegn, Solomon Kebede, Yesuf Getachew, Woubshet Taye, Saleh 
Edris és Tesfalidet Kidane –, akiket továbbra is vádemelés nélkül tartanak fogva;

N. mivel Andargachew Tsege száműzetésben élő brit-etióp állampolgárt, az egyik ellenzéki 
párt vezetőjét 2014. júniusban letartóztatták; mivel Tsegét több évvel ezelőtt távollétében 
halálra ítélték, és letartóztatása óta siralomházban van gyakorlatilag egy magánzárkában; 

O. mivel az etióp karitatív szervezetekről és társaságokról szóló törvény előírja, hogy a 
jogvédő szervezetek tevékenységük finanszírozásának 90%-át helyi forrásokból fedezzék, 
aminek következtében csökkentek a civil társadalmi szervezetek fellépései és számos civil 
társadalmi szervezet megszűnt; mivel Etiópia elutasította az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 
2014. májusi, egyetemes időszakos felülvizsgálata keretében a karitatív szervezetekről és 
társaságokról és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló törvény módosítására irányuló 
ajánlásokat; 

P. mivel az etióp kormány a gazdag olaj- és gázkészletekkel rendelkező Ogaden régióval 
szemben széles körű blokádot alkalmazott; mivel a régióban dolgozni vagy onnan 
tudósítani a nemzetközi média és a humanitárius csoportok számára a terrorizmus elleni 
törvény értelmében bűncselekménynek minősül; mivel háborús bűnökről és az emberi 
jogok súlyos megsértésének eseteiről érkeznek beszámolók, amelyeket a hadsereg és a 
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kormány félkatonai erői az ogaden nemzetiségű lakosság ellen követnek el;

Q. mivel Etiópia Afrika második legnépesebb országa, a jelentések szerint az egyik 
leggyorsabban növekvő gazdaság Afrikában, átlagos növekedési rátája 10%-os volt az 
elmúlt évtized során; mivel ennek ellenére az egyik legszegényebb ország, ahol az egy 
főre jutó bruttó nemzeti jövedelem 632 USD; mivel 187 ország közül a 173. helyen áll a 
2014. évi humán fejlettségi index skáláján; 

R. mivel Etiópia központi szerepet játszik a régióban, és élvezi a nyugati felajánlók és a 
legtöbb szomszédos állam támogatását, elsősorban azért, mert otthont ad az Afrikai Unió 
(AU) székhelyének, hozzájárul az ENSZ békefenntartó tevékenységeihez, valamint 
partnerségben áll a nyugati országokkal a biztonság és a segélyezés terén;

S. mivel a gyors gazdasági növekedés miatt (jelentősek a külföldi beruházások többek között 
a mezőgazdaságban, az építőiparban és a gyártási ágazatokban, nagy léptékű fejlesztési 
projektek zajlanak, például vízerőművekhez szükséges gátakat építenek és ültetvényeket 
hoznak létre, továbbá széles körben adnak bérbe földeket, gyakran külföldi vállalatoknak), 
sok ember, köztük mezőgazdasági termelők és állattenyésztők kénytelenek voltak 
elhagyni otthonaikat; 

T. mivel Etiópia alkotmánya 40. cikkének (5) bekezdése garantálja az ingyenes legeltetési és 
takarmánytermelési célú földhasználatot az etióp állattenyésztők számára, valamint 
kimondja, hogy ezek nem üldözhetők el földjeikről; 

U. mivel Etiópia aláírta a Cotonoui Megállapodást, amelynek 96. cikke az AKCS–EU 
együttműködés alapvető elemeként határozza meg az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok tiszteletben tartását;

V. mivel Etiópia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályával küzd, ami fokozza az 
élelmiszer-ellátás bizonytalanságát, valamint súlyos senyvességet és szokatlanul magas 
arányú elhullást okoz az állatállományban; mivel mintegy 560 000 ember kényszerült 
elhagyni lakóhelyét az országon belül az áradások, a szűkös erőforrásokért való erőszakos 
összecsapások és az aszályok miatt; mivel az etióp kormány becslése szerint az aszály 
miatt 10,1 millió embernek van szüksége sürgős élelmiszersegélyre, és ezek közül minden 
második gyermek; 

W. mivel Etiópiába folyamatosan érkeznek migránsok, és mivel az országban körülbelül 
700 000 menekült tartózkodik, akik főként Dél-Szudánból, Eritreából és Szomáliából 
érkeztek; mivel 2015. november 11-én az EU és Etiópia aláírta a közös migrációs és 
mobilitási programot a két fél által a migráció kérdésében folytatott együttműködés és 
párbeszéd megerősítése céljából; 

1. határozottan elítéli, hogy a biztonsági erők túlzott erőt alkalmaztak Oromiában és az 
összes etiópiai régióban, valamint hogy egyre több az emberi jogi jogsértés; részvétét 
fejezi ki az áldozatok családjának, és sürgeti mindazon személyek azonnali szabadon 
bocsátását, akiket a békés gyülekezéshez és a szabad véleménynyilvánításhoz való jog 
gyakorlásáért börtönöztek be; 
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2. emlékezteti az etióp kormányt, hogy kötelezettséget vállalt az alapvető szabadságok 
garantálására, ideértve az igazságszolgáltatáshoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, 
ahogyan arról az Afrikai Charta és más nemzetközi és regionális emberi jogi eszközök is 
rendelkeznek, többek között a Cotonoui Megállapodás, és különösen annak 8. és 96. 
cikkei;

3. kéri, hogy végezzenek hiteles, átlátható és független vizsgálatot a tüntetők meggyilkolása 
és más, a tüntetésekkel összefüggésben elkövetett emberi jogi jogsértések kapcsán, 
valamint felszólítja a kormányt, hogy a felelősöket tisztességes eljárás keretében állítsa az 
illetékes bíróságok elé; 

4. felszólítja Etiópia kormányát, hogy tartsa tiszteletben az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatát és az Afrikai Chartát, többek között a békés gyülekezéshez való jogot, a 
véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadságát; sürgeti a kormányt, hogy haladéktalanul 
hívja meg egy etiópiai látogatásra a békés gyülekezéshez és az egyesülés szabadságához 
fűződő jog kérdésével foglalkozó különleges ENSZ-előadót és az ENSZ más emberi jogi 
szakértőit, hogy véleményt alkothassanak a helyzetről; 

5. üdvözli a kormány azon döntését, hogy teljes mértékben megszünteti az Addisz Abeba és 
Oromia különleges zónájára vonatkozó tervet; szorgalmazza az azonnali, inkluzív és 
átlátható politikai párbeszédet, amely magában foglalja a kormányt, az ellenzéki pártokat, 
a civil társadalom képviselőit és a helyi lakosságot, hogy ezáltal elkerülhető legyen a 
további erőszak és a lakosság radikalizálódása; 

6. kiemeli, hogy a szabad és független média nélkülözhetetlen annak biztosítása érdekében, 
hogy a lakosság tájékozott, aktív és elkötelezett legyen, továbbá felhívja az etióp 
hatóságokat, hogy szüntessék meg az információ szabad áramlásának akadályozását, 
beleértve a műsorszolgáltatás zavarását és a média zaklatását, biztosítsák a helyi civil 
társadalom és média jogait, valamint könnyítsék meg a független újságírók és emberi jogi 
megfigyelők Etiópián belüli mozgását; elismeri, hogy a közelmúltban szabadon 
bocsátották a „Zone 9” bloggereit és hat újságírót; 

7. kéri, hogy az etióp hatóságok hagyjanak fel a terrorizmusellenes jogszabályok (652/2009. 
számú terrorizmusellenes törvény) abból a célból történő felhasználásával, hogy 
elnyomják a politikai ellenzéket, a másként gondolkodókat, az emberi jogi jogvédőket, a 
civil társadalom egyéb szereplőit és a független újságírókat; felszólítja az etióp kormányt, 
hogy vizsgálja felül a terrorizmus elleni törvényt annak érdekében, hogy azt összhangba 
hozza a nemzetközi emberi jogi normákkal és alapelvekkel; 

8. elítéli, hogy a karitatív szervezetekről és társaságokról szóló jogszabály túlzottan 
korlátozza az emberi jogokkal kapcsolatos munkát, megakadályozva, hogy emberi jogi 
szervezetek finanszírozáshoz jussanak, túlzott hatalommal ruházva fel a karitatív 
szervezetek és társaságok ügynökségét, és még nagyobb veszélybe sodorva az emberi jogi 
jogsértések áldozatait azzal, hogy sérti a bizalmasság elvét; 

9. felszólítja az etióp hatóságokat, hogy akadályozzák meg az etnikai vagy vallási alapú 
megkülönböztetést, valamint hogy ösztönözzék és a valamennyi közösség közötti békés és 
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konstruktív párbeszédet, illetve lépjenek fel ennek érdekében; 

10. üdvözli Etiópia 2013-as emberi jogi cselekvési tervét, valamint felszólít ennek gyors és 
teljes körű végrehajtására; 

11. sürgeti a hatóságokat, hogy hajtsák végre az Emberi Jogi Tanács önkényes fogva tartással 
foglalkozó munkacsoportjának ajánlását, és azonnal bocsássák szabadon a brit 
állampolgár Andargachew Tsege politikai aktivistát; 

12. hangsúlyozza, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása és a jogállamiság 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy az EU szakpolitikái előmozdíthassák Etiópia és egész 
Afrika szarva fejlődését; felhívja az AU figyelmét a székhelyének otthont adó Etiópia 
politikai, gazdasági és társadalmi helyzetére; 

13. kéri, hogy az EU a legnagyobb adományozóként hatékonyan kövesse nyomon a 
programokat és a politikákat annak biztosítása érdekében, hogy az uniós fejlesztési 
támogatás nem járul hozzá az etiópiai emberi jogi jogsértésekhez, különösen az olyan 
programok révén, amelyek a mezőgazdasági termelők és az állattenyésztők 
elköltöztetéséhez kapcsolódnak, valamint dolgozzon ki stratégiákat az elköltöztetések 
negatív hatásainak minimalizálására az EU által finanszírozott fejlesztési projekteken 
belül; hangsúlyozza, hogy az EU-nak annak függvényében kellene pénzügyi támogatást 
nyújtania, hogy milyen az ország emberi jogi helyzete, és hogy az etióp kormány milyen 
mértékben ösztönzi a demokratizálódás felé vezető reformokat; 

14. felszólítja a kormányt, hogy vonják be a helyi közösségeket a nagyszabású fejlesztési 
projektek végrehajtásáról szóló párbeszédbe; aggodalmát fejezi ki a kormány áttelepítési 
programja kapcsán;

15. súlyos aggodalmát fejezi ki a jelenlegi katasztrofális etiópiai időjárási körülmények miatt, 
amelyek tovább rontották a humanitárius helyzetet az országban; kéri, hogy az EU – 
nemzetközi partnereivel együtt – fokozza az etióp kormánynak és népnek nyújtott 
támogatást; üdvözli az EU által nemrégiben bejelentett hozzájárulást, és felhívja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy e kiegészítő finanszírozás sürgősen álljon 
rendelkezésre; 

16. emlékeztet arra, hogy Etiópia a migránsok és a menedékkérők fontos cél-, tranzit- és 
származási országa is egyben, és hogy az afrikai országok közül itt él a legtöbb a 
menekült; ezért tudomásul veszi, hogy elfogadták az EU és Etiópia közötti közös 
migrációs és mobilitási programot, amely a menekültek, a határellenőrzés és az 
emberkereskedelem elleni küzdelem kérdéseivel foglalkozik; kéri továbbá a Bizottságot, 
hogy kísérje szorosan figyelemmel az EU–Afrika Infrastruktúraalap keretében 
kezdeményezett valamennyi projektet;

17. rendkívül aggasztónak tartja az ország népének gazdasági és szociális helyzetét, különös 
tekintettel a nőkre, a kisebbségekre, a menekültekre és a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyekre, akiknek száma a régió válsága és instabilitása miatt 
folyamatosan nő; ismételten támogatásáról biztosítja a helyszínen, valamint a szomszédos 
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befogadó országokban működő valamennyi humanitárius szervezetet; támogatja a 
nemzetközi közösséget és a humanitárius szervezeteket a menekülteknek és a 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeknek nyújtott támogatás növelésében;

18. hangsúlyozza, hogy jelentős állami beruházási tervekre van szükség, különösen az oktatás 
és az egészségügy terén, a fenntartható fejlesztési célok elérése érdekében; felkéri az etióp 
hatóságokat, hogy komolyan kötelezzék el magukat e célok mellett;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást Etiópia kormányának és 
parlamentjének, a Bizottságnak, a Tanácsnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének, az AKCS-EU Miniszterek Tanácsának, az Afrikai 
Unió intézményeinek, az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának, valamint a 
Pánafrikai Parlamentnek. 


