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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ruandu: Victoire Ingabire lieta
(2016/2910(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2013. gada 23. maija rezolūciju par Ruandu — Victoire Ingabire lieta1,

– ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu (ACHPR),

–  ņemot vērā ĀS hartu par demokrātiju, vēlēšanām un pārvaldību,

– ņemot vērā Principus un pamatnostādnes par tiesībām uz taisnīgu tiesu un juridisko 
palīdzību Āfrikā,

– ņemot vērā ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai 
pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

– ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, 
ko Ruanda ratificēja 1975. gadā,

– ņemot vērā 2015. gada vispārējā regulārā pārskata attiecībā uz Ruandu iznākumu un 
2016. gada ANO Cilvēktiesību komitejas noslēdzošo secinājumu,

– ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

– ņemot vērā 2015. gada 3. decembrī ES vārdā sniegto augstās pārstāves Federikas 
Mogerīni deklarāciju saistībā par Ruandas Konstitūcijas pārskatīšanu,

– ņemot vērā 2015. gada 18. decembra ES kopīgo vietējo paziņojumu par referendumu 
Ruandā un šīs valsts Konstitūcijas projektu,

– ņemot vērā Apvienoto demokrātisko spēku 2016. gada 16. martā sniegto paziņojumu 
presei par apelāciju politieslodzītās Victoire Ingabire Umuhoza lietā,

– ņemot vērā organizācijas Freedom House 2015. gada ziņojumu par Ruandu,

– ņemot vērā Amnesty International ziņojumu “Rwanda 2015/2016” (“Ruanda 
2015/2016”),

– ņemot vērā Amnesty International ziņojumu “Justice in jeopardy: The first instance 
trial of Victoire Ingabire” (“Tiesiskums ir apdraudēts – Pirmās instances tiesas process 
pret Victoire Ingabire”) (2013),

– ņemot vērā priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves Catherine Ashton 
atbildi uz Eiropas Parlamenta iesniegto jautājumu, uz kuru jāatbild rakstiski, par 
Victoire Ingabire (2013. gada 4. februāra plenārsēde),

1 OV C 55, 12.2.2016., 127. lpp.
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– ņemot vērā organizācijas Human Rights Watch 2016. gada 29. septembra ziņojumu 
“Rwanda: Opposition Activist Missing” (“Ruanda. Pazudušie opozīcijas aktīvisti”), 

– ņemot vērā ANO īpašā referenta mierīgas pulcēšanās un biedrošanās tiesību jautājumos 
2014. gada ziņojumu par Ruandu,

– ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A. tā kā Ruanda ir viena no nedaudzajām Āfrikas valstīm, kurai ir vadoša loma 
Tūkstošgades mērķu sasniegšanā, īpaši tādos aspektos kā dzimumu līdztiesība, 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm, visiem pieejama pamatizglītība, bērnu un 
māšu mirstība, HIV izplatība un vides ilgtspēja;

B. tā kā spēcīgā ekonomiskā izaugsme ir ievērojami paaugstinājusi dzīves līmeni, par ko 
liecina tas, ka bērnu mirstība samazinājusies par divām trešdaļām un gandrīz visi 
attiecīgā vecuma bērni apmeklē pamatskolu;

C. tā kā ir veikti politiski un ekonomiski pasākumi, lai uzlabotu valsts ekonomisko 
situāciju un padarītu to industrializētāku un vairāk orientētu uz pakalpojumu sniegšanu;

D. tā kā 2012. gada 30. oktobrī Apvienoto demokrātisko spēku (UDF) vadītājai Victoire 
Ingabire tika piespriests astoņu gadu cietumsods par teroraktu plānošanu pret valsts 
pārvaldes iestādēm un par 1994. gada genocīda nozīmīguma neatzīšanu, tikai tāpēc 
vien, ka viņai bija saiknes ar Ruandas Atbrīvošanas demokrātiskajiem spēkiem (FDLR);

E. tā kā 2016. gada septembrī Eiropas Parlamenta delegācijai tika liegta iespēja tikties ar 
apcietinājumā esošo opozīcijas līderi Victoire Ingabire; tā kā, neraugoties uz to, ka 
apmeklējuma centrā bija sieviešu loma sabiedrībā un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana 
sievietēm, Ārlietu un sadarbības ministrija uzskatīja, ka nav nekāda iemesla, lai 
ieslodzīto Victoire Ingabire, uz kuru attiecas apcietinājuma vadlīnijas un noteikumi, 
apmeklētu oficiāla ES Parlamenta delegācija; 

F. tā kā delegācija konstatēja, ka ir vēl jāveic svarīgi uzdevumi, piemēram, jānodrošina 
izglītības pieejamība lauku apvidos, vienlīdzīgākas īpašumtiesības, labāka piekļuve 
nodarbinātībai nozarēs, kas nav lauksaimniecība, un tā kā cilvēktiesību situācija 
Ruandā, īpaši attiecībā uz iesaistīšanos politikā un vārda brīvību, aizvien raisa bažas, 
turklāt pilsoniskā sabiedrībā vēl aizvien ir ļoti vāja;

G. tā kā daudzas cilvēktiesību organizācijas ir nosodījušas Victoire Ingabire pirmajā 
instancē piespriesto sodu, jo tiesvedības gaitā tika novēroti nopietni pārkāpumi un 
attieksme pret viņu nebija taisnīga; tā kā Amnesty International ziņojumā ir norādīts uz 
aizspriedumu pilnajiem Ruandas prezidenta publiskajiem izteikumiem pirms tiesas un 
uz to, ka tiesa balstījās uz atzīšanos, taču ir informācija, ka Kami cietumā tiek izmantota 
spīdzināšana; tā kā 2013. gada četri apsūdzības liecinieki un viens līdzvainīgi 
apsūdzētais, kas bija liecinājuši pret Victoire Ingabire 2012. gadā Ruandas Augstajā 
tiesā, paziņoja Augstākajai tiesai, ka viņu liecības ir safabricētas;

H. tā kā 2012. gada 13. septembrī Victoire Ingabire kopā ar vēl divām personībām 
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Ruandas politikā, Bernard Ntaganda un Deogratias Mushyayidi, tika nominēta 
2012. gada Eiropas Parlamenta Saharova balvai par domas brīvību;

I. tā kā 2015. gadā Victoire Ingabire iesniedza apelāciju Āfrikas Cilvēktiesību un tautu 
tiesību tiesā, apsūdzot Ruandas valdību viņas tiesību pārkāpšanā; tā kā 2015. gada martā 
Ruanda izstājās no Āfrikas tiesas jurisdikcijas, apgalvojot, ka Ruandas tiesas pašas spēj 
izskatīt visas vietējās lietas; tā kā 2016. gada 29. februārī — tikai dažas dienas pirms 
Victoire Ingabire pret Ruandas valdību ierosinātās lietas izskatīšanas tiesā — Ruandas 
valdība atsauca savu deklarāciju, kas ļāva indivīdiem tieši vērsties Āfrikas Cilvēktiesību 
un tautu tiesību tiesā; 

J. tā kā saskaņā ar Victoire Ingabire partijas FDU-Inkingi teikto viņas apcietinājuma 
apstākļi kopš 2016. gada aprīļa ir ievērojami pasliktinājušies; tā kā viņai neļauj saņemt 
ēdienu no malas un nenodrošina viņas veselības stāvoklim piemērotu ēdienu un tā kā 
viņas medicīniskā izziņa atzīta par nederīgu;

K. tā kā citu problēmu starpā FDU-Inkingi nav iespējams oficiāli reģistrēties kā politiskai 
partijai un vairāki tās biedri saņēmuši draudus, ir aizturēti vai apcietināti;

L. tā kā vairāki opozīcijas partiju locekļi atrodas apcietinājumā; tā kā ar FDU-Inkingi 
saistītā medmāsa un politiskā aktīviste Illuminée Iragena piecus mēnešus atrodas 
bezvēsts prombūtnē un ir bažas par viņas drošību; tā kā FDU-Inkingi kasiere Léonille 
Gasengayire 2016. gada 23. augustā tika apcietināta un viņai izvirzīta apsūdzība 
aicināšanā uz sacelšanos; 

M. tā kā pasaules preses brīvības indeksā 2016. gadā Ruanda ieņem 161. vietu no 180 
valstīm; tā kā preses brīvība ir turpinājusi pasliktināties, pret neatkarīgajiem 
žurnālistiem bieži tiek vērsti uzbrukumi, draudi un viņi tiek apcietināti; tā kā aizvien 
biežāk žurnālisti, kas darbojas trimdā, un ārvalstu žurnālisti saskaras ar iebiedēšanu un 
vardarbību un pat tiek nolaupīti, ja savos ziņu sižetos kritizē valsts amatpersonas;

N. tā kā 2014. gada oktobrī pēc tam, kad bija pārraidīta pretrunīga BBC dokumentālā filma 
par 1994. gada Ruandas genocīdu, valdība uz nenoteiktu laiku pārtrauca BBC 
radiopārraižu translāciju kiņaruandas valodā;

O. tā kā demokrātijas konsolidēšanai, tostarp nodrošinot tiesu varas neatkarību un 
opozīcijas partiju piedalīšanos, ir būtiska nozīme, jo īpaši ņemot vērā prezidenta 
vēlēšanas, kas tiks rīkotas 2017. gadā;

P tā kā Ruandas tiesu sistēmas trūkumi, kas bija redzami Victoire Ingabire 
kriminālprocesā, ir mazinājuši paļāvību, ka tā spēj izskatīt politisku publicitāti guvušas 
lietas;

Q. tā kā Ruanda ir nozīmīgs spēlētājs Lielo Ezeru reģionā un tai var būt ārkārtīgi svarīga 
loma stabilizācijas procesā, tostarp cīņā pret izrakteņu un citu dabas resursu nelegālu 
tirdzniecību; tā kā ANO ekspertu grupas, kas pētīja Kongo Demokrātisko Republiku 
(KDR), 2015. gada ziņojumā Ruandas valdībai ieteikts izmeklēt alvas, tantala un 
volframa nelegālas tirdzniecības gadījumus, kā arī KDR izcelsmes izrakteņu 
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legalizāciju Ruandā un saukt vainīgos pie atbildības,

1. stingri nosoda politisko motivētas tiesu prāvas, politisko pretinieku sodīšanu un prāvas 
rezultātu iepriekšēju paredzēšanu; mudina Ruandas valdību panākt ekonomiskajiem un 
sociālajiem sasniegumiem līdzīgus sasniegumus arī cilvēktiesību jomā, lai virzītos uz 
patiesi modernu un iekļaujošu demokrātiju; aicina Ruandas iestādes nodrošināt, ka 
Victoire Ingabire apelācijas izskatīšana norit godīgi un atbilst Ruandas un 
starptautiskajos tiesību aktos noteiktajiem standartiem; uzsver, ka lietu izskatīšana un 
apsūdzības nevar būt balstītas uz neskaidriem un neprecīziem likumiem vai likumu 
ļaunprātīgu izmantošanu, kā tas notiek Victoire Ingabire gadījumā; 

2. pauž dziļas bažas par Ruandas Augstākās Tiesas atteikumu izskatīt apelāciju un 
spriedumu, ar kuru Victoire Ingabire piespriesti 15 gadi cietumsoda, kā arī par viņas 
apcietinājuma apstākļu pasliktināšanos; uzskata, ka apelāciju izskatīšanas procedūra 
Ruandā neatbilst starptautiskajiem standartiem un ka Victoire Ingabire lietā nav 
ievērota nevainīguma prezumpcija;

3. uzsver, ka Ruandas izstāšanās no Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību tiesas (ACHPR) 
jurisdikcijas 2016. gada martā — tikai dažas dienas pirms Victoire Ingabire apelācijas 
izskatīšanas — nav nejauša un tās mērķis ir ierobežot indivīdu un NVO iespēju vērsties 
šai tiesā;

4. atgādina Ruandas iestādēm, ka oficiālajā politiskajā dialogā ar Ruandu, kas noris 
saskaņā ar Kotonū nolīguma 8. pantu, ES ir paudusi bažas par cilvēktiesību un tiesību 
uz taisnīgu tiesu ievērošanu; prasa nekavējoties un objektīvi, bez jebkādiem 
ierobežojumiem, nepiemērotas ietekmes, spiediena un draudiem, pārskatīt Victoire 
Ingabire lietu, balstoties uz faktiem un atbilstoši tiesību aktiem; aicina apcietinājumā 
ievērot Victoire Ingabire tiesības, tostarp tiesības uz tiesisko pārstāvību un pienācīgu 
ēdienu un medicīnisko aprūpi; 

5. nosoda jebkādas opozīcijas partiju vadītāju vai dalībnieku, aktīvistu, žurnālistu un citu 
cilvēku, kas kritizē Ruandas valdību, iebiedēšanas, arestus, aizturēšanas vai 
kriminālvajāšanas tikai par to vien, ka viņi pauž savu viedokli; šajā sakarā, lai garantētu 
vārda brīvību, mudina Ruandas iestādes pārskatīt un pielāgot savus tiesību aktus, īpaši 
Sodu kodeksa 463. un 451. pantu, kas ierobežo vārda brīvību;

6. aicina Ruandas iestādi izrādīt vēlmi izmeklēt pārkāpumus pret opozīcijas aktīvistiem un 
žurnālistiem un panākt, ka militārie aizturēšanas centri atbilst Ruandas un starptautisko 
tiesību aktu standartiem; mudina Ruandas varas iestādes nekavējoties atbrīvot visas 
personas un pārējos aktīvistus, kas aizturēti vai notiesāti tikai par to, ka izmantojuši 
savas tiesības uz vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību, un nodrošināt 
administratīvo, leģislatīvo un tiesu varas pilnvaru nošķīrumu, īpaši tiesu sistēmas 
neatkarīgumu;

7. mudina Ruandas iestādes palielināt centienus izmeklēt Illuminée Iragena, John 
Ndabarasa, Léonille Gasangayire un citu cilvēku, kas varētu atrasties piespiedu 
prombūtnē, lietas, lai noskaidrotu viņu atrašanās vietu un vai nu viņus atbrīvotu, vai 
tiesātu, kā arī nodrošināt, ka faktisko vai aizdomās turēto valdības oponentu un kritiķu, 
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tostarp Frank Rusagara, Joel Mutabazi, Kizito Mihigo un līdz ar viņiem apsūdzēto, 
lietas tiek izskatītas godīgi;

8. mudina Ruandas iestādes nodrošināt mierīgas, uzticamas un pārredzamas vēlēšanas 
2017. gadā un aicina valdību priekšvēlēšanu norisē iesaistīt arī opozīciju; pauž atbalstu 
ilgtermiņa ES vēlēšanu novērošanas misijai 2017. gada prezidenta vēlēšanās, kurai 
galvenā uzmanība jāpievērš politiskajai arēnai un pamatbrīvību ievērošanai;

9. atgādina Ruandas iestādēm, ka demokrātija ir balstīta uz plurālistisku valdību, darboties 
spējīgu opozīciju, neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem un tiesu varu, cilvēktiesību 
ievērošanu un tiesību uz vārda un pulcēšanās brīvību ievērošanu; šajā sakarā aicina 
Ruandu padarīt politisko arēnu atvērtu, ievērot minētos standartus un veikt uzlabojumus 
cilvēktiesību ievērošanas jomā; sagaida, ka Ruanda īstenos ANO īpašā referenta 
mierīgas pulcēšanās un biedrošanās tiesību jautājumos 2014. gada ziņojumā iekļautos 
ieteikumus;

10. aicina Ruandas iestādes steidzami pārskatīt savu deklarāciju, lai indivīdi un NVO varētu 
iesniegt prasības Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību tiesā, proti, atjaunot deklarāciju, 
lai tā atkal būtu spēkā;

11. aicina ES un tās starptautiskos partnerus turpināt atbalstīt Ruandas tautu tās centienos 
veidot mieru un stabilitāti šai valstī un reģionā kopumā;

12. aicina Komisiju turpināt regulāri izvērtēt atbalsta sniegšanu Ruandas valdības iestādēm, 
lai nodrošinātu, ka ar šo atbalstu pilnībā tiek sekmēta cilvēktiesību, un vārda un 
pulcēšanas brīvības ievērošana, politiskais plurālisms un neatkarīga pilsoniskā 
sabiedrība;

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei un Savienības augstajai pārstāvei Federikai Mogerini, ANO 
Drošības padomei, ANO ģenerālsekretāram, Āfrikas Savienības institūcijām, 
Austrumāfrikas Kopienai, ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, ES 
dalībvalstīm, Victoire Ingabire aizstāvjiem un Ruandas prezidentam.


