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Zambiáról, különösen Hakainde Hichilema ügyéről 

(2017/2681(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel Zambiáról szóló korábbi állásfoglalásaira, 

– tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat szóvivőjének 2017. április 16-i nyilatkozatára a 

Zambiában dúló politikai feszültségekről, 

– tekintettel az EU választási megfigyelő küldöttségének jelentésére a 2016. évi zambiai 

választásokról, 

– tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájára, 

– tekintettel a Politikai és Polgári Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, 

– tekintettel Zambia alkotmányára, 

– tekintettel a Cotonoui Megállapodásra, 

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) 

bekezdésére, 

A. mivel Zambia sokáig a demokrácia mintaképe volt azzal, hogy rekordot jelentő 25 éven át 

a békés átmenetek országa volt; mivel sajnálatos módon a 2016. évi választásokat 

megelőzően erőszakos összecsapásokra került sor a két vezető párt (a hazafias Front és a 

Nemzeti Fejlődés Egyesült Pártja, az UPND) hívei között; 

B. mivel 2017. május 11-én volt egy hónapja, hogy bebörtönözték az UPND vezetőjét, 

Hakainde Hichilemát, akit állig felfegyverzett rendőrök a saját házában razziázva öt 

alkalmazottjával együtt április 11-én letartóztattak;  

C. mivel Hichilemát azzal vádolták meg, hogy veszélyeztette az elnök életét, amikor április 

9-én Monguban állítólag feltartotta az elnöki kíséretet, majd nyomban megvádolták 

hazaárulással – e bűncselekmény esetén Zambiában nem tehető le óvadék –, 

törvényszegéssel, hatóság iránti engedetlenséggel és tiszteletlen beszéddel; mivel ő 

mindezen vádló állításokat tagadta;  

D. mivel annak ellenére, hogy Zambia ténylegesen a halálbüntetést ellenző ország, ahol 

utoljára 1997-ben hajtottak végre halálos ítéletet, a hazaárulás esetében a kiszabható 

legsúlyosabb büntetési tétel továbbra is a halálbüntetés;  

E. mivel Hichilema ügyvédei szerint az ügy nem alapult tényeken, és kérték, hogy a lusakai 

törvényszéki bíróság ejtse a vádakat; mivel a bíróság a vádakat fenntartotta azon az 

alapon, hogy hazaárulási ügyekben csak a Legfelsőbb Bíróság illetékes;  
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F. mivel Hichilemát jelenleg a lusakai központi börtönben tartják fogva, ahol korlátozott a 

hozzáférés a nem állami médiához, az ügyvédi segítséghez, a támogatókhoz és a 

barátokhoz; mivel fogva tartása alatt Hichilema saját maga és ügyvédei szerint megalázó 

bánásmódban részesült; 

G. mivel az UNPD szerint a vádak politikailag motiváltak, és mivel Hichilema letartóztatása 

tiltakozási hullámot váltott ki, erőszakos összecsapásokhoz és a politikai feszültség 

növekedéséhez vezetve;  

H. mivel emberi jogi szervezetek a zambiai hatóságokat a vádak elejtésére szólították fel, azt 

állítva, hogy azok Hichilema zaklatását és megfélemlítését célozták, illetve ily módon 

kívánták elrettenteni őt a politikai tevékenységtől; mivel Lungu elnök 2017. április 14-én 

kijelentette, hogy Hichilema ügyében nem fog nyomást gyakorolni; 

I. mivel a zambiai katolikus püspökök konferenciája bírálta az ország fő ellenzéki 

vezetőinek brutális letartóztatását, és elítélte, hogy az ország rendőrségét láthatóan a 

politikai ellenzék szerveződésének és általában vett működésének a akadályozására 

használták fel;  

J. mivel a 2016. augusztusi elnökválasztás után – amikor is Hichilemát csak csekély 

különbséggel előzte meg Lungu elnök – az UNPD kétségbe vonta a választási 

eredmények legitim voltát és a bíróságok függetlenségét, ám a panaszt bírósági 

meghallgatás nélkül elutasították;  

K. mivel 2017. április 18-án Hichilema – és további öt UNPD-tag – ellen újabb hazaárulási 

vádat emeltek, mivel április 5. és 8. között állítólagosan kísérletet tettek a kormány 

megdöntésére;  

L. mivel 2017. november 13-án az EU választási megfigyelő küldöttsége benyújtotta záró 

jelentését, amely szerint a 2016. évi általános választások előkészítése nagyobb részben 

professzionális módon zajlott, de a kampány során mindkét vezető politikai párt tett olyan 

nyilatkozatokat, amelyek szították a feszültséget és több esetben súlyos erőszakos 

incidensekhez vezettek;  

M. mivel mind az EU, mind az USA kifejezte aggodalmát az ellenzéki vezető bebörtönzése 

miatt és békés párbeszédre hívtak fel a kormány az UNPD között annak érdekében, hogy 

csillapodjon a két párt között kialakult feszültség;  

N. mivel 2017. április 20-án Zambia elnöke a szükségállapot bevezetésével fenyegetőzött, 

miután állítólag az UNPD hívei sorozatosan felgyújtottak üzleteket és rendőrállomásokat; 

mivel ez valószínűleg elmérgesíti a jelenlegi feszültséget és előnyben kellene részesíteni a 

politikai megoldást; 

O. mivel Hichilema ügye az elmúlt évi vitatott választások után a megnövekedett politikai 

feszültség légkörében zajlik; mivel emberi jogi megfigyelők politikai aktivisták és 

ellenzéki pártok elleni elnyomó lépésekről, békés tiltakozók szétoszlatására bevetett 

túlzott mértékű erőszakról, valamint a média és független újságírók elleni fellépésekről 

számoltak be; 
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P. mivel a kormány hangot adott szándékának, hogy párbeszédbe kezd, amennyiben 

valamennyi ellenzéki párt elismeri a 2016. évi választások eredményét;  

Q. mivel Zambia aláíró fele a Cotonoui Megállapodásnak, amelynek 9. cikke kimondja, hogy 

a felek vállalják valamennyi alapvető szabadság és az emberi jogok előmozdítását és 

védelmét, beleértve a politikai jogokat is;  

R. mivel 2017. március 27-én a zambiai kormány nyilvános konzultációkat kezdett az ország 

tagságáról a Nemzetközi Büntetőbíróságban; 

1. kifejezi aggodalmát Hakainde Hichilema letartóztatása és bebörtönzése miatt és 

hangsúlyozza, hogy a jogalkalmazás és a bírósági folyamat során mindvégig a 

tisztességes, gondos és átlátható megközelítésnek kell érvényesülnie; aggodalommal 

állapítja meg, hogy a vádakkal kapcsolatban politikai motivációkról érkeznek hírek, és 

ezért felhívja a zambiai kormányzat figyelmét az alapvető jogok és a jogállamiság 

garantálására vonatkozó kötelezettségeire, beleértve az igazságszolgáltatáshoz és a 

tisztességes tárgyaláshoz való jogot, ahogyan ezt az Afrikai Charta, valamint más 

nemzetközi és regionális emberi jogi eszközök előírják;  

2. kifejezi mély aggodalmát a véleménynyilvánítási és egyesülési szabadság egyre szigorúbb 

korlátozásáról érkező hírek miatt; Felszólítja a kormányt, hogy tegyen további 

erőfeszítéseket a teljes médiaszabadság visszaállítása érdekében; hangsúlyozza a 

kormányzat felelősségét abban, hogy ne súlyosbodjon tovább a jelenlegi politikai 

feszültség, és hogy tiszteletben kell tartania, védelmeznie és előmozdítania kell 

állampolgárainak polgári és politikai jogait; 

3. felhívja a zambiai hatóságokat, hogy folytassanak le gyors, pártatlan és teljes körű 

vizsgálatot azon állítólagos rossz bánásmódot illetően, amelyben Hichilema fogva tartása 

alatt részesült, a felelősöket pedig számoltassák el;  

4. ösztönzi valamennyi politikai tényezőt, hogy vegyék igénybe az összes alkotmányos és 

jogi eszközt – a nemzetközi normákkal és elvárásokkal összhangban – a választási 

eredményekkel kapcsolatos viták és nézeteltérések rendezése végett, és tegyenek meg 

mindent a civil társadalom békéjének és biztonságának megóvása érdekében;  

5. felhívja az EU-t, hogy továbbra is kísérje szoros figyelemmel a zambiai helyzetet, és 

vegye igénybe az összes alkalmazható politikai eszközt – beleértve a legmagasabb szinten 

folytatott párbeszédet – annak elérése érdekében, hogy a jogállamiság és a demokrácia 

feltételei, a nyílt politikai tér, a szabad intézmények és az emberi jogok tiszteletben tartása 

ne szenvedjenek csorbát;  

6. erőteljesen ösztönzi a zambiai kormányt, hogy vegye figyelembe az EU választási 

megfigyelő küldöttségének a 2016. évi választások kapcsán tett záró ajánlásait, különös 

tekintettel arra, hogy meg kell szüntetni a közrendről szóló törvényben a gyülekezési 

szabadságra vonatkozó korlátozásokat, garantálni kell a média szabadságát és 

függetlenségét, továbbá minden megfelelő intézkedést meg kell tenni a politikai erőszak 

megelőzése érdekében;  
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7. hangsúlyozza, hogy haladéktalanul békés és konstruktív párbeszédre van szükség a 

Hazafias Front és az UPND között a politikai bizalom és stabilitás helyreállítása végett; 

rámutat, hogy mindkét fél felelősséget visel azért, hogy véget vessenek az erőszakra való 

buzdításnak és provokálásnak, és azért, hogy létrejöjjön a nyílt demokratikus vitához 

elvezető környezet; üdvözli e tekintetben a nemzetközi és regionális partnerek fellépését 

és közvetítő szerepét, valamint az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának a politikai erőszak 

beszüntetését szolgáló párbeszédre való felhívását;  

8. támogatja a zambiai katolikus püspökök konferenciája és más civil társadalmi csoportok 

által tett kezdeményezést, melynek révén békés párbeszédre szólítanak fel a szembenálló 

felek között;  

9. megismétli, hogy valamennyi esetben és minden körülmények között határozottan ellenzi 

a halálbüntetés alkalmazását; üdvözli, hogy az országban 1997 óta nem hajtottak végre 

kivégzést; felhívja Zambiát, hogy a halálbüntetés eltörlése érdekében ratifikálja a Politikai 

és Polgári Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához csatolt második fakultatív 

jegyzőkönyvet;  

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az AKCS–

EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek, az Afrikai Unió Bizottságának és a Pánafrikai 

Parlamentnek, Zambia kormányának, valamint az ENSZ főtitkárának. 

 

 


