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Resolucija Evropskega parlamenta  o stanju na področju človekovih pravic v 

Bangladešu  

(2018/2927(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bangladešu z dne 6. aprila 20171 in 26. 

novembra 20152, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2017 o stanju pri izvajanju trajnostnega 

sporazuma v Bangladešu3 in ob upoštevanju tehničnega poročila o stanju z dne 28. 

septembra 2018, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. aprila 2017 o vodilni pobudi EU za sektor 

oblačil4, 

– ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju iz leta 2001 med Evropsko skupnostjo in 

Ljudsko republiko Bangladeš na področju partnerstva in razvoja5, 

– ob upoštevanju konvencije Mednarodne organizacije dela o svobodi združevanja in 

varstvu pravice do organiziranja, 

– ob upoštevanju trajnostnega sporazuma za stalno izboljševanje na področju pravic 

delavcev in varnosti v tovarnah konfekcijske in pletilne industrije v Bangladešu, 

– ob upoštevanju bangladeškega sporazuma o protipožarni in gradbeni varnosti iz leta 

2013 in njegovega podaljšanja leta 2018, 

– ob upoštevanju skupne lokalne izjave, ki so jo 27. septembra 2018 podali vodje misije 

držav članic EU, delegacija Evropske unije ter vodje misije Norveške in Švice, o 

bangladeškem zakonu o digitalni varnosti, 

– ob upoštevanju nacionalnega poročila z dne 26. februarja 2018, predloženega Svetu 

OZN za človekove pravice v splošni redni pregled za Bangladeš, 

– ob upoštevanju Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem, 

ki jo je generalna skupščina Združenih narodov sprejela 20. decembra 2006 in ki je 

začela veljati 23. decembra 2010, 

– ob upoštevanju vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah, ki jih je 

                                                 
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. aprila 2017 o Bangladešu, vključno s porokami otrok UL C 298, 

23.8.2018, str. 65 
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2015 o svobodi izražanja v Bangladešu UL C 366, 

27.10.2017, str. 135 
3 UL C 331, 18.9.2018, str. 100. 
4 UL C 298, 23.8.2018, str. 100. 
5 UL L 118, 27.4.2001, str. 48. 
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podprl Svet OZN za človekove pravice, z dne 16. junija 2011, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948, 

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, 

– ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah, 

– ob upoštevanju bangladeškega nacionalnega akcijskega načrta za izkoreninjenje porok 

otrok 2015–2021, 

– ob upoštevanju priporočil 17. zasedanja Stalnega foruma OZN za domorodna vprašanja 

(UNPFII), 

– ob upoštevanju svetovnega indeksa svobode tiska za leto 2018, 

– ob upoštevanju bangladeškega zakona o digitalni varnosti iz leta 2018, 

– ob upoštevanju bangladeškega zakona o informacijski in komunikacijski tehnologiji 

(IKT), zlasti oddelka 57, 

– ob upoštevanju smernic EU o človekovih pravicah glede svobode izražanja na spletu in 

drugje z dne 12. maja 2014, 

– ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika, 

A. ker ima EU dolgoletne odnose z Bangladešem, tudi v okviru sporazuma o sodelovanju 

za partnerstvo in razvoj; ker sta spoštovanje in spodbujanje človekovih pravic in 

demokratičnih načel podlaga notranje in mednarodne politike pogodbenic ter morata 

biti bistvena sestavina zunanjega delovanja EU; 

B. ker se je zatiranje pripadnikov civilne družbe, vključno s političnimi aktivisti, 

sindikalisti, novinarji, študenti, zagovorniki človekovih pravic in pripadniki manjšin v 

zadnjih letih v Bangladešu povečalo; ker strokovnjaki OZN za človekove pravice in 

mednarodne skupine za človekove pravice poročajo, da v tej državi redno prihaja do 

izvensodnih usmrtitev, množičnih samovoljnih aretacij in prisilnih izginotij, kot sta 

primera Marufa Zamana in Mira Ahmada Bin Kasema; 

C. ker je Bangladeš na svetovni lestvici svobode tiska med 180 državami na 146. mestu; 

ker se v tej državi nadaljuje vsesplošno kršenje temeljnih svoboščin in človekovih 

pravic, zlasti nasilje, nadlegovanje, ustrahovanje in cenzura novinarjev in blogerjev; ker 

bangladeški zakon o IKT, zlasti 57. oddelek, v zadnjih letih uporabljajo za aretacijo in 

pregon aktivistov in novinarjev, ki kritizirajo vlado; 

D. ker zakon o digitalni varnosti, kot ga je 19. septembra 2018 sprejel bangladeški 

parlament, kljub številnim kritikam bangladeških novinarjev, aktivistov za državljanske 

pravice in mednarodne skupnosti ne spreminja 57. oddelka zakona o IKT; 
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E. ker je bil mednarodno priznan in nagrajen bangladeški fotonovinar, pa tudi učitelj in 

aktivist, Šahidul Alam 5. avgusta 2018 nasilno ugrabljen s svojega doma in je bil v 

skladu z zakonom o IKT tudi zaprt, saj je javno spregovoril o nedavnih dijaških 

protestih v Bangladešu in kritiziral oblasti, ker so pri tem uporabile nasilje; ker je še 

vedno priprt in mu je bila varščina večkrat zavrnjena; ker mu domnevno ni bila 

zagotovljena ustrezna zdravniška oskrba in so ga mučili; 

F. ker se vlada glede terorističnih napadov strogo ravna po načelu „ničelne tolerance“; ker 

so mobilna omrežja v Bangladešu prenehala delovati, bangladeške varnostne sile pa naj 

bi na mednarodnem trgu skušale kupiti elektronsko opremo za nadzor; ker je 

bangladeška vlada začela obsežno in vsiljivo nadzirati in spremljati družbene medije; 

G. ker naj bi v Bangladešu 30. decembra 2018 potekale volitve; ker opozicijska voditeljica 

in nekdanja predsednica vlade Kaleda Zia prestaja desetletno zaporno kazen zaradi 

korupcije in zato na volitvah ne more kandidirati; ker zanika obtožbe, za katere njeni 

podporniki trdijo, da so bile politično motivirane; 

H. ker je stopnja nasilja nad ženskami in dekleti v Bangladešu visoka; ker je stopnja porok 

otrok v Bangladešu najvišja v Aziji in ena najvišjih na svetu; ker je bangladeška vlada 

leta 2017 sprejela zakon o omejevanju porok otrok, ki uvaja izjeme za „posebne 

primere“, a meril zanje ne opredeljuje, kot tudi ne določa minimalne starosti za takšne 

zakonske zveze; 

I. ker se v Bangladešu za številna kazniva dejanja lahko izreče smrtna kazen; ker je bilo 

leta 2017 usmrčenih šest ljudi; 

J. ker naj bi se letos povečalo število primerov nasilja, zlasti nad domorodnimi ženskami, 

ter nadlegovanja in aretacij aktivistov za človekove pravice v pogorju Čitagong; 

K. ker je EU bangladeška najpomembnejša trgovinska partnerica, kot ena najmanj razvitih 

držav pa je Bangladeš deležen najugodnejše ureditve v okviru splošne sheme 

preferencialov (GSP) EU, in sicer sheme „vse razen orožja“; 

L. ker naj bi Bangladeš leta 2024 napredoval s seznama najmanj razvitih držav; ker je do 

takrat treba pospešiti reforme na področju človekovih pravic in pravic delavcev, 

vključno z izkoreninjenjem dela otrok; ker še vedno obstajajo pomisleki v zvezi z 

določbami bangladeškega zakona o delovnih razmerjih in osnutka zakona o conah 

izvozne proizvodnje; 

M. ker so svetovne trgovske znamke oblačil, trgovci na drobno in sindikati v okviru 

trajnostnega sporazuma podpisali sporazum o požarni in gradbeni varnosti v 

Bangladešu; ker je do danes manj kot polovica tovarn, vključenih v sporazum, 

vzpostavila ustrezne varnostne ukrepe; ker je sporazum potekel oktobra 2018, čeprav 

delo še zdaleč ni končano; ker je ta sporazum nasledil prehodni sporazum, ki bo veljal 

tri leta; 

N. ker je treba ta sporazum podpreti in vsem stranem omogočiti, da bodo tudi po novembru 
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2018 nemoteno nadaljevale z delom; ker sta vlada Bangladeša in njena enota za 

usklajevanje sanacije samo v enem primeru dejansko dokazali, da sta izpolnili pogoje 

pripravljenosti in da tovrstne pobude za odgovorno poslovanje podjetij morda niso več 

potrebne; 

O. ker se je leta 2018 v Bangladeš zateklo več kot 700 000 rohinških beguncev, ki skušajo 

ubežati etničnemu čiščenju burmanske vojske, in ki nujno potrebujejo humanitarno 

pomoč; ker sta Bangladeš in Mjanmar 30. oktobra 2018 sklenila sporazum o začetku 

vračanja teh beguncev v Mjanmar, ki naj bi se začelo sredi novembra, ne da bi se pri 

tem posvetovala z Uradom visokega komisarja Združenih narodov za begunce 

(UNHCR) ali ga v to vključila; 

1. izraža resno zaskrbljenost zaradi vse slabših razmer na področju človekovih pravic v 

Bangladešu, in zlasti zaradi nenehnega zatiranja svobode izražanja in zbiranja, 

usmerjenega proti medijem, študentom, aktivistom in opoziciji; obsoja aretacije in 

nasilje nad ljudmi samo zato, ker uveljavljajo svobodo izražanja in kritizirajo vlado; je 

zelo zaskrbljen zaradi poročil, da uporaba mučenja postaja običajna praksa; 

2. ugotavlja, da je pri splošnem rednem pregledu OZN maja 2018 Bangladeš prejel 

pohvalo za „izjemen napredek“ pri izboljševanju človekovih pravic v zadnjih letih; 

poziva bangladeško vlado, naj izvaja priporočila iz splošnega rednega pregleda, zlasti 

na področjih, kot so neodvisnost sodstva, državljanske in politične pravice, svoboda 

medijev, ekonomske, socialne in kulturne pravice ter pravice žensk in deklet; 

3. poziva bangladeške oblasti, naj opravijo neodvisne preiskave poročil o zunajsodnih 

pobojih, prisilnih izginotjih in prekomerni uporabi sile, vključno s primeri Marufa 

Zamana in Mira Ahmada Bin Kasema, ter naj odgovorne privedejo pred sodišče v 

skladu z mednarodnimi standardi; nadalje poziva Bangladeš, naj ratificira mednarodno 

konvencijo o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem in naj njene določbe vključi v 

nacionalno zakonodajo; 

4. poziva bangladeške oblasti, naj takoj in brezpogojno izpustijo Šahidula Alama in 

umaknejo vse obtožbe proti njemu ter mu omogočijo, da bo še naprej legitimno 

opravljal svoje delo na področju človekovih pravic; vztraja, da morajo bangladeške 

oblasti sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi bodo zagotovile telesno in duševno 

celovitost in varnost Šahidula Alama, pa tudi varnost njegove družine, ter da je treba z 

njim, medtem ko je v zaporu, ravnati v skladu z mednarodnimi načeli in standardi; 

poziva bangladeške oblasti, naj takoj začnejo javno preiskavo obtožb o mučenju 

Šahidula Alama in storilce privedejo pred sodišče; 

5. izraža globoko zaskrbljenost zaradi zakona o informacijski in komunikacijski 

tehnologiji (IKT), ker je že močno vplival na delo novinarjev, piscev spletnih 

dnevnikov in komentatorjev, prav tako pa škoduje legitimnemu uveljavljanju pravice do 

svobode izražanja posameznika, tudi v družbenih medijih; meni, da 57. oddelek zakona 

o IKT ni združljiv s temeljnimi pravicami do svobode izražanja in poštenega sojenja; 

6. globoko obžaluje odločitev vlade, da sprejme zakon o digitalni varnosti, ki dejansko 
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razširja in krepi pooblastila policije za zatiranje svobode govora, tudi v družbenih 

medijih, pred nacionalnimi volitvami leta 2018; poziva bangladeške oblasti, naj nujno 

spremenijo zakon o digitalni varnosti ter zakon o IKT in ju uskladijo z mednarodnimi 

konvencijami o človekovih pravicah, katerih podpisnica je ta država; 

7. ceni konstruktivno vlogo Bangladeša, ki je v težkih razmerah sprejel rohinške begunce; 

odločno poziva oblasti, naj zagotovijo več zemljišč, da bi se izognili prenatrpanosti in 

nezdravemu življenju v taboriščih; poziva oblasti, naj ublažijo birokratske omejitve za 

humanitarne organizacije; poziva vladi Bangladeša in Mjanmara, naj nemudoma 

ponovno preučita odločitev o začetku vračanja rohinških beguncev, saj pogoji za varno, 

dostojno in prostovoljno vrnitev še niso izpolnjeni; 

8. poziva EU in druge mednarodne donatorje, naj okrepijo svoja prizadevanja pri 

zagotavljanju potrebne finančne in materialne pomoči za begunska taborišča rohinških 

beguncev v Bangladešu; 

9. vztraja, da mora Bangladeš izpolnjevati svoje zaveze v okviru sheme „vse razen 

orožja“, povezane z demokracijo, človekovimi pravicami in pravno državo; 

10. ponovno poziva k odpravi smrtne kazni v Bangladešu; 

11. izraža resno zaskrbljenost zaradi razveljavitve prehodnega sporazuma, ki naj bi začel 

veljati 30. novembra 2018; ugotavlja, da Svet za regionalno sodelovanje še nima 

zmogljivosti za spremljanje in uveljavljanje zdravstvenih in varnostnih zahtev, kar resno 

vpliva na varnost in pravice delavcev v tovarnah; poziva bangladeško vlado, naj 

nemudoma prizna in izvaja prehodni sporazum ter pokaže večjo pripravljenost za 

prevzem vseh funkcij sporazuma; poziva donatorje, naj podprejo bangladeško vlado, da 

bi to omogočili; nadalje poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

v sodelovanju s Svetom za regionalno sodelovanje nadaljujeta prizadevanja za izgradnjo 

zmogljivosti; 

12. poziva bangladeško vlado, naj spremeni zakon o delovnih razmerjih in njegova 

izvedbena pravila, da bi bila skladna z mednarodnimi standardi dela Mednarodne 

organizacije dela, tako da bi omogočili popolno svobodo združevanja; poziva 

bangladeško vlado, naj sprejme potrebne ukrepe, da bo učinkovito obravnavala vse 

primere diskriminacije sindikatov, vključno z nasiljem in ustrahovanjem; 

13. je zaskrbljen, da zakon o omejevanju porok otrok iz leta 2017 sicer vključuje določbe o 

krepitvi preprečevanja in pregona storilcev kaznivih dejanj, vendar vsebuje klavzulo, ki 

dovoljuje sklenitev zakonske zveze pod starostjo 18 let pod posebnimi pogoji s 

privolitvijo staršev in dovoljenjem sodišča; poziva, da je treba to vrzel nujno zapolniti v 

interesu zaščite otrok; 

14. poziva bangladeške oblasti, naj še naprej obravnavajo grožnje za človekove pravice; 

ugotavlja, da se bo razprava o človekovih pravic nadaljevala na skupnem odboru med 

EU in Bangladešem, ki bo potekal v Daki v prvi polovici leta 2019; 
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15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice ter vladi in 

parlamentu Bangladeša. 

 

 

 

 


