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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Burundi, 

– der henviser til Cotonou-aftalen, 

– der henviser til erklæringen fra EU's delegation til Burundi af 10. september 2014, 

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds erklæring af 10. april 2014 om situationen i 

Burundi, 

– der henviser til Arusha-freds- og forsoningsaftalen, 

– der henviser til Rådets konklusioner om De Store Søers Område af 22. juli 2014, særligt 

punkt 7, 

– der henviser til rapporterne fra FN's kontor i Burundi (BNUB),  

– der henviser til udtalelsen af onsdag den 9. juli 2014 fra FN's vicegeneralsekretær for 

menneskerettigheder Ivan Simonovic på Burundi Configuration of Peacebuilding Fund, 

– der henviser til missionsberetningerne og de prioriterede interventionsområder (2010-

2014) fra FAO og UNICEF i Burundi, navnlig angående bekæmpelsen af sult og 

underernæring, 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, 

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,  

– der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder, 



 

 

– der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4, 

A. der henviser til, at Pierre Claver Mbonimpa, en førende menneskerettighedsforkæmper 

og formand for APRODH (foreningen for beskyttelse af menneskerettighederne og 

tilbageholdte personers rettigheder) atter en gang blev arresteret den 15. maj 2014 og 

sidenhen sigtet for "at true statens eksterne sikkerhed" og "at true statens interne 

sikkerhed ved at forårsage offentlig uro" og har siddet varetægtsfængslet siden han blev 

taget ind til forhør; 

B. der henviser til, at Mbonimpa arbejde som forkæmper for demokrati og 

menneskerettigheder i Burundi gennem de sidste over tyve år har indbragt ham indtil 

flere internationale priser og bred anerkendelse både i hjemlandet og internationalt;  

C. der henviser til, at sigtelserne mod ham vedrører nogle udtalelser, han fremsatte på 

Radio Publique Africaine den 6. maj 2014 om, at ungdomsafdelingen af det regerende 

parti CNDD-FDD, også kaldet Imbonerakure, bliver bevæbnet og sendt til Den 

Demokratiske Republik Congo (DRC) til militærtræning, og henviser til, at BNUB også 

har gjort opmærksomt på disse betænkelige forhold, idet kontoret fremhævede, at 

militariseringen af disse unge udgjorde en "voldsom trussel mod freden i Burundi";  

D. der henviser til, at arrestationen af Pierre Mbonimpa er kendetegnende for den stigende 

risiko, som menneskerettighedsforkæmpere er udsat for, og for chikanen af aktivister og 

journalister og de vilkårlige arrestationer af oppositionspartimedlemmer, som 

Imbonerakure ifølge menneskerettighedsgrupper og FN's vicegeneralsekretær for 

menneskerettigheder i vid udstrækning står bag;  

E. der henviser til, at der efter et fredeligt oppositionsparti-arrangement den 8. marts 2014 

blev anholdt 70 personer, hvoraf 48 senere blev idømt fængselsstraffe, herunder 

livstidsstraffe; 

F. der henviser til, at den burundiske regering i de seneste uger har forbudt fredelige 

protest- og støttedemonstrationer til fordel for Mbonimpa og advaret radiostationer om 

ikke at udsende oplysninger, der støtter Mbonimpas påstande; 

G. der henviser til, at fuld respekt for ytringsfriheden, herunder for journalister og 

menneskerettighedsforkæmpere, er en forudsætning for, at der kan finde frie og 

retfærdige valg sted i 2015 og for, at valgresultatet kan accepteres af alle;  

H. der henviser til, at EU for nylig bevilgede Burundi 432 mio. EUR fra den Europæiske 

Udviklingsfond 201-2020 som bistand til forbedring af blandt andet regeringsførelsen 

og civilsamfundet; 

I. der henviser til, at mindst én ud af to burundiere og næsten to tredjedele, eller 58 %, af 

alle børn under fem år lider af kronisk underernæring, og henviser til, at Burundi havde 

den højeste sultrate ud af de 120 lande, som udgjorde beregningsgrundlaget for globale 

sultindeks i 2012;  

J. der henviser til, at Burundi er et af verdens fem fattigste lande med et af de laveste tal 

for BNP pr. indbygger; der henviser til, at mange burundiere er blevet stadig mere 

fortvivlede over de stigende priser på fødevarer, vand dog brændsel, det store omfang af 

korruption og de politiske lederes ansvarsforflygtigelse; 



 

 

K. der henviser til, at Burundi i øjeblikket oplever sin værste politiske krise siden 

afslutningen på borgerkrigen i landet i 2005, og henviser til, at dette ikke blot er en 

trussel mod landets interne stabilitet, men også mod stabiliteten i nabolandene i en 

allerede urolig del af Afrika;  

1. fordømmer på det kraftigste tilbageholdelsen af menneskerettighedsforkæmperen Pierre 

Claver Mbonimpa og opfordrer til, at han løslades øjeblikkeligt; udtrykker bekymring 

over hans forværrede helbredstilstand og forlanger, at han øjeblikkelig gives lægehjælp; 

2. udtrykker navnlig bekymring over de medlemmer af oppositionspartiet MSD, der 

tilbageholdes efter hændelserne den 8. marts 2014; opfordrer de burundiske 

myndigheder til at omstøde dommene og lade retssagerne gå om mod de personer, som 

der kan være troværdige anklager imod, i tråd med internationale standarder, idet retten 

til forsvar og proportionalitet efterleves;  

3. opfordrer indtrængende den burundiske regering til at træffe foranstaltninger til kontrol 

af CNDD-FDD-ungdomssammenslutningen, idet den skal forhindres i at intimidere og 

overfalde formodede modstandere, og til at drage omsorg for at de ansvarlige for disse 

overgreb stilles til ansvar; opfordrer til en uafhængig, international undersøgelse af 

anklagerne om, at CNDD-FDD bevæbner og træner sin ungdomsafdeling; opfordrer 

indtrængende lederne af oppositionspartierne til at forhindre, at der øves vold mod deres 

modstandere; 

4. opfordrer landene i De Store Søers Område til at tage hånd om de ulovlige aktiviteter 

begået af Imbonerakure og i fællesskab imødegå disse problemer med den burundiske 

regering; opfordrer disse lande til at bibeholde et højt niveau af engagement til fordel 

for freds- og stabilitetsskabende tiltag gennem eksisterende regionale mekanismer og til 

at intensivere deres bestræbelser på at skabe regional økonomisk udvikling, med særlig 

opmærksomhed på forsoning, respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af 

strafløshed og sikring af bedre retslig ansvarsplacering;  

5. minder om, at Burundi er forpligtet af menneskerettighedsklausulen i Cotonou-aftalen, 

den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og det afrikanske 

charter om menneskers og folks rettigheder til at respektere de universelle 

menneskerettigheder, herunder ytringsfriheden; opfordrer den burundiske regering til at 

muliggøre reel og åben politisk debat forud for valget i 2015 uden frygt for intimidering 

ved at afholde sig fra indblanding i oppositionspartiernes interne ledelse, fra at indføre 

restriktioner på nogen som helst partiers valgkampagne – især i landdistrikter –, og fra 

at udnytte retsvæsenet til at udelukke politiske modstandere; 

6. udtrykker dyb bekymring over, at snesevis af politiske drab, der fandt sted mellem 2010 

og 2012 efter valget i 2010, er forblevet ustraffet; opfordrer de burundiske myndigheder 

til at sikre, at gerningsmændene til disse drab retsforfølges og får en retfærdig 

rettergang, og at der gøres alt for at forhindre politisk motiveret vold i forløbet op til 

valget i 2015; 

7. gentager i denne forbindelse vigtigheden af at respektere adfærdskodeksen for 

valgspørgsmål (Code de bonne conduite en matière électorale) og den valgkøreplan, 

som ved FN-mægling blev undertegnet af de politiske aktører i 2013 og af til fulde at 

støtte BNUB i udførelsen af dets arbejde for at forhindre yderligere eskalering af den 

politiske vold i forløbet op til 2015-valget og bistå med at genskabe sikkerhed og fred 



 

 

på lang sigt; 

8. er dybt bekymret over den økonomiske og sociale situation for hele Burundis 

befolkning, især flygtninge og fordrevne, hvis antal fortsat vil stige under indtryk af 

sikkerhedsproblemerne i landet og spændingerne i de tilgrænsende lande; 

9. opfordrer alle parter til at efterleve deres tilsagn fra Arusha-freds- og 

forsoningskonferencen i 2000, hvormed den 12 år lange borgerkrig blev bragt til ophør i 

2005; advarer mod at ændre den burundiske forfatning på en måde, der fjerner de 

grundlæggende bestemmelser om magtens deling, som blev fastsat i Arusha-aftalerne;  

10. opfordrer den højtstående repræsentant og EU's medlemsstater til at drage omsorg for, 

at der føres en principfast EU-politik over for Burundi, som sætter fokus på de 

vedvarende, alvorlige menneskerettighedskrænkelser, i tråd med EU's strategiske 

rammer for menneskerettigheder; opfordrer Kommissionen til at overveje at iværksætte 

høringer med Burundi, jf. artikel 96 i Cotonou-aftalen, med henblik på en eventuel 

suspension fra aftalen og til at træffe enhver hensigtsmæssig foranstaltning, mens 

høringerne pågår;  

11. pålægger sin formand at fremsende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

medlemsstaterne, Burundis regering og regeringerne i landene i De Store Søers Område, 

Den Afrikanske Union, FN's generalsekretær, formændene for Den Blandede 

Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament. 


