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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Gambiji, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2015 o prednostnih nalogah EU za Svet 

OZN za človekove pravice v letu 20151,  

– ob upoštevanju številnih parlamentarnih vprašanj o razmerah v Gambiji, 

– ob upoštevanju izjave Evropske službe za zunanje delovanje z dne 17. aprila 2016 o 

razmerah na področju človekovih pravic v Gambiji, 

– ob upoštevanju številnih izjave delegacije Evropske unije v Gambiji, 

– ob upoštevanju resolucije komisije Afriške unije z dne 28. februarja 2015 o razmerah na 

področju človekovih pravic v Gambiji, 

– ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja OZN Ban Ki Muna z dne 17. aprila 2016, 

– ob upoštevanju poročila Sveta OZN za človekove pravice, ki ga je pripravil posebni 

poročevalec o mučenju in drugem okrutnem, nečloveškem ali ponižujočem ravnanju ali 

kaznovanju, priloga: Misija v Gambijo, z dne 2. marca 2015,  

– ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca OZN za zunajsodne, nagle in 

samovoljne usmrtitve o Gambiji z dne 11. maja 2015,  

– ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca OZN za zunajsodne, nagle in 

samovoljne usmrtitve o Gambiji z dne 24. decembra 2014, 

– ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja, podpisanega junija 2000,  

– ob upoštevanju gambijske ustave,  
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– ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju, 

– ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev, 

– ob upoštevanju Deklaracije OZN o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na 

podlagi vere in prepričanja iz leta 1981, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, 

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

A. ker je Yahya Jammeh leta 1994 prevzel oblast v vojaškem udaru; ker je bil leta 1996 v 

spornih okoliščinah leta izvoljen za predsednika, potem pa še trikrat ponovno izvoljen;  

B. ker naj bi predsedniške volitve potekale 1. decembra 2016, parlamentarne pa 6. aprila 

2017; ker je Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) zadnje 

predsedniške volitve, ki so bile leta 2011, obsodila zaradi pomanjkanja legitimnosti in 

ker jih je spremljalo zatiranje in ustrahovanje opozicijskih strank in njihovih volivcev;  

C. ker so se gambijske varnostne sile nasilno odzvale na mirne proteste 14. aprila 2016 v 

Sereknudi, predmestju glavnega mesta Banjul, na katerih so zahtevali volilno reformo, 

in samovoljno pridržale protestnike, med njimi več poslancev stranke Združena 

demokratska stranka (United Democratic Party); ker je Solo Sandeng, vodje opozicije in 

član Združene demokratske stranke, ki je kmali po aretaciji umrl v sumljivih 

okoliščinah v zaporu;  

D. ker so se člani Združene demokratske stranke znova zbrali 16. aprila 2016, da bi 

zahtevali pravico za smrt Sola Sandenga in izpustitev drugih članov stranke; ker je 

policija protestnike napadla s solzivcem in številne aretirala;  

E. ker so aretirali drugega opozicijsko vodjo, Ousainouja Darboeja, ter druge visoke člane 

stranle, ki so še vedno v državnem priporu in so po poročilih utrpeli hude telesne 

poškodbe; 

F. ker je nacionalna obveščevalna agencija 2. julija 2015 aretirala Alagieja Abdoulieja 

Ceesayja, generalnega direktorja neodvisne radijske postaje Teranga FM, in ker je bila 

njegova prošnja za plačilo varščine kljub njegovemu šibkemu zdravstvenemu stanju 

trikrat zavrnjena; 

G. ker je marca 2016 delovna skupina OZN o samovoljnem pridržanju objavila mnenje, 

sprejeto na njeni zadnji seji decembra 2015, v katerem je poudarila, da je bila Alagieju 

Abdoulieju Ceesayju samovoljno odvzeta prostost, in poziva Gambijo, naj ga izpusti ter 

umakne vse obtožbe proti njemu; 

H. ker so v Gambiji zagovorniki človekovih pravic in novinarji žrtve zlorab in represivne 

zakonodaje ter se nenehno soočajo z nadlegovanjem in ustrahovanjem, aretacijami, 

pridržanji, prisilnimi izginotji ali so prisiljeni oditi v izgnanstvo; 

I. ker se v Gambiji redno uporabljajo mučenje in druge oblike trpinčenja; ker naj bi po 

poročilih redno okrutno mučili ali drugače trpinčili ljudi, da bi iz njih izvlekli 

„priznanja“, ki jih nato uporabijo na sodišču, kot je razvidno iz poročila, pripravljenega 

po obisku posebnega poročevalca OZN za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali 



 

 

poniževalno ravnanje ali kaznovanje v Gambiji leta 2014; 

J. ker varnostne sile in policija rutinsko izvajajo samovoljna pridržanja, kot v primeru 

nekdanjega namestnika ministra za kmetijstvo Ousmana Jammeha in islamskih 

učenjakov šejka Omarja Colleyja, imama Ousmana Sawaneha in imama Cherna 

Gassame, posameznike pa pogosto pridržijo brez obtožbe in dlje kot za 72-urni rok, v 

katerem bi morali osumljenca privesti pred sodišče, kar je v nasprotju z ustavo;  

K. ker sedanja gambijska zakonodaja proti istospolno usmerjenim določa dolge zaporne 

kazni in visoke globe za „hudo homoseksualnost“; ker so osebe LGBTI pogosto žrtve 

napadov, groženj ali pa jih varnostne sile samovoljno priprejo in so morali nekateri med 

njimi zaradi lastne varnosti zapustiti državo; 

L. ker je Gambija je ena od petnajstih najrevnejših držav na svetu in skoraj četrtina 

njenega prebivalstva se sooča s kronično neustrezno prehransko varnostjo; ker je država 

močno odvisna od mednarodne pomoči; ker je od leta 2015 že 14.475 Gambijcev 

zaprosilo za azil v EU; 

M. ker razmere na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države v Gambiji 

vzbujajo resnično zaskrbljenost; ker EU že od leta 2009 obravnava ta vprašanja v okviru 

dialoga v skladu s členom 8 Sporazuma iz Cotonouja, vendar je bilo le malo dejanskega 

napredka; 

N. ker je EU zaradi pomislekov v zvezi z razmerami na področju človekovih pravic močno 

zmanjšala svojo pomoč Gambiji, čeprav je še vedno največja donatorica humanitarne 

pomoči tej državi, in sicer v skupnem znesku 33 milijonov EUR za nacionalni okvirni 

program za obdobje 2015–2016; ker je predsednik Jammeh po tem znižanju pomoči 

junija 2015 nenadoma izgnal odpravnico poslov EU v Gambiji, Agnes Guillard; 

O. ker so v nacionalnem okvirnem programu za Gambijo za obdobje 2015–2016 

predvidene naložbe v kmetijstvo in prehransko varnost, pa tudi v prometni sektor, niso 

pa namenjena sredstva za razvoj civilne družbe, demokratično upravljanje ali 

spodbujanje človekovih pravic in pravne države;  

P. ker je Gambija članica Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS); ker 

je bil julija 2014 sklenjen sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in 

Gospodarsko skupnostjo zahodnoafriških držav (ECOWAS), ki bo ratificiran leta 2016; 

ker sporazumi o gospodarskem partnerstvu ne krepijo le pravične trgovine, ampak tudi 

človekove pravice in izpolnjevanje ciljev trajnostnega razvoja;  

Q. ker je Gambija je država članica Afriške unije, pogodbenica in podpisnica Afriške 

listine o demokraciji, volitvah in upravljanju; 

R. ker je z zakonom iz leta 2015 o spremembi volilnega zakona postala ena izmed držav, 

kjer je potegovanje za javno funkcijo najdražje, zato so iz procesa izrinjene opozicijske 

stranke, zakon pa omejuje tudi pravice državljanov v tem procesu; 

1. je izredno zaskrbljen zaradi vse slabših razmer na področju varnosti in človekovih 

pravic v Gambiji in obsoja napade na miroljubne protestnike 14. in 16. aprila 2016;  

2. poziva k takojšnji izpustitvi vseh protestnikov, aretiranih v povezavi s protesti 14. in 16. 

Aprila 2016; zahteva, naj vlada Republike Gambije zagotovi pravilno obravnavo vseh 



 

 

osumljencev, priprtih, ker naj bi sodelovali pri poskusu neustavne zamenjave vlade; 

poziva gambijske oblasti, naj v vseh okoliščinah zagotovijo fizično in psihološko 

integriteto osumljencev in ranjenim nemudoma omogočijo zdravstveno oskrbo; je 

zaskrbljen zaradi pričanj o mučenju in slabem ravnanju z drugimi zaporniki;  

3. poziva gambijske oblasti, naj opravijo hitro in neodvisno preiskavo teh dogodkov, in je 

zlasti močno zaskrbljen zaradi poročanj o smrti opozicijskega aktivista Sola Sandenga 

za časa pripora; 

4. močno obsoja, da v času vlade Yahya Jammeha prihaja do prisilnih izginotij, 

samovoljnega pridržanja, mučenja in drugih kršitev človekovih pravic, ki se izvajajo 

nad nasprotniki režima, vključno z novinarji, zagovorniki človekovih pravic, političnimi 

nasprotniki in kritiki ter lezbijkami, geji, biseksualci in transseksualci; poziva bodisi k 

sojenju bodisi k izpustitvi zapornikov, pridržanih brez stikov z zunanjim svetom; 

5. poziva EU in Afriško unijo, naj sodelujeta z Gambijo pri vzpostavljanju ukrepov za 

zaščito pred mučenjem, pri zagotavljanju neodvisnega dostopa do zapornikov in reformi 

vse zakonodaje, ki posega v svobodo izražanja, zbiranja in mirnega združevanja, 

vključno s kaznivimi dejanji upora, klevetanja in širjenja neresničnih informacij v 

kazenskem zakoniku, ter pri spremembi zakona o informiranju in komuniciranju iz leta 

2013, ki vključuje cenzuriranje izražanja na spletu; 

6. poziva Gambijo, naj ratificira Konvencijo OZN proti mučenju in drugim oblikam 

okrutnega, nečloveškega ter ponižujočega ravnanja ali kaznovanja;  

7. poziva gambijsko vlado, naj preišče dokaze o tem, da je nacionalna obveščevalna služba 

kršila človekove pravice, naj pripravi zakonodajo, ki bo obravnavala enake pravice 

državljanov, vključno z neenakostjo, in naj nadaljuj načrte za vzpostavitev nacionalne 

komisije za človekove pravice v skladu z načeli v zvezi s statusom nacionalnih institucij 

za promocijo in varstvo človekovih pravic, ki bi preiskovala in spremljala domnevne 

zlorabe človekovih pravic; 

8. poziva gambijsko vlado in regionalne oblasti, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za 

zaustavitev diskriminacije, napadov in kriminalizacije oseb LGBTI, in zagotovi njihovo 

pravico do svobode izražanja, vključno z umikom določb, ki kriminalizirajo te osebe, iz 

gambijskega kazenskega zakonika; 

9. poziva gambijske oblasti, naj preprečijo versko diskriminacijo in spodbujajo miren in 

vključujoč dialog med skupnostmi ter naj delujejo zanj; 

10. poziva Gospodarsko skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) in Afriško unijo, naj 

bosta še naprej dejavni na področju kršitev človekovih pravic, ki jih izvaja gambijski 

režim; opozarja, da sta varnost in stabilnost še vedno velika izziva v zahodnoafriški 

regiji, in vztraja, da morata Afriška unija in Gospodarska skupnost zahodnoafriških 

držav (ECOWAS) tesno spremljati razmere v Gambiji in ohranjati stalen politični 

dialog z gambijskimi oblastmi glede krepitve demokracije in pravne države; 

11. poziva vlado Republike Gambije, naj pred predsedniškimi volitvami decembra 2016 

ratificira Afriško listino o demokraciji, volitvah in upravljanju;  

12. poziva gambijsko vlado, naj sodeluje v iskrenem dialogu z opozicijskimi političnimi 

strankami o zakonodajnih in političnih reformah, ki bodo zagotovile svobodne in 



 

 

poštene volitve ter spoštovanje svobode zbiranja in združevanja v skladu z 

mednarodnimi obveznostmi Gambije; želi spomniti, da je za uspešnost volitev 

pomembno, da v neodvisnih in svobodnih nacionalnih volitvah polno sodelujejo 

opozicija in neodvisni volilni strokovnjaki iz civilne družbe;  

13. spodbuja mednarodno skupnost, vključno z lokalnimi organizacijami za človekove 

pravice in nevladnimi organizacijami ter delegacijo EU v Gambiji in druge ustrezne 

mednarodne institucije, naj aktivno spremljajo volilni postopek in zlasti zagotovijo 

javno spoštovanje svobode zbiranja in združevanja; 

14. poziva gambijsko vlado, naj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev polnega 

spoštovanja svobode izražanja in tiska v vseh okoliščinah; v zvezi s tem poziva k 

reformi določb zakona o informiranju in komuniciranju, da bi nacionalno zakonodajo 

uskladili z mednarodnimi standardi;  

15. je zaskrbljen, ker v nacionalnem okvirnem programu Gambije za obdobje 2015–2016 ni 

predvidena podpora ali financiranje civilne družbe ali demokratičnega upravljanja, 

spodbujanja pravne države in varstva človekovih pravic; poziva Komisijo, naj zagotovi, 

da se bodo morebitni bodoči sporazumi o sodelovanju med EU in Gambijo osredotočali 

na demokratično upravljanje, pravno državo in varstvo človekovih pravic;  

16. poziva delegacijo EU v Gambiji, naj uporabi vsa razpoložljiva orodja, vključno z 

evropskim instrumentom za demokracijo in človekove pravice, da bi dejavno spremljala 

pogoje pridržanja v Gambiji, naj spremlja preiskave vladnega zatiranja protestov dne 

14. in 16. aprila 2016 in ravnanja s priprtimi protestniki ter naj okrepi prizadevanja za 

sodelovanje s pripadniki politične opozicije, voditelji študentov, novinarji, zagovorniki 

človekovih pravic, uradniki sindikatov in voditelji skupnosti LGBTI; 

17. poziva EU in države članice, naj opravijo javno posvetovanje v skladu s členom 96 

sporazuma iz Cotonouja in razmislijo o možnosti zamrznitve vse pomoči gambijski 

vladi, razen humanitarne, ter uvedejo prepoved potovanja ali druge usmerjene sankcije 

zoper uradnike, odgovorne za resne zlorabe človekovih pravic; 

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, Afriški uniji, vladam držav članic Gospodarske skupnosti zahodnoafriških 

držav, vladi in parlamentu Gambije, generalnemu sekretarju OZN, Svetu OZN za 

človekove pravice in skupni parlamentarni skupščini AKP-EU. 

 


