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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Gambia, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2015 om EU:s prioriteringar inför FN:s 

råd för mänskliga rättigheter under 20151,  

– med beaktande av ett flertal parlamentsfrågor om situationen i Gambia, 

– med beaktande av Europeiska utrikestjänstens uttalande av den 17 april 2016 om 

situationen för de mänskliga rättigheterna i Gambia, 

– med beaktande av ett flertal uttalanden från EU:s delegation till Gambia, 

– med beaktande av Afrikanska unionens kommissions resolution av den 28 februari 2015 

situationen för de mänskliga rättigheterna i Republiken Gambia, 

– med beaktande av uttalandet från FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon den 

17 april 2016, 

– med beaktande av rapporten från FN:s råd för mänskliga rättigheter, framlagd av den 

särskilde rapportören om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, tillägg: Uppdraget i Gambia, av den 2 mars 2015, 

– med beaktande av rapporten om Gambia av den 11 maj 2015 från FN:s särskilde 

rapportör om utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar,  

– med beaktande av rapporten av den 24 december 2014 från FN:s arbetsgrupp för den 

allmänna återkommande utvärderingen om Gambia, 

– med beaktande av Cotonouavtalet, som undertecknades i juni 2000,  

– med beaktande av Gambias statsförfattning,  
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– med beaktande av den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning, 

– med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, 

– med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av 

intolerans och diskriminering på grund av religion och trosuppfattning, 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948, 

– med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Yahya Jammeh tog makten i Gambia vid en militärkupp 1994. Han valdes till president 

1996 och har sedan dess återvalts tre gånger, under kontroversiella omständigheter.  

B. Presidentval har utlysts till den 1 december 2016 och parlamentsval till den 6 april 

2017. Det senaste presidentvalet, som hölls 2011, fördömdes av Västafrikanska staters 

ekonomiska gemenskap (Ecowas), eftersom det saknat legitimitet och åtföljts av 

förtrycksåtgärder och skrämseltaktik mot oppositionspartierna och deras väljare.  

C. Den 14 april 2016 hölls det en fredlig protest i Serekunda, som är en förstad till 

huvudstaden Banjul, med yrkanden på en reform av valförfarandet. Följden blev en 

våldsam reaktion från de gambiska säkerhetsstyrkornas sida och godtyckliga 

frihetsberövanden av demonstranter, bland dem flera medlemmar av United Democratic 

Party (UDP). Oppositionsledaren och UDP-medlemmen Solo Sandeng dog kort efter 

det han gripits under misstänkliga omständigheter.  

D. Medlemmar av UDP samlades åter den 16 april 2016 för att kräva rättvisa för Sandengs 

död och frigivning av andra medlemmar av deras parti. Polisen besköt demonstranterna 

med tårgas och grep ett antal personer. 

E. En annan oppositionsledare Ousainou Darboe, samt andra högt uppsatta 

partifunktionärer, greps och hålls fortfarande fängslade, och har enligt utsago drabats av 

allvarliga skador. 

F. Alagie Abdoulie Ceesay, som är förvaltningsdirektör för den oberoende radiokanalen 

Teranga FM och som greps den 2 juli 2015 av den nationella underrättelsetjänsten 

(National Intelligence Agency, NIA), har tre gånger blivit vägrad frigivning mot borgen, 

trots sin dåliga hälsa. 

G. I mars 2016 offentliggjorde FN:s arbetsgrupp om godtyckliga frihetsberövanden ett 

yttrande som antagits vid dess senaste möte i december 2015, där det betonades att 

Ceesay godtyckligt berövats sin frihet och där Gambia uppmanades att frige honom och 

lägga ned alla åtal mot honom.  

H. Människorättsförsvarare och journalister i Gambia utsätts för övergrepp och repressiv 

lagstiftning och ställs hela tiden inför trakasserier och skrämseltaktik, gripanden och 

frihetsberövanden, påtvingade försvinnanden eller påtvingad landsflykt.  

I. Tortyr och annan misshandel används ofta i Gambia. Enligt utsago är det rutin att 

människor brutalt torteras eller misshandlas på andra sätt för att man vill pressa fram 

”bekännelser” ur dem, som sedan används som bevis inför rätta. Detta framgår av den 

rapport som sammanställts efter att FN:s särskilda rapportör om tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning avlagt ett besök i Gambia 



under 2014. 

J. NIA och polisen använder sig rutinmässigt av godtyckliga frihetsberövanden, såsom i 

fallet med f.d. vice jordbruksministern Ousman Jammeh och islamvetenskapsmännen 

schejk Omar Colley, imam Ousman Sawaneh och imam Cherno Gassama. Personer 

hålls ofta fångna utan anklagelse och under längre tid än de 72 timmar inom vilka en 

misstänkt måste ställas inför rätta, något som strider mot statsförfattningen.  

K. I dagens homosexualitetsfientliga lagstiftning i Gambia föreskrivs det långvariga 

fängelsestraff och dryga böter för ”grov homosexualitet”. Hbti-personer råkar ofta ut för 

angrepp, hot eller godtyckliga gripanden från säkerhetsstyrkornas sida och vissa av dem 

har nödgats lämna landet av omsorg om sin egen säkerhet. 

L. Gambia är ett av världens femton fattigaste länder och nästan en fjärdedel av 

befolkningen står inför en ständig osäker livsmedelsförsörjning. Landet är starkt 

beroende av internationellt bistånd. Sedan 2015 har 14 475 gambier ansökt om asyl i 

EU. 

M. Situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstat i Gambia är verkligt 

oroväckande. EU har tagit upp dessa frågor i en dialog med stöd av artikel 8 i 

Cotonouavtalet sedan utgången av 2009, men de konkreta framstegen har varit få och 

små. 

N. Efter oron för människorättssituationen skar EU drastiskt ned sitt bistånd till Gambia, 

fastän EU kvarstår som landets största biståndsgivare, med sammanlagt 

33 miljoner euro i anslag för det nationella vägledande programmet för perioden 2015–

2016. Efter denna biståndsnedskärning utvisade president Jammeh helt plötsligt i 

juni 2015 Agnes Guillard, som var EU:s chargé d’affaires i Gambia.  

O. I det nationella vägledande programmet för Gambia för perioden 2015–2016 föreskrivs 

investeringar i jordbruk och livsmedelstrygghet, men inga anslag ges till utveckling av 

det civila samhället, demokratiskt styre, eller främjandet av mänskliga rättigheter och 

rättsstaten.  

P. Gambia är medlem av Ecowas. I juli 2014 ingicks ett avtal om ekonomiskt partnerskap 

mellan EU och Ecowas, avsett att ratificeras under 2016. Dessa avtal är avsedda att 

stärka, inte bara rättvis handel, utan också mänskliga rättigheter och uppnåendet av 

målen för hållbar utveckling.  

Q. Gambia är medlemsstat i Afrikanska unionen (AU), part i Afrikanska stadgan och har 

undertecknat den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning. 

R. I lagen om ändring av vallagen 2015 blir det alltför dyrt för oppositionspartierna att 

bedriva verksamhet, så att Gambia blir ett av de länder där det kostar mest att ställa upp 

som kandidat i allmänna val. Följden blir en kringskärning av medborgarnas rättigheter. 

1. Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över att säkerhets- och 

människorättssituationen i Gambia snabbt blir värre och beklagar djupt angreppen mot 

fredliga demonstranter den 14 och 16 april 2016.  

2. Europaparlamentet vill att alla som gripits i samband med protesterna den 14 och 

16 april 2016 ska friges. Parlamentet uppmanar Republiken Gambias regering att 

tillförsäkra alla som frihetsberövats för att de påstås ha deltagit i försöket att byta 



regering med hjälp av författningsstridiga metoder ett korrekt rättsförfarande. 

Parlamentet uppmanar Gambias myndigheter att under alla omständigheter garantera 

dessa misstänkta personer fysisk och psykisk integritet och se till att de som skadats 

utan dröjsmål får medicinsk behandling. Parlamentet uttrycker sin oro över 

vittnesutsagorna om att andra personer utsatts för tortyr och misshandel.  

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft Gambias myndigheter att snabbt och opartiskt 

utreda dessa händelser, och uttrycker i synnerhet djup oro över att oppositionsaktivisten 

Solo Sandeng enligt utsago dött i fängsligt förvar. 

4. Europaparlamentet fördömer skarpt de påtvingade försvinnanden, godtyckliga 

frihetsberövanden, samt den tortyr och de andra människorättskränkningar som riktats 

mot oliktänkande, bland dem journalister, människorättsförsvarare, politiska 

meningsmotståndare och kritiker, samt homosexuella, bisexuella och transpersoner, 

under president Yahya Jammehs tid vid makten. Parlamentet yrkar på att alla fångar i 

isoleringshäkte antingen ska ställas inför rätta eller friges. 

5. Europaparlamentet uppmanar EU och AU att samarbeta med Gambia för att införa 

garantier mot tortyr, för att fångar ska kunna kontaktas av oberoende utomstående, och 

för en reform av all lagstiftning som inkräktar på rätten till yttrandefrihet, 

föreningsfrihet och frihet att hålla fredliga sammankomster, bland annat av strafflagens 

bestämmelser om brotten omstörtande verksamhet, förtal och ”spridande av falsk 

information”, samt av kommunikationslagen från 2013, där det ingår föreskrifter om 

censur på internet.  

6. Europaparlamentet uppmanar Gambia att ratificera FN-konventionen mot tortyr och 

annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,  

7. Europaparlamentet uppmanar Gambias regering att undersöka beläggen för att den 

nationella underrättelsetjänsten gjort sig skyldig till människorättskränkningar, att 

lagstifta om lika rättigheter för medborgarna, också i frågor som berör ojämlikhet, och 

att fortsätta med planerna att inrätta en nationell kommission för mänskliga rättigheter i 

överensstämmelse med Parisprinciperna om institutioner för de mänskliga rättigheterna, 

för undersökning och övervakning av påstådda människorättskränkningar.  

8. Europaparlamentet uppmanar med kraft Gambias regering och de regionala 

myndigheterna att göra allt som behövs för att få slut på diskrimineringen av, angreppen 

på och kriminaliseringen av hbti-personer och garantera dem yttrandefrihet, bl.a. i form 

av att bestämmelserna om straffbeläggning av dessa personer tas bort ur Gambias 

strafflag. 

9. Europaparlamentet uppmanar Gambias myndigheter att förebygga all religiös 

diskriminering och att uppmuntra och vidta åtgärder till förmån för en fredlig och 

inklusiv dialog mellan samtliga folkgrupper. 

10. Europaparlamentet uppmanar Ecowas och AU till fortsatta åtgärder mot de pågående 

människorättskränkningar som begås av regimen i Gambia. Parlamentet erinrar om att 

frågor om säkerhet och stabilitet kvarstår som stora utmaningar i regionen Västafrika, 

och håller fast vid att AU och Ecowas noggrant måste övervaka situationen i Gambia 

och upprätthålla en ständig politisk dialog med Gambias myndigheter om stärkande av 

demokrati och rättsstat. 



11. Europaparlamentet uppmanar med kraft Republiken Gambias regering att ratificera den 

afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning innan det presidentval hålls 

som utlysts till december 2016.  

12. Europaparlamentet uppmanar Gambias regering att gå in i en seriös dialog med alla 

politiska partier inom oppositionen, om reformer av lagstiftning och politik för att 

landet ska få fria och rättvisa val och för att respekten för förenings- och mötesfriheten 

ska garanteras, i enlighet med Gambias internationella skyldigheter, Parlamentet erinrar 

om att ett fullständigt deltagande från oppositionens och det civila samhällets sida i 

oberoende och fria nationella val är en viktig framgångsfaktor för dessa val.  

13. Europaparlamentet uppmuntrar det internationella samfundet, bl.a. 

människorättsorganisationer och icke-statliga organisationer, liksom också EU:s 

delegation till Gambia och andra relevanta internationella institutioner, att aktivt 

övervaka valförfarandet, särskilt när det gäller att utverka respekt från offentligt håll för 

förenings- och mötesfriheten. 

14. Europaparlamentet uppmanar Gambias regering att vidta alla nödvändiga åtgärder för 

att under alla omständigheter garantera full respekt för yttrande- och pressfriheten. 

Parlamentet uppmanar här till en reform av informations- och kommunikationslagen för 

att den nationella lagstiftningen ska följa internationella normer.  

15. Europaparlamentet oroar sig över att det nationella vägledande programmet för 

perioden 2015–2016 inte föreskriver något stöd till eller någon finansiering av det civila 

samhället, och inte heller av demokratiskt styre, främjande av rättsstaten och skydd av 

de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att 

demokratiskt styre, rättsstat och skydd av de mänskliga rättigheterna bildar 

tyngdpunktsområden för alla eventuella utvecklingsavtal som kan komma i fråga mellan 

EU och Gambia.  

16. Europaparlamentet uppmanar EU:s delegation till Gambia att använda alla redskap den 

har till sitt förfogande, också det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga 

rättigheter, för att aktivt övervaka förhållandena för frihetsberövade personer i Gambia 

och att följa och övervaka undersökningarna av regeringens tillslag mot protesterna 

den 14 och 16 april 2016, samt behandlingen av frihetsberövade demonstranter, samt att 

göra ännu mer för att träda i kontakt med medlemmar av den politiska oppositionen, 

studentledare, journalister, människorättsförsvarare, fackföreningstjänstemän och ledare 

bland hbti-personer.  

17. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att genomföra ett 

offentligt samråd i enlighet med artikel 96 i Cotonou-avtalet och att överväga att frysa 

allt annat stöd till Gambias regering än humanitärt bistånd och att belägga med 

reseförbud de tjänstemän som är skyldiga till allvarliga människorättskränkningar eller 

påföra andra riktade sanktioner mot dem.  

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 

utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, regeringarna i medlemsstaterna 

i Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap, Gambias regering och parlament, FN:s 

generalsekreterare, FN:s människorättsråd och den gemensamma parlamentariska 

AVS-EU-församlingen. 



 

 

 


