13.12.2001
Mensenrechten: Aung San Suu Kyi en Leyla Zana (winnaressen van de
Sacharovprijs)
B5-0769, 0779, 0792, 0797, 0806 en 0809/2001
Resolutie van het Europees Parlement over Aung San Suu Kyi en Leyla Zana, winnaars
van de Sacharovprijs

Het Europees Parlement,
A. overwegende dat de ontwikkeling en versterking van de democratie en de rechtsstaat,
alsmede de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in het Verdrag
betreffende de Europese Unie worden vermeld als een van de belangrijkste doelstellingen
van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid,
B. overwegende dat de Sacharov-prijs sinds 1988 wordt toegekend aan personen of organisaties
die in hun respectieve landen een beslissende bijdrage hebben geleverd aan de strijd voor
mensenrechten en vrijheid,
I

ten aanzien van Aung San Suu Kyi

A. overwegende dat Aung San Suu Kyi in 1990 de Sacharov-prijs heeft ontvangen,
B. overwegende dat Aung San Suu Kyi, die in 1990 de Birmaanse verkiezingen heeft
gewonnen, door het militaire bewind in Rangoon onder huisarrest is geplaatst, en dat nog
steeds ca. 1600 mensen om politieke redenen gevangen worden gehouden,
1. dringt aan op de onmiddellijke vrijlating van Aung San Suu Kyi en op de volledige
eerbiediging van al haar rechten;
2. beschouwt Aung San Suu Kyi als een gewetensgevangene die wordt vervolgd voor de
expressie van haar vreedzame overtuigingen;
3. dringt aan op de onmiddellijke vrijlating van alle andere politieke gevangenen in Birma;
4. verzoekt de Commissie en de Raad om de situatie op het gebied van de individuele
mensenrechten in Birma op de voet te volgen en de persoonlijke situatie van Aung San Suu
Kyi, winnaar van de Sacharov-prijs, bij de Birmaanse regering ter sprake te brengen;
5. verzoekt zijn Voorzitter Aung San Suu Kyi opnieuw te verzekeren van de solidariteit van het
Europees Parlement;
6. beschouwt Aung San Suu Kyi als de enige legitieme gekozen leider van het Birmaanse volk
en dringt erop aan dat het Birmaanse regime zich bereid toont om de democratie te
herstellen en te streven naar nationale verzoening, door het op gang brengen van een brede
politieke dialoog en door de spoedige vrijlating van de politieke gevangenen;

7. eist dat de vrijheid van vereniging en de vrijheid om politieke activiteiten te verrichten ten
aanzien van de door Aung San Suu Kyi geleide NLD ten volle worden gewaarborgd, en
vraagt dat alle beperkingen van de bewegingsvrijheid van Aung San Suu Kyi worden
opgeheven;
II ten aanzien van Leyla Zana
A. overwegende dat Leyla Zana in 1995 de Sacharov-prijs heeft ontvangen,
B. overwegende dat Leyla Zana nog steeds in een Turkse gevangenis zit, hoewel het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens op 17 juli 2001 in de zaak Sadak, Zana, Dicle en Dogan
unaniem tot het besluit is gekomen dat de gerechtelijke procedure waarbij Leyla Zana tot
een gevangenisstraf van 15 jaar werd veroordeeld niet in overeenstemming was met het
fundamentele recht op een eerlijk proces, zoals dat is neergelegd in het Europees Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens,
1. dringt aan op de onmiddellijke vrijlating van Leyla Zana;
2. beschouwt Leyla Zana als een gewetensgevangene die wordt vervolgd voor de expressie van
haar vreedzame overtuigingen;
3. dringt aan op de onmiddellijke vrijlating van alle andere politieke gevangenen in Turkije,
met name Selim Sadak, Hatip Dicle en Orhan Dogan, de drie voormalige Turkse
parlementsleden van Koerdische afkomst die samen met Leyla Zana werden veroordeeld;
4. verzoekt de Commissie en de Raad om de situatie op het gebied van de individuele
mensenrechten in Turkije op de voet te volgen en de persoonlijke situatie van Leyla Zana,
winnaar van de Sacharov-prijs, bij de Turkse regering ter sprake te brengen;
5. verzoekt zijn Voorzitter Leyla Zana opnieuw te verzekeren van de solidariteit van het
Europees Parlement;
6. verzoekt Turkije alle aanbevelingen van de uitspraak in de zaak Sadak e.a. ten uitvoer te
leggen, met name de intrekking van de antiterreurwetgeving die ten grondslag ligt aan de
massale schendingen van de rechten van het individu en de grondige herziening van het
Turkse wetboek van strafrecht overeenkomstig het Europees Verdrag tot bescherming van
de Rechten van de Mens, dat door Turkije is geratificeerd;
7. verzoekt zijn Voorzitter, de Commissie en de Raad, alsmede de regeringen en de
parlementen van de lidstaten om, zoals verschillende prominente figuren reeds hebben
gedaan, stappen te ondernemen bij het Comité van Ministers van de Raad van Europa om
ervoor te zorgen dat Turkije de uitspraak in de zaak Sadak, Zana e.a. naar de geest en naar
de letter uitvoert;
III verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het
parlement en de regering van Turkije en het militaire bestuur van Birma.

