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B8-0250/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Nikaragvi 

(2018/2711(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju poročila o misiji Medameriške komisije za človekove pravice (IACHR) 

v Nikaragvi od 17. do 21. maja 2018, 

– ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice podpredsednice Komisije/visoke 

predstavnice Federice Mogherini z dne 15. maja 2018 v imenu EU o vzpostavitvi 

nacionalnega dialoga v Nikaragvi, 

– ob upoštevanju poročil nikaragovskega centra za človekove pravice (CENIDH) z dne 4. 

maja 2018 in 17. maja 2018, 

– ob upoštevanju sporočil nikaragovske škofovske konference (CEN), 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Nikaragvi, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker so se policijske oborožene sile z nezaslišanim nasiljem odzvale na val protestov, ki 

so se začeli 18. aprila 2018, tudi proti nacionalni organizaciji za človekove pravice 

(CENIDH) in njenim članom; 

B. ker so protestniki najprej demonstrirali proti načrtovani reformi sistema socialnega 

varstva, ki je predvidevala 5-odstotni davek na pokojnine, tudi invalidske, in znatno 

povečanje prispevkov za socialno varnost; ker so ti protesti nato prerasli v zavračanje 

predsednika Daniela Ortege in njegove žene Rosario Murillo, ki ju ljudje vidijo kot 

samodržca; 

C. ker je bila nato predlagana reforma sistema socialnega varstva, ki je bila glavni razlog 

za proteste, umaknjena; 

D. ker tudi iz drugih razlogov močno naraščajo nezadovoljstvo in odprti konflikti v 

izvozno naravnanih ekstraktivnih dejavnostih v rudarstvu, v sektorju sladkornega trsa in 

palmovega olja, živinoreji, pri projektu medoceanskega kanala, ki povzroča 

razseljevanje in veliko, nepopravljivo škodo okolju, ter zaradi stalnega zatiranja 

protestov proti tem dejavnostim; 

E. ker se nadaljujejo protesti proti režimu Ortega-Murillo, ki so se začeli v aprilu; ker je 

število ustreljenih ljudi naraslo že na več kot 70, predvsem (a ne samo) mladih, medtem 

ko je bilo okoli 900 ljudi ranjenih, navaja pa se tudi, da je izginilo okoli 60 moških in 

žensk; 

F. ker je ukinitev radijskih in televizijskih postaj, ki so poročale o protestih, ter blokiranje 

medijskih hiš na spletu kršitev temeljnih pravic, vključno s pravico do obveščanja, in 

nadalje prispeva k večanju vrzeli med oblastmi in prebivalstvom v Nikaragvi; ker je 
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treba še v celoti pojasniti okoliščine, v katerih je bil ubit poročevalec Angel Gahona, 

medtem ko je poročal v živo, ter kazensko preganjati storilce; 

G. ker je bila ustanovljena komisija za ugotavljanje resnice, vendar je bilo njeno delo 

večkrat prekinjeno; 

1. obsoja nesorazmerno uporabo sile policije in protiprotestnih enot proti protestnikom; 

poziva vlado, naj nemudoma preneha izvajati represijo, da se preprečijo nadaljnji 

spopadi in zagotovi pravica do mirnih socialnih protestov; 

2. izreka sožalje sorodnikom in prijateljem žrtev; obsoja vse smrtne žrtve, samovoljna 

pridržanja in primere mučenja, ustrahovanja in izginotja ter poziva k celoviti, pregledni 

in neodvisni preiskavi teh primerov, da bodo tisti, ki materialno in intelektualno stojijo 

ta temi dejanji, zanje tudi odgovarjali; 

3. zato predlaga ustanovitev neodvisne komisije za ugotavljanje resnice, ob sodelovanju 

mednarodnih organizacij, da bi se preprečilo nekaznovanje v vseh navedenih primerih; 

4. pozdravlja dejstvo, da je nikaragovska vlada sprejela nedavno poročilo Medameriške 

komisije za človekove pravice, ter pričakuje, da se bodo izvajala vsa njena priporočila, 

vključno z zaščitnimi ukrepi za 14 oseb, ki jih je komisija posebej navedla; 

5. vztraja, da je treba spoštovati svobodo mnenja in izražanja ter svobodo združevanja, ter 

izraža solidarnost z legitimnimi zahtevami mirnih protestnikov, ki bi jim bilo treba 

zagotoviti varno življenje, integriteto in varnost; 

6. poudarja, da je treba najti sporazumno rešitev za krizo, ki je nedavno izbruhnila v 

Nikaragvi, zato poziva k vzpostavitvi vključujočega dialoga, v katerem bi morali poleg 

vlade sodelovati podjetniki in katoliška cerkev, vsi ustrezni deležniki, kot so študentske 

organizacije, sindikati, ženske in okoljske organizacije ter mreže in zagovorniki 

človekovih pravic; 

7. obžaluje sedanjo prekinitev mediacije ter poziva k nadaljevanju pogovorov na širši 

družbeni podlagi, da bi se našla vzdržna politična rešitev za državo; 

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

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, Medameriški komisiji za človekove pravice in Medameriškemu sodišču za 

človekove pravice, Organizaciji ameriških držav, Srednjeameriškemu parlamentu ter 

vladam in parlamentom držav članic. 

 

 


