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Euroopan parlamentin päätöslauselma Bolivian tilanteesta
(2019/2896(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Boliviasta,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 13. marraskuuta 2019 
antaman julkilausuman,

– ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan 19. marraskuuta 2019 
antaman tiedonannon rankaisemattomuuden riskistä ja kansallisen vuoropuhelun 
tarpeesta1,

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 16. marraskuuta 2019 esittämät 
kommentit siitä, miten sortotoimet ja voimankäyttö uhkaavat pahentaa Bolivian kriisiä2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Bolivian poliittisesta ja sosiaalisesta tilanteesta on tullut yhä 
vaarallisempi, koska väestön tyytymättömyys Moralesin hallituksen ristiriitoja 
aiheuttaviin toimiin ja luonnonvarojen kannalta kestämättömien hankkeiden 
aiheuttamaan ympäristön tuhoutumiseen on voimistunut ja väkivaltaisuudet ovat 
nousseet hälyttävälle tasolle 20. lokakuuta 2019 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen;

B. ottaa huomioon, että vaikka näiden vaalien legitimiteettiä kritisoitiin alussa, Amerikan 
valtioiden järjestö (OAS) kuitenkin tunnusti sen lähettämällä 
vaalitarkkailuvaltuuskunnan, jota myöhemmin täydennettiin EU:n teknisellä 
valtuuskunnalla; ottaa huomioon, että tuloksia koskevat epäilyt johtivat lopulta siihen, 
että äänet laskettiin uudelleen OAS:n johdolla;

C. ottaa huomioon, että presidentti Evo Morales hyväksyi 10. marraskuuta OAS:n 
tarkastuksen alustavat tulokset ja ilmoitti uusista vaaleista;

D. ottaa huomioon, että muutamaa tuntia myöhemmin vallankaappauksen uhka 
konkretisoitui, kun Bolivian asevoimien silloinen komentaja Williams Kaliman, joka 
toimi myös Bolivian sotilasattaseana Washingtonissa vuosina 2013–2016, kehotti 
presidentti Moralesia luopumaan vallasta, minkä hän tekikin välttääkseen 
verenvuodatuksen jatkumisen ja vähentääkseen jännitteitä; toteaa, että seuraavana 
päivänä meksikolainen lentokone kuljetti Evo Moralesin maanpakoon Meksikoon;

E. ottaa huomioon, että sotilas- ja poliisivoimien avoin väliintulo on entisestään horjuttanut 
maan vakautta; ottaa huomioon, että armeijan ja poliisin julkisilla paikoilla toteuttamat 

1 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/296.asp 
2 https://news.un.org/en/story/2019/11/1051531 
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lukuisat tukahduttamistoimet muistuttavat synkällä tavalla kymmeniä vuosia kestäneistä 
siviili- ja sotilasdiktatuureista Boliviassa ja vuonna 1825 tapahtuneen itsenäistymisen 
jälkeen tehdyistä yli 200 sotilasvallankaappauksesta, mikä on enemmän kuin 
yhdessäkään Latinalaisen Amerikan maassa;

F. ottaa huomioon, että väkivalta, viha, alkuperäiskansojen syrjintä ja suorapuheinen 
rasismi ovat lisääntyneet kaduilla ja johtaneet ainakin 32 kuolemantapaukseen; ottaa 
huomioon, että Evo Moralesin, hänen sisarensa ja useiden hallituksen jäsenten kodit on 
ryöstetty ja tuhottu, alkuperäiskansojen Wiphala-lippuja on poltettu ja MAS-puolueen 
pormestarin Patricia Arcen kaltaisia arvohenkilöitä on jahdattu kaduilla alentavalla ja 
kauhistuttavalla tavalla;

G. katsoo, että on olemassa vakava vaara, että demokratian vastaiset ja rasistiset voimat 
käyttävät nykyistä poliittista valtatyhjiötä kumotakseen alkuperäiskansoille myönnettyjä 
mahdollisuuksia ja niiden sopeutumista monietniseen ja -kieliseen valtioon, mikä 
hidastaa vakavasti heidän kansalaisoikeuksiensa toteutumista;

H. toteaa, että huolestuttavin osoitus uuskolonialistisista sisäisistä rakenteista ja 
kansainvälisistä suhteista luopumiseen perustuvan mallin peruuttamisesta ja 
murskaamisesta oli senaatin äärioikeistolaisen toisen varapuhemiehen Jeanine Áñezin 
julistautuminen presidentiksi; toteaa, että kyseisellä teolla ei ole oikeusperustaa 
Bolivian perustuslaissa ja että kongressi ei ole vielä sitä hyväksynyt, mutta 
perustuslakituomioistuin on vahvistanut sen;

I. ottaa huomioon, että Jeanine Áñez antoi 14. marraskuuta asetuksen nro 4078, jossa 
annetaan asevoimille oikeus ”tukea poliisia yhteiskunnan puolustamisessa ja yleisen 
järjestyksen ylläpitämisessä” asettamatta niitä syytteeseen tehdyistä rikoksista, mikä 
mahdollistaa rankaisemattomuuden, kuten siviili- ja sotilasdiktatuurien aikana;

J. ottaa huomioon, että Bolivian kongressi hyväksyi 23. marraskuuta lakiesityksen uusista 
vaaleista, jotka Bolivian perustuslain mukaan olisi järjestettävä 90 päivän kuluessa;

K. ottaa huomioon, että väliaikaiseksi presidentiksi julistautunut Jeanine Áñez on 
ilmoittanut aikovansa nostaa Evo Moralesia vastaan syytteen ”kansankiihotuksesta ja 
terrorismista”;

1. pitää valitettavana Bolivian nykyisten levottomuuksien kaikkien osapuolten uhrien 
tragediaa ja ilmaisee syvän osanottonsa heidän perheilleen ja ystävilleen; pyytää 
Bolivian viranomaisia asettamaan ilman ehtoja saataville todennettavissa olevat ja 
ajantasaiset tiedot kadonneista, surmansa saaneista, loukkaantuneista tai vangituista 
henkilöistä ja tutkimaan heidän kuolemansa, loukkaantumisensa tai vangitsemisensa 
syyt;

2. korostaa, että on erittäin tärkeää säilyttää täysin laillinen monietninen ja monikielinen 
valtio; tuomitsee Jeanine Áñezin presidentiksi julistautumisen laittomat keinot;

3. tuomitsee jyrkästi kaikki rasistiset ja loukkaavat teot, pitää niitä vakavina 
ihmisoikeusloukkauksina ja pyytää niiden pikaista ja täydellistä selvittämistä kaikkien 
niistä vastuussa olevien henkilöiden syytteeseen asettamiseksi ja rankaisemiseksi; 
korostaa, että lehdistönvapaus on olennainen osa vakautta;
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4. kehottaa kaikkia toimijoita pidättymään väkivallasta, välttämään tilanteen kärjistymistä 
entisestään, käyttämään kaikkia toteuttamiskelpoisia keinoja räjähtävän tilanteen 
rauhoittamiseksi ja työskentelemään Bolivian institutionaalisen vakauden 
palauttamiseksi nykyisen perustuslain pohjalta;

5. on vakuuttunut siitä, että kestävään ratkaisuun on sisällyttävä uusien ja 
oikeudenmukaisten vaalien järjestäminen kaikkine takeineen, kuten Evo Morales 
ilmoitti ennen kuin asevoimien komentaja pakotti hänet luopumaan vallasta; panee 
merkille 23. marraskuuta annetun ilmoituksen tällaisista vaaleista ja korostaa, että 
väliaikaisen hallituksen olisi pidättäydyttävä antamasta uutta lainsäädäntöä, kunnes 
vaalit on pidetty;

6. kehottaa asevoimien joukkoja palaamaan takaisin tukikohtiinsa; kehottaa oikeudellisia 
instituutioita saattamaan oikeuden eteen ne asevoimien jäsenet, jotka ovat toimineet 
Bolivian perustuslain säännösten ja kansainvälisten normien vastaisesti;

7. vaatii täydellistä ja ehdotonta takuuta MAS-puolueen hallituksen jäsenten, äänestäjien 
ja kannattajien henkilökohtaisesta koskemattomuudesta, sillä hallituksen lainmukaisen 
toimikauden on määrä päättyä vasta 21. tammikuuta 2020;

8. kehottaa kaikkia Bolivian toimijoita estämään kaikki tilanteet, joissa palataan 
diktatuurien synkkään menneisyyteen, olipa kyse symboleista tai teoista, ja etsimään 
nykyiseen kriisiin ratkaisun, jossa kunnioitetaan perustuslain laillisuutta 
täysimääräisesti; toistaa, että kansainvälinen yhteisö, EU mukaan luettuna, voi Bolivian 
kansan niin halutessa tarjota tukeaan eri tavoin, kuten vaalitarkkailuvaltuuskunnan 
lähettämisellä, mutta se ei voi koskaan olla johtava toimija;

9. korostaa, että yleistä tyytymättömyyttä ja mielenosoituksia ei saa käyttää Bolivian 
monietnisen ja monikielisen valtion perustuslaillisia takeita ja oikeuksia vastaan eikä 
viimeisten 14 vuoden aikana tapahtunutta sosiaalista kehitystä vastaan; korostaa, että ei 
ole koskaan olemassa syitä, edes aiempiin poliittisiin päätöksiin viitaten, jotka 
oikeuttaisivat suhteettoman voimankäytön, väkivallan, sorron, rasismin tai tilanteen 
kärjistämisen kohti sisällissotaa;

10. tuomitsee asetuksen 4078 hyväksymisen ja kehottaa pikaisesti kumoamaan tai 
mitätöimään sen, jotta vältetään asevoimien rankaisemattomuus;

11. tuomitsee myös ilmoituksen siitä, että Evo Moralesia vastaan nostetaan syyte 
”kansankiihotuksesta ja terrorismista”;

12. kehottaa EU:ta ja sen Bolivian-edustustoa tukemaan rauhanomaista paluuta aiempaan 
lainmukaiseen Bolivian valtioon; pyytää antamaan selkeän lausunnon kaikkia rasistisia 
lainsäädännön purkamisyrityksiä vastaan ja kehottaa EU:ta tarjoamaan tukeaan 
Boliviassa vallitsevan kriisin ja rankaisemattomuuden voittamiseksi;

13. kehottaa EU:ta ryhtymään oikeasuhteisiin diplomaattisiin toimiin siinä tapauksessa, että 
nykyinen hallitukseksi julistautunut ryhmittymä ei huolehdi uusien, avoimien ja 
rehellisten vaalien järjestämisestä Bolivian perustuslain mukaisessa aikataulussa;
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14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Bolivian 
hallitukselle ja viranomaisille sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle 
edustajakokoukselle.


