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B9-0188/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Bolivia
(2019/2896(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Bolivia,

– gezien de verklaring van Federica Mogherini, vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV), 
tijdens het debat in de plenaire vergadering van 13 november 2019,

– gezien de mededeling van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de mensenrechten van 
19 november 2019 over het risico van straffeloosheid en de noodzaak van een nationale 
dialoog1,

– gezien de opmerkingen van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten 
van 16 november 2019 over hoe de repressie en het gebruik van geweld de crisis in 
Bolivia dreigen te verergeren2,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de politieke en sociale situatie in Bolivia steeds kritieker wordt, omdat 
zij gevoed wordt door ontevredenheid onder de bevolking over de polariserende 
tendensen van de regering Morales en de milieuvernietiging ten gevolge van 
winningsprojecten, en overwegende dat het geweld sedert de presidentsverkiezingen 
van 20 oktober 2019 verontrustende niveaus heeft bereikt;

B. overwegende dat twijfel over de uitslag van deze verkiezingen die, ondanks 
aanvankelijke kritiek over de legitimiteit ervan, door de Organisatie van Amerikaanse 
Staten (OAS) werden erkend door het sturen van een verkiezingswaarnemingsmissie, 
daarna versterkt door een technische missie van de EU, uiteindelijk heeft geleid tot een 
hertelling van de stemmen onder leiding van de OAS;

C. overwegende dat president Evo Morales op 10 november de voorlopige resultaten van 
de controle door de OAS heeft erkend en nieuwe verkiezingen heeft aangekondigd;

D. overwegende dat enkele uren later een dreigende staatsgreep werkelijkheid werd, toen 
William Kaliman, toenmalig opperbevelhebber van de Boliviaanse strijdkrachten en 
tussen 2013 en 2016 tevens Boliviaans militair attaché in Washington, president 
Morales verzocht af te treden, hetgeen president Morales heeft gedaan om verder 
bloedvergieten te voorkomen en spanningen te verminderen; overwegende dat Evo 
Morales de dag daarop aan boord van een Mexicaans vliegtuig in ballingschap in 
Mexico is gegaan;

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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E. overwegende dat de openlijke interventie door leger en politie het land verder heeft 
gedestabiliseerd; overwegende dat meerdere daden van repressie door leger en politie in 
de openbare ruimte wrange herinneringen oproepen aan de duisterste perioden van 
decennialange civiele en militaire dictaturen in Bolivia en aan de meer dan 200 
staatsgrepen die hebben plaatsgevonden sedert de onafhankelijkheid van het land in 
1825, het hoogste aantal van alle landen in Latijns-Amerika;

F. overwegende dat in de straten geweld, haat, discriminatie jegens inheemse burgers en 
een onmiskenbaar racisme zijn geëscaleerd en tot minstens 32 doden hebben geleid; 
overwegende dat de huizen van Evo Morales, zijn zuster en een aantal regeringsleden 
zijn geplunderd en vernield, dat de wiphalavlag van de inheemse volkeren is verbrand 
en autoriteiten, zoals burgemeester Patricia Arce van de MAS-partij, op de meest 
vernederende en verschrikkelijke wijze door de straten werden gejaagd;

G. overwegende dat een ernstig risico bestaat dat het huidige politieke machtsvacuüm door 
antidemocratische en racistische krachten wordt gebruikt om de empowerment van de 
inheemse volkeren en hun integratie in de multi-etnische en meertalige staat terug te 
draaien waardoor de geboekte vooruitgang inzake hun rechten als burgers ernstig wordt 
teruggeschroefd;

H. overwegende dat deze poging om het potentieel van een model terug te draaien en de 
kop in te drukken dat zich verwijdert van de neokoloniale interne structuren en 
internationale betrekkingen, zich op de meest verontrustende wijze heeft geuit in het feit 
dat Jeanine Áñez, de extreemrechtse tweede ondervoorzitter van de senaat, zichzelf 
heeft uitgeroepen tot president, een handeling waarvoor geen rechtsgrond in de 
Boliviaanse grondwet en nog geen goedkeuring door het congres voorhanden zijn, maar 
hetgeen wel door het constitutioneel hof wordt ondersteund;

I. overwegende dat Jeanine Áñez op 14 november decreet 4078 heeft uitgevaardigd 
waarmee de strijdkrachten het recht krijgen “de politie bij de verdediging van de 
samenleving en de handhaving van de openbare orde te steunen”, zonder dat zij voor 
mogelijke begane misdaden kunnen worden vervolgd, waarmee de deur wordt 
opengezet voor straffeloosheid, zoals reeds tijdens de civiele en militaire dictaturen het 
geval was;

J. overwegende dat het Boliviaanse congres op 23 november een wet heeft goedgekeurd 
voor het houden van nieuwe verkiezingen, die volgens de Boliviaanse grondwet binnen 
90 dagen moeten worden gehouden;

K. overwegende dat zelfbenoemd interim-president Jeanine Áñez heeft aangekondigd dat 
zij voornemens is Evo Morales te vervolgen voor “staatondermijning en terrorisme”;

1. betreurt de tragedie die alle slachtoffers van de huidige onrust in Bolivia is overkomen, 
tot welke zijde zij ook mogen behoren, en betuigt zijn oprechte medeleven met hun 
familie en vrienden; verzoekt de Boliviaanse autoriteiten onvoorwaardelijke toegang te 
verlenen tot verifieerbare en bijgewerkte informatie over alle vermiste, gedode, 
gewonde en gedetineerde personen, en de oorzaak van hun dood, verwondingen of 
detentie te onderzoeken;

2. onderstreept de cruciale noodzaak de volledig legale multi-etnische en meertalige staat 
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te schragen; laakt de onrechtmatige middelen waarmee Jeanine Áñez zichzelf tot 
president heeft uitgeroepen; 

3. veroordeelt ten stelligste alle daden van racisme en vernedering, beschouwt deze als 
ernstige schendingen van de mensenrechten en dringt aan op een snelle en volledige 
opheldering ervan die moet leiden tot de vervolging en bestraffing van al degenen die 
hiervoor materieel en moreel verantwoordelijk zijn; onderstreept dat de persvrijheid een 
fundamenteel onderdeel van stabiliteit is;

4. dringt er bij alle actoren op aan zich van geweld te onthouden, verdere escalatie te 
vermijden, alle bruikbare middelen te gebruiken om ontspanning te brengen in de 
explosieve situatie en zich in te zetten voor het herstel van de institutionele stabiliteit 
van Bolivia op basis van de bestaande grondwet;

5. is ervan overtuigd dat nieuwe en eerlijke verkiezingen met alle garanties, zoals 
aangekondigd door Evo Morales voordat hij door de bevelhebber van de strijdkrachten 
tot aftreden werd gedwongen, deel moeten uitmaken van een duurzame oplossing; 
neemt nota van de aankondiging op 23 november van dergelijke verkiezingen, en 
onderstreept dat de interim-regering zich ervan moet onthouden nieuwe wetgeving uit te 
vaardigen totdat deze verkiezingen hebben plaatsgevonden;

6. dringt er bij de strijdkrachten op aan naar hun hoofdkwartieren terug te keren; verzoekt 
de gerechtelijke instanties de leden van de strijdkrachten te dagvaarden die in strijd met 
de bepalingen van de Boliviaanse grondwet en de internationale normen hebben 
gehandeld;

7. eist een volledige en onvoorwaardelijke garantie van de persoonlijke integriteit van de 
leden, kiezers en sympathisanten van de MAS-regering wier wettelijke ambtstermijn 
pas op 21 januari 2020 afloopt;

8. dringt er bij alle actoren in Bolivia op aan elk scenario te voorkomen dat een herhaling 
vormt van het duistere verleden van de dictaturen, zowel in de vorm van symbolen als 
van daden, en een oplossing voor de huidige crisis te vinden waarmee de legaliteit van 
de grondwet volledig wordt geëerbiedigd; herhaalt dat de internationale gemeenschap, 
met inbegrip van de EU, haar steun kan aanbieden via diverse middelen zoals een 
delegatie voor verkiezingswaarneming, indien de Boliviaanse bevolking dit wenst, maar 
dat zij nooit het voortouw mag nemen;

9. onderstreept dat de ontevredenheid en demonstraties van de bevolking niet mogen 
worden gebruikt om de grondwettelijke waarborgen en rechten die zijn verankerd in de 
multi-etnische en meertalige staat Bolivia en de sociale vooruitgang van de afgelopen 
14 jaar te ondergraven; onderstreept dat het gebruik van onevenredige macht, geweld, 
repressie, racisme en escalatie in de richting van een burgeroorlog onder geen enkel 
beding kan worden gerechtvaardigd, zelfs niet in verband met voorgaande politieke 
besluiten;

10. veroordeelt de uitvaardiging van decreet 4078 en dringt aan op een snelle derogatie of 
intrekking ervan om straffeloosheid van de strijdkrachten te voorkomen;

11. veroordeelt in gelijke mate de aangekondigde vervolging van Evo Morales wegens 
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“staatsondermijning en terrorisme”;

12. verzoekt de EU en haar delegatie in Bolivia een vreedzame terugkeer naar de voorheen 
legale Boliviaanse staat te steunen; dringt aan op een duidelijke verklaring tegen 
racistische regressie, en vraagt dat de EU haar steun aanbiedt bij het overwinnen van de 
huidige crisis en de toestand van straffeloosheid in Bolivia;

13. verzoekt de EU evenredige diplomatieke maatregelen te nemen voor het geval dat de 
huidige zelfbenoemde regering niet zorgt voor het houden van nieuwe, open en eerlijke 
verkiezingen binnen het kader dat is vastgelegd in de Boliviaanse grondwet;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de parlementen en regeringen van de lidstaten, 
de regering en autoriteiten van Bolivia, en de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire 
Vergadering.


