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B9-0252/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o stanju na področju človekovih pravic in 
demokracije v Nikaragvi
(2019/2978(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Nikaragvi, zlasti resolucij z dne 
18. decembra 20081, 26. novembra 20092, 16. februarja 20173, 31. maja 20184 in 14. 
marca 20195,

– ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med EU in Srednjo Ameriko iz leta 2012,

– ob upoštevanju državnega strateškega dokumenta EU in večletnega okvirnega programa 
za obdobje 2014–2020 za Nikaragvo,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o Nikaragvi, zlasti sklepov z dne 14. oktobra 2019 o 
vzpostavitvi okvira za ciljno usmerjene sankcije,

– ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, podanih v imenu EU, o razmerah v Nikaragvi, zlasti izjave 
z dne 20. novembra 2019,

– ob upoštevanju izjave, ki jo je 19. novembra 2019 podal Rupert Colville, tiskovni 
predstavnik visoke komisarke OZN za človekove pravice,

– ob upoštevanju poročila komisije na visoki ravni za Nikaragvo pri Organizaciji 
ameriških držav z dne 19. novembra 2019,

– ob upoštevanju poročila visoke komisarke OZN za človekove pravice z dne 
3. septembra 2019 o razmerah na področju človekovih pravic v Nikaragvi,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

– ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic iz junija 2004, kot so bile 
posodobljene leta 2008,

– ob upoštevanju nikaragovske ustave,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker so zagovorniki človekovih pravic, okoljski aktivisti in drugi kritiki nikaragovske 

1 UL C 45 E, 23.2.2010, str. 89.
2 UL C 285 E, 21.10.2010, str. 74.
3 UL C 252, 18.7.2018, str. 189.
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0238.
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0219.
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vlade vse pogosteje tarča groženj s smrtjo, ustrahovanja, spletnih obrekovalnih 
kampanj, nadlegovanja, nadzora, napadov in sodnih pregonov; ker je zaradi sedanje 
krize več kot 80 000 ljudi zbežalo iz Nikaragve;

B. ker je po zadnjih podatkih posebnega mehanizma spremljanja za Nikaragvo (MESENI), 
ki ga je vzpostavila Organizacija ameriških držav, umrlo 328 ljudi, več sto je bilo 
ranjenih, več kot 150 političnih zapornikov je bilo samovoljno pridržanih zgolj zaradi 
uveljavljanja svojih pravic, 144 študentov pa je bilo izključenih iz univerz zaradi 
sodelovanja na demonstracijah za demokracijo, večjo svobodo in spoštovanje 
človekovih pravic; ker je po navedbah nevladnih virov do 8. julija 2019 iz države 
zbežalo približno 100 novinarjev in medijskih delavcev;

C. ker so spoštovanje neodvisnosti sodstva, politični pluralizem ter svoboda zbiranja in 
izražanja nosilni stebri demokracije in pravne države; ker je bil junija 2019 sprejet 
zakon o amnestiji, ki je omogočil izpustitev več kot 100 političnih zapornikov; ker ta 
zakon o amnestiji zagotavlja zaščito „osebam, ki niso bile preiskane, ki so v preiskavi“ 
ali v kazenskem postopku, in ki „spoštujejo kazni, ki so jim bile izrečene“; ker ta zakon 
ne bi smel dopuščati nekaznovanosti za tiste, ki so storili kazniva dejanja po navodilih 
režima;

D. ker so med drugimi viri nezadovoljstva in odprtega konflikta močno povečanje izvozno 
naravnanih ekstraktivnih dejavnosti v rudarskem sektorju ter sektorjih sladkornega trsa 
in palmovega olja, pa tudi v živinoreji, projekt medoceanskega kanala, ki povzroča 
razseljevanje in veliko, nepopravljivo škodo okolju, ter stalno zatiranje protestov proti 
tem dejavnostim;

E. ker je 14. novembra 2019 v cerkvi San Miguel v Masayi devet svojcev zaprtih političnih 
nasprotnikov skupaj z drugimi začelo gladovno stavkati, da bi pozvali k izpustitvi svojih 
sinov in hčera, pridržanih v povezavi s protesti; ker je njihova gladovna stavka trajala 
devet dni; ker je policija cerkev obkolila in prekinila vodovodno in električno 
napeljavo; ker je policija vsem preprečila vstop v cerkev, dostavo humanitarne pomoči 
in nudenje zdravstvene oskrbe;

F. ker je bila isto noč pridržana skupina vsaj 13 pripadnikov opozicije, ki so obkoljenim 
dostavili nekaj vode, vključno z Amayo Evo Coppens, nikaragovsko in belgijsko 
zagovornico človekovih pravic, ki je bila zaradi protestov osem mesecev v priporu in 
izpuščena 11. junija 2019 na podlagi zakona o amnestiji;

G. ker je nikaragovsko javno tožilstvo skupino obtožilo več kaznivih dejanj, vključno z 
ugrabitvijo in terorizmom; ker razmere v nikaragovskih zaporih ne izpolnjujejo 
mednarodnih standardov; ker so člani nikaragovske opozicije poročali o mučenju in 
spolnem nasilju v zaporu;

H. ker je nikaragovska vlada konec leta 2018 iz države izgnala Medameriško komisijo za 
človekove pravice (IACHR) in regionalni urad za Srednjo Ameriko visokega komisarja 
OZN za človekove pravice; ker bi vrnitev obeh organizacij, če bi jo vlada odobrila, 
delovala kot jamstvo za dokončno izpolnitev dogovorov z opozicijo; ker se stopnjuje 
zatiranje organizacij civilne družbe in ker jim je bil odvzet pravni status;

I. ker so razvoj in utrjevanje demokracije in pravne države ter spoštovanje človekovih 
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pravic in temeljnih svoboščin sestavni del zunanje politike EU, tudi pridružitvenega 
sporazuma med EU in državami Srednje Amerike iz leta 2012;

J. ker so februarja 2019 znova stekla pogajanja med vlado in Državljansko zvezo (Civic 
Alliance); ker je bil 27. marca 2019 dosežen dogovor o izpustitvi oseb, ki jim je bila 
odvzeta prostost v povezavi s protesti leta 2018; ker je bil 29. marca 2019 dosežen še 
dogovor o okrepitvi pravic in jamstev za državljane; ker je Državljanska zveza 20. maja 
2019 zapustila pogajalsko mizo, saj je bilo izvajanje obeh dogovorov po njenem mnenju 
omejeno; ker je vlada do 11. junija 2019 izpustila 492 oseb, pridržanih v povezavi s 
protesti leta 2018; ker pogajanja kljub poskusom oživitve ostajajo na mrtvi točki;

1. odločno obsoja vse oblike represije in inkriminacije zagovornikov človekovih pravic in 
novinarjev, pa tudi uporabo protiterorističnih zakonov in protiprotestnih sil zoper 
nasprotna mnenja v Nikaragvi; obsoja stalno ustrahovanje, nadlegovanje, pridržanja in 
ugrabitve posameznikov, ki so sodelovali v protestih opozicije; obsoja, da je nacionalna 
skupščina Nikaragve razveljavila pravni status številnih nikaragovskih nevladnih 
organizacij; meni, da je nujno čim prej povrniti pravni status tistim organizacijam 
civilne družbe, ki jim je bil tako odvzet;

2. je zaskrbljen zaradi vse večjih omejitev državljanskega prostora in izražanja 
nasprotovanja; opozarja, da mora Nikaragva zagotoviti varstvo pravice do svobode 
združevanja in mirnega zbiranja; poudarja, da morajo nikaragovske oblasti v vseh 
okoliščinah zagotoviti, da lahko zagovorniki človekovih pravic svoje delo opravljajo 
brez groženj, ustrahovanja in oviranja;

3. poziva k takojšnji izpustitvi Amaye Eve Coppens ter vseh drugih zagovornikov 
človekovih pravic in zapornikov vesti, ki so bili pridržani in obsojeni zgolj zaradi 
uveljavljanja pravice do svobode izražanja in mirnega zbiranja;

4. poudarja, da morajo nikaragovske oblasti poskrbeti za varnost ter fizično in psihično 
dobrobit vseh, ki so bili pridržani, ter jim zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo;

5. pozdravlja odločitev Sveta o sprejetju okvira za ciljno usmerjene omejevalne ukrepe 
zoper odgovorne za kršitve in zlorabe človekovih pravic ali za represijo nad civilno 
družbo in demokratično opozicijo v Nikaragvi ter zoper osebe in subjekte, katerih 
ukrepi, politike ali dejavnosti kako drugače ogrožajo demokracijo in pravno državo v 
Nikaragvi;

6. poziva podpredsednico/visoko predstavnico in delegacijo EU, naj pozorno spremljata 
razvoj dogodkov v tej državi; poziva delegacijo EU in države članice, naj si prek svojih 
stikov v Nikaragvi prizadevajo za razrešitev razmer v državi; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da njena pomoč pri sodelovanju povečuje podporo civilni družbi, zlasti 
zagovornikom človekovih pravic, in da nikakor ne prispeva k sedanjim represivnim 
politikam nikaragovskih oblasti;

7. je prepričan, da so evropska podjetja, ki še naprej opravljajo svoje dejavnosti, ne da bi 
ustrezno upoštevala njihov morebitni negativni vpliv na položaj človekovih pravic v 
državi, soodgovorna za sedanje razmere; poudarja, da morajo ta podjetja za to 
odgovarjati, in če se njihovo sodelovanje z režimom potrdi, morajo biti zajeta v okvir 
ciljno usmerjenih omejevalnih ukrepov; prosi, naj se ga obvesti, katera podjetja so še 
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naprej dejavna in v katerih sektorjih ter katere ukrepe primerne skrbnosti so sprejela;

8. meni, da je mogoče sedanjo krizo obravnavati in rešiti le z miroljubnim dialogom med 
nikaragovskimi državljani ter s pogajanji o institucionalni reformi, ki mora zajemati tudi 
volilne institucije; v zvezi s tem poziva vlado Nikaragve in vse udeležene strani, naj 
začnejo resen in celovit nacionalni dialog, tudi o sprejetju volilnih reform, skladnih z 
mednarodnimi standardi; znova poudarja, da je EU pripravljena nuditi podporo, če jo za 
to zaprosijo udeležene strani;

9. poziva delegacijo EU in države članice z diplomatskimi misijami na terenu, naj v celoti 
izvajajo smernice EU o zagovornikih človekovih pravic in zagotovijo vso ustrezno 
podporo pridržanim zagovornikom človekovih pravic, vključno z obiski v zaporih in 
spremljanjem sojenj;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav, Evro-
latinskoameriški parlamentarni skupščini, Srednjeameriškemu parlamentu ter vladi in 
parlamentu Republike Nikaragve.


