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B9-0253/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Nicaraguan ihmisoikeus- ja 
demokratiatilanteesta
(2019/2978(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta ja erityisesti 18. joulukuuta 
20081, 26. marraskuuta 20092, 16. helmikuuta 20173, 31. toukokuuta 20184 ja 
14. maaliskuuta 20195 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon vuonna 2012 tehdyn EU:n ja Keski-Amerikan välisen 
assosiaatiosopimuksen,

– ottaa huomioon Nicaraguaa koskevan EU:n maakohtaisen strategian ja suuntaa-antavan 
monivuotisen ohjelman (2014–2020),

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät Nicaraguasta ja erityisesti 14. lokakuuta 2019 
annetut päätelmät puitteiden vahvistamisesta kohdennetuille pakotteille,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta antamat julkilausumat 
Nicaraguan tilanteesta ja erityisesti 20. marraskuuta 2019 annetun julkilausuman,

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan Rupert Colvillen 
19. marraskuuta 2019 antaman lausunnon,

– ottaa huomioon 19. marraskuuta 2019 julkaistun Amerikan valtioiden järjestön (OAS) 
Nicaraguaa käsittelevän korkean tason komitean raportin,

– ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan perustaman Nicaraguaa 
koskevan erityisen seurantamekanismin (Meseni) laatimat uutiskirjeet,

– ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon kesäkuussa 2004 hyväksytyt ihmisoikeuksien puolustajia koskevat 
EU:n suuntaviivat,

– ottaa huomioon Nicaraguan perustuslain,

1 EUVL C 45 E, 23.2.2010, s. 89.
2 EUVL C 285 E, 21.10.2010, s. 74.
3 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 189.
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0238.
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0219.
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajiin ja muihin Nicaraguan hallituksen 
ihmisoikeussaavutusten arvostelijoihin on kohdistunut yhä useammin tappouhkauksia, 
pelottelua, verkossa toteutettuja parjauskampanjoita, häirintää, valvontaa, pahoinpitelyjä 
ja oikeudellisia ajojahteja; ottaa huomioon, että kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen 
mukaan yli 80 000 ihmisen on ollut pakko lähteä Nicaraguasta meneillään olevan kriisin 
johdosta sortotoimien kiihdyttyä;

B. ottaa huomioon, että Mesenin tuoreimpien tietojen mukaan 328 henkilöä on kuollut ja 
satoja on haavoittunut, yli 150:tä poliittista vankia pidetään edelleen mielivaltaisesti 
vangittuina vain siksi, että he käyttivät oikeuksiaan, ja 144 opiskelijaa on erotettu 
yliopistoista heidän osallistuttuaan mielenosoituksiin, joilla tuettiin demokratiaa ja 
vaadittiin enemmän vapautta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista; toteaa, että YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun toimiston antamien tietojen mukaan yli sadan toimittajan ja 
tiedotusvälineiden työntekijän on ollut pakko lähteä maasta;

C. toteaa, että oikeuslaitoksen riippumattomuus, poliittinen moniarvoisuus sekä 
kokoontumis- ja sananvapaus ovat perusoikeuksia sekä demokratian ja oikeusvaltion 
olennaisia pilareita;

D. ottaa huomioon, että 14. marraskuuta 2019 kahdeksan vangittujen poliittisten 
vastustajien sukulaista aloitti yhdessä muiden henkilöiden kanssa nälkälakon Masayassa 
sijaitsevassa San Miguelin kirkossa ja vaati vapauttamaan 130 henkilöä, joiden väitettiin 
joutuneen pidätetyiksi mielenosoitusten yhteydessä; toteaa, että poliisi piiritti kirkon ja 
katkaisi sen yhteydet veden- ja sähkönjakeluverkkoihin; toteaa, että poliisi esti pääsyn 
kirkkoon ja humanitaarisen ja lääketieteellisen avun toimittamisen sinne;

E. toteaa, että samana yönä vähintään 13:sta opposition edustajasta koostuva ryhmä 
pidätettiin sen toimitettua vettä poliisin piirittämille ihmisille, joiden joukossa oli myös 
nicaragualainen ja belgialainen ihmisoikeuksien puolustaja Amaya Eva Coppens, jota 
oli pidetty kahdeksan kuukauden ajan vangittuna mielenosoitusten yhteydessä 
tapahtuneen pidätyksen jälkeen ja joka vapautettiin 11. kesäkuuta 2019 armahduslain 
nojalla;

F. ottaa huomioon, että Nicaraguan syyttäjänvirasto on nostanut perusteettomasti heitä 
vastaan useita syytteitä, muuan muassa sieppauksesta, ampuma-aseiden laittomasta 
hallussapidosta ja terrorismista, mikä on selvästi vastoin oikeudenmukaisen menettelyn 
vaatimuksia ja loukkaa heidän oikeuttaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; toteaa, 
että vankilaolot Nicaraguassa eivät myöskään täytä kansainvälisiä normeja; toteaa, että 
Nicaraguan opposition edustajat ovat raportoineet selkeästi vankiloissa harjoitetusta 
kidutuksesta ja seksuaalisesta väkivallasta;

G. ottaa huomioon, että Nicaraguan hallitus lisää sortotoimia demokraattisen, 
institutionaalisen ja poliittisen kriisin uhrien perheitä vastaan pelottelun ja valvonnan 
avulla ja pyrkii siten estämään yksityiset ja julkiset toimet, joilla perheet haluavat 
muistaa rakkaimpiaan ja saada oikeutta;

H. ottaa huomioon, että Nicaraguan hallitus ryhtyy kostotoimiin niitä vastaan, jotka pitävät 
esillä Nicaraguan ihmisoikeustilannetta ja jotka pyrkivät turvautumaan kansainvälisiin 
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elimiin ja YK:n virkamiehiin ja mekanismeihin;

I. toteaa, että Nicaraguan hallitus on karkottanut maasta kansainvälisiä järjestöjä, jotka 
pyrkivät ratkaisemaan konfliktin rauhanomaisesti ja edistämään kansallista sovintoa; 
ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukahduttaminen on lisääntynyt 
ja niiltä on evätty niiden oikeudellinen asema, ja katsoo, ett tämä rankaisee 
kaksinkertaisesti sorron uhreja maassa, jossa institutionaaliset puitteet ovat heikot;

J. toteaa, että eräiden EU:n jäsenvaltioiden korkeita virkamiehiä on useasti estetty 
pääsemästä Nicaraguaan;

K. ottaa huomioon, että Nicaraguan hallitus ei ole osoittanut kiinnostusta käynnistää 
uudelleen uskottavaa ja osallistavaa vuoropuhelua Kansalaisten liittouman kanssa eikä 
panna täysimääräisesti täytäntöön maaliskuussa 2019 tehtyjä sopimuksia;

L. katsoo, että demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja vahvistamisen sekä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen on muodostettava olennainen osa 
unionin ulkoista toimintaa, johon kuuluu myös EU:n ja Keski-Amerikan maiden välinen 
assosiaatiosopimus vuodelta 2012; ottaa huomioon, että tähän sopimukseen sisältyy sen 
olennaisena osana demokratialauseke; katsoo, että tämänhetkisen tilanteen valossa 
demokratialauseke olisi otettava käyttöön keskeyttämällä sopimuksen soveltaminen 
Nicaraguan osalta;

1. tuomitsee kaikki Nicaraguan hallituksen sortotoimet ja erityisesti sen aiheuttamat 
kuolemat, sananvapauden, kokoontumisvapauden ja mielenosoitusvapauden yleisen 
rajoittamisen, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan 
kieltämisen, kansainvälisten järjestöjen maasta karkottamisen, tiedotusvälineiden 
sulkemiset ja hyökkäykset niitä vastaan, tiedonsaantioikeuden rajoittamisen sekä 
opiskelijoiden erottamiset yliopistoista;

2. kehottaa Nicaraguan hallitusta lopettamaan toisinajattelijoiden jatkuvan sortamisen ja 
mielivaltaisten pidätysten, kidutuksen ja seksuaalisen väkivallan muodostaman 
nykyisen toimintamallin ja pidättäytymään ihmisoikeuksien puolustajien, poliittisten 
vastustajien, uhrien perheiden ja muiden toisinajattelijoiden kriminalisoimisesta ja 
vainoamisesta sekä hyökkäämisestä heitä vastaan;

3. vaatii vapauttamaan välittömästi kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt, myös Amaya 
Eva Coppensin, luopumaan heitä vastaan nostetuista syytteistä ja kunnioittamaan heidän 
perustavia oikeudellisia takeitaan; kehottaa saattamaan ihmisoikeusloukkauksiin sekä 
demokratian ja oikeusvaltion heikentämiseen syyllistyneet vastuuseen teoistaan;

4. pitää myönteisenä neuvoston päätöstä hyväksyä puitteet kohdennetuille rajoittaville 
toimenpiteille niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat syyllistyneet 
ihmisoikeusrikkomuksiin, väärinkäytöksiin sekä Nicaraguan kansalaisyhteiskunnan ja 
demokraattisen opposition tukahduttamiseen; kehottaa jäsenvaltioita sopimaan 
pikaisesti sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta, joille on määrättävä pakotteita, 
mukaan lukien presidentti Daniel Ortega ja varapresidentti Rosario Murillo;

5. tuomitsee Nicaraguan hallituksen haluttomuuden käynnistää uudelleen merkityksellinen 
sisäinen vuoropuhelu; kehottaa viranomaisia jatkamaan vuoropuhelua Kansalaisten 
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liittouman kanssa sellaisen demokraattisen, kestävän ja rauhanomaisen ratkaisun 
aikaansaamiseksi, joka mahdollistaisi maaliskuussa 2019 tehtyjen sopimusten 
täysimääräisen täytäntöönpanon; korostaa tarvetta taata kaikkien nicaragualaisten 
poliittiset ja kansalaisvapaudet, maanpaossa olevien paluu, kansainvälisten järjestöjen 
paluu ja yhteistyö niiden kanssa sekä tarvetta ottaa käyttöön uskottava vaalijärjestelmä, 
joka varmistaisi välittömät, oikeudenmukaiset ja avoimet vaalit kansainvälisten 
tarkkailijoiden läsnä ollessa;

6. pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa sekä unionin edustustoa Nicaraguassa 
seuraamaan tiiviisti maassa tapahtuvaa kehitystä ja puuttumaan edelleen maan 
tilanteesta johtuviin ihmisoikeusongelmiin, jotka koskevat muun muassa vankeja, 
opiskelijoita, mielenosoittajia, uhrien perheitä ja toimittajia;

7. kehottaa parlamenttia lähettämään valtuuskunnan Nicaraguaan mahdollisimman pian, 
jotta se voi jälleen seurata maan tilannetta, ja kehottaa Nicaraguan viranomaisia 
sallimaan esteettömän maahantulon ja takaamaan pääsyn kaikkien 
keskustelukumppanien puheille sekä pääsyn kaikkiin laitoksiin;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Amerikan valtioiden järjestön 
pääsihteerille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, 
Keski-Amerikan parlamentille, Liman ryhmälle ja Nicaraguan tasavallan hallitukselle ja 
parlamentille.


