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Resolutie van het Europees Parlement over schendingen van de mensenrechten in Egypte

Het Europees Parlement,

- gelet op de Universele Verklaring van de rechten van de mens door de Verenigde Naties 
van 1948,

- gelet op artikel 11, lid 1 van het EU-Verdrag en artikel 177 van het EG-Verdrag, waarin 
de eerbiediging van de mensenrechten als een van de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid wordt genoemd,

- gelet op artikel 2 van de Euro-mediterrane associatieovereenkomst met Egypte, die nu ter 
ratificatie ligt,

- onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over de mensenrechten in Egypte, in het 
bijzonder van 14 juni 2001 en 29 november 2001 over de sluiting van deze 
overeenkomst, met name paragraaf 6, waarin het de autoriteiten verzoekt om met spoed 
de 23 mannen vrij te laten tegen wie vrijheidsstraffen zijn geëist in verband met hun 
homoseksualiteit,

- gelet op het feit dat het Egyptische recht homoseksualiteit niet als een misdrijf 
bestempelt,

A. overwegende dat op 2 juli 2002 een nieuw proces begon tegen 50 van de 52 mannen die 
vorig jaar in Kaïro in een homobar op een rivierboot op de Nijl gearresteerd werden,

B. overwegende dat 23 onder hen in november 2001 veroordeeld zijn tot gevangenisstraffen 
van een tot vijf jaar wegens losbandigheid, van wie twee die ervan beschuldigd werden 
de leiders te zijn, veroordeeld werden wegens smaad aan de godsdienst en een langere 
straf kregen en dat 29 mannen werden vrijgesproken,

1. verzoekt de Egyptische autoriteiten alle vervolgingen van burgers wegens hun 
homoseksuele geaardheid stop te zetten en de persoonlijke vrijheid te beschermen;

2. beklemtoont dat vrijheid van informatie, meningsuiting en vereniging essentieel zijn voor 
de ontwikkeling en consolidering van de democratie;

3. spreekt zijn bezorgdheid over deze zaak uit en herhaalt nogmaals dat de universele 
mensenrechten van de 52 mannen moeten worden geëerbiedigd, nl.  het recht op een 
eerlijk proces, vrijheid van denken, geweten en godsdienst, het recht op vrijwaring van 
foltering of wrede of onmenselijke behandeling, het recht op privacy en het recht op 
gelijkheid voor de wet en verwijst naar artikel 14, lid 7 van het internationaal verdrag 
inzake burger- en politieke rechten dat bepaalt dat niemand een tweede maal mag worden 
vervolgd of veroordeeld wegens een misdrijf waarvoor hij of zij al definitief is 
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veroordeeld of vrijgesproken overeenkomstig de wet en het strafrecht van elk land;

4. onderstreept dat artikel 2 van de associatieovereenkomst ook bepaalt dat de 
mensenrechten en de democratische beginselen geëerbiedigd moeten worden, maar stelt 
dat veel meer moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat dit in de praktijk ook gebeurt;

5. benadrukt dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan het verbieden van 
discriminatie op grond van seksuele geaardheid;

6. verzoekt de Commissie en de Raad de Egyptische autoriteiten hun grote bezorgdheid 
mede te delen over het feit dat 52 Egyptische burgers opnieuw voor de rechter moeten 
komen wegens hun seksuele geaardheid en het verloop van het nieuwe proces dat op 2 
juli van start gaat, op de voet te volgen;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten, de landen die lid zijn van de 
Mensenrechtencommissie van de VN en de Egyptische regering.


