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δικαιωμάτων στη Ρωσία και τη δίκη για τη δολοφονία της Anna Politkovskaya
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και τη δίκη για τη δολοφονία της 
Anna Politkovskaya

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσία, και ιδίως το ψήφισμα της 
25ης Οκτωβρίου 2006 για τη δολοφονία της ρωσίδας δημοσιογράφου Anna Politkovskaya1, 
και το ψήφισμα της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο 
Khanty-Mansiysk στις 26-27 Ιουνίου 20082,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1997 και η οποία 
παρατάθηκε έως ότου αντικατασταθεί από νέα συμφωνία,

– έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία που θα προσφέρει ένα 
νέο συνολικό πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και την επαναδρομολόγηση αυτών των 
διαπραγματεύσεων κατά την τελευταία σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας το Νοέμβριο του 2008,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 
με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους  της οργάνωσης Memorial στην Αγία 
Πετρούπολη στις 4 Δεκεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ODIHR) του 2008 σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία είναι κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και ότι έχει 
δεσμευτεί στον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των 
πολιτών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σχετικά με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες καταγγελίες Ρώσων πολιτών έχουν απευθυνθεί στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, οι αποφάσεις του 
οποίου τεκμηριώνουν ότι υπάρχουν σε αρκετές περιπτώσεις σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και αυθαιρεσία των ρωσικών κρατικών αρχών,

1 ΕΕ C 313 E, 20.12.2006, σ. 271.
2 Εγκριθέντα κείμενα P6_TA(2008)0309
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Οκτωβρίου ο Otto Messmer, επικεφαλής του Ρωσικού 
Τάγματος των Ιησουιτών, καθώς και ο Victor Betancourt, Εκουαδοριανός ιερωμένος, 
έπεσαν θύματα ειδεχθούς δολοφονίας στο διαμέρισμά τους στη Μόσχα,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα μέσα Οκτωβρίου, μια κορυφαία Ρωσίδα δικηγόρος στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Karinna Moskalenko, η οποία έχει 
αντιπροσωπεύσει με επιτυχία τις υποθέσεις 30 Ρώσων πολιτών στο Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, έπεσε θύμα απόπειρας δηλητηρίασης με 
υδράργυρο ο οποίος τοποθετήθηκε στο αυτοκίνητό της στο Στρασβούργο,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Αυγούστου 2008, ο Magomed Evloev, διευθυντής ενός 
ινγκουσετικού ιστοτόπου, βρήκε το θάνατο ενώ εκρατείτο από την αστυνομία,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2008 καταγράφηκαν πολλές 
απόπειρες κατά της ζωής υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των 
οποίων του ηγέτη της αντιπολίτευσης της Ινγκουσετίας Akhmed Kotiev, του υπερασπιστή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Zurab Tsechoev από την Ινγκουσετία, του αγωνιστή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων Dmitrii Kraiukhin από την πόλη Orel, του αγωνιστή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων Stanislav Dmitrievski από το Nizhni Novgorod,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Δεκεμβρίου 2008, τα γραφεία Αγίας Πετρούπολης του 
Κέντρου Έρευνας και Πληροφόρησης "Memorial", το οποίο επί 20ετία διενεργεί έρευνες 
για τη σταλινική καταστολή στη Σοβιετική Ένωση, δέχτηκαν επιδρομή από μασκοφόρους 
άνδρες του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσίας, και ως αποτέλεσμα της 
επιδρομής αυτής αφαιρέθηκαν σκληροί δίσκοι και CD που περιείχαν ολόκληρη τη βάση 
δεδομένων για χιλιάδες θύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει κατάλογος των ειδών 
που κατασχέθηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικηγόροι του Memorial εμποδίστηκαν να 
εισέλθουν στο χώρο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκριση και η δίκη για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Anna 
Politkovskaya δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες ως προς τη διαφάνεια και το σεβασμό του 
κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι  αυτή η ωμή δολοφονία δεν έχει ακόμη 
διερευνηθεί πλήρως και διαλευκανθεί ικανοποιητικά,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές παραμένουν μη συνεργάσιμες σχετικά με την 
διερεύνηση της δολοφονίας του Aleksander Litvinenko στο Λονδίνο από δηλητηρίαση με 
ραδιενεργό πολώνιο,

ΙΑ λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία κατέστειλε ωμά μια διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά 
την πολιτικής του Κρεμλίνου που διοργανώθηκε από την αντιπολιτευόμενη ομάδα του 
Garry Kasparov "Η Άλλη Ρωσία" στις 14 Δεκεμβρίου 2008, συλλαμβάνοντας διαδηλωτές 
και επιβιβάζοντάς τους με τη βία σε φορτηγά· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνελήφθησαν 
γύρω στους 100 διαδηλωτές,
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ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2008, 17 ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κάλεσαν την ΕΕ στη Βιέννη όχι μόνο να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο των 
διαβουλεύσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΕΕ-Ρωσίας αλλά και να θέσει τις πιο επείγουσες 
υποθέσεις στις συνόδους κορυφής ΕΕ-Ρωσίας,

1. καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν τα 
δικαιώματα των πολιτών· καλεί τις ρωσικές αρχές σε όλα τα επίπεδα να προστατεύουν και 
εξασφαλίζουν την σωματική τους ακεραιότητα·

2. επισημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η δημοκρατία πρέπει να 
παραμείνουν κεντρικά ζητήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας· 
υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς ανταλλαγής απόψεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα με τη Ρωσία στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΕΕ-
Ρωσίας και ζητεί βελτίωση της μορφής αυτών των συνεδριάσεων έτσι ώστε να υπάρχει 
συμμετοχή των αρμόδιων υπουργείων, των δικαστικών αρχών και εκπροσώπων της 
ρωσικής κοινωνίας των πολιτών·

3. υποστηρίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της νέας συμφωνίας πλαισίου 
για την οποία γίνονται αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις·

4. καλεί τις ρωσικές αρχές να συμμορφωθούν με όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να κυρώσουν χωρίς καθυστέρηση των 
πρωτόκολλο της μεταρρύθμισης αυτού του οργάνου· ζητεί επιμόνως από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία να κυρώσει επίσης το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο αριθ. 14 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

5. καταδικάζει την έρευνα στους χώρους της οργάνωσης Memorial στην Αγία Πετρούπολη 
στις 4 Δεκεμβρίου 2008· ζητεί από τις ρωσικές αρχές και την Εισαγγελία της Αγίας 
Πετρούπολης να επιστρέψουν χωρίς καθυστέρηση στο Κέντρο Έρευνας και 
Πληροφόρησης Memorial έντεκα σκληρούς δίσκους και CD τα οποία αφαιρέθηκαν από το 
Κέντρο κατά τη διάρκεια επιδρομής της αστυνομίας στις 3 Δεκεμβρίου 2008 και τα οποία 
περιέχουν δεδομένα ανεκτίμητης αξίας σχετικά με περισσότερα από 50.000 θύματα των 
διωγμών της σταλινικής εποχής·

6. επισύρει την προσοχή στις αυξανόμενες τάσεις ξενοφοβίας και ομοφοβίας οι οποίες, 
σύμφωνα με το Γραφείο Μόσχας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, έχουν προκαλέσει 
περισσότερους από 100 θανάτους κατά το 2008 εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας, της 
θρησκείας του και του σεξουαλικου προσανατολισμού των θυμάτων, καθώς και στην 
απουσία αποτελεσματικής καταδίκης παρόμοιων εγκλημάτων μίσους από τις ρωσικές 
αρχές·

7. επισημαίνει με ανησυχία τις πρόσφατες κινήσεις για αποκατάσταση του σταλινικού 
καθεστώτος και υπογραμμίζει ότι μόνο αν η Ρωσία αντιμετωπίσει το τραγικό παρελθόν της 
θα είναι δυνατό να εδραιώσει μια πραγματική δημοκρατική κουλτούρα·
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8. είναι καταθορυβημένο από την απόπειρα που σημειώθηκε τον Οκτώβριο εναντίον της 
ζωής της δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Karinna Moskalenko και της οικογένειάς 
της και απευθύνει έκκληση τόσο στις γαλλικές όσο και στις ρωσικές αρχές να εντοπίσουν 
τους δράστες και τα κίνητρά τους·

9. είναι πεπεισμένο ότι οι δραστηριότητες των δικηγόρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι 
αναλαμβάνουν τις υποθέσεις των φερόμενων ως θυμάτων παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και οι οποίοι διατρέχουν σημαντικό προσωπικό κίνδυνο κατά την αποστολή 
τους, αξίζουν το μέγιστο σεβασμό, την προστασία του κράτους και τη στήριξη της 
διεθνούς κοινότητας·

10. παραμένει εξαιρετικά ανήσυχο για τη νομοθεσία σχετικά με τον εξτρεμισμό, η οποία μπορεί 
να βλάψει την ελεύθερη ροή πληροφοριών και να οδηγήσει τις ρωσικές αρχές σε περαιτέρω 
περιορισμούς στο δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

11. επισημαίνει ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από τη δολοφονία της ρωσίδας ανεξάρτητης 
δημοσιογράφου Anna Politkovskaya, η οποία έχει γίνει σύμβολο της ελευθεροτυπίας· 
υπενθυμίζει στο Κοινοβούλιο το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2006 και αποτίει φόρο 
τιμής στο θάρρος και στην αποστολή αυτού του συμβόλου της εντιμότητας και της 
ευσυνειδησίας, που το έργο ζωής της χρειάζεται συνεχή υποστήριξη και αναγνώριση·

12. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η δίκη είναι ανοικτή μόνο σε 
περιορισμένο αριθμό δημοσιογράφων και κλειστή στους δημοσιογράφους της τηλεόρασης· 
καλεί το δικαστήριο να σεβαστεί στο ακέραιο την απόφαση των ενόρκων και να ανοίξει τη 
διαδικασία σε όλους τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης· αναμένει από το 
δικαστήριο να διερευνήσει όχι μόνο ποιοι διέπραξαν το φόνο και συνέργησαν σε αυτόν, 
αλλά επίσης και ποιοι διέταξαν τη δολοφονία της Politkovskaya·

13. χαιρετίζει την ίδρυση, το 2006, του εστιακού σημείου του ODIHR για τους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον ΟΑΣΕ· ενθαρρύνει έντονα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
κάνουν πράξη την υποστήριξή τους προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και να συγκροτήσουν ένα εστιακό σημείο για τους υπερασπιστές αυτούς και στα τρία 
θεσμικά όργανα έτσι ώστε να είναι καλύτερος ο συντονισμός των ενεργειών τους με τις 
ενέργειες των άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών·

14. εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τις συνεχιζόμενες μεγάλης κλίμακας 
καταχρηστικές πρακτικές εναντίον κληρωτών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και καλεί 
τις ρωσικές αρχές να διερευνήσουν και να ασκήσουν δίωξη στους υπευθύνους και να 
ξεριζώσουν τις καταχρηστικές πρακτικές από τις ένοπλες δυνάμεις επιδεικνύοντας την 
αποφασιστικότητά τους για εκσυγχρονισμό της επικρατούσας νοοτροπίας·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
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Επιτροπή, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στον ΟΑΣΕ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.


