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Resolutie van het Europees Parlement over de persvrijheid in Kenia

Het Europees Parlement,

– gezien het Afrikaanse Handvest van de rechten van de mens en de volkeren,

– onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over Kenia,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens,

– gelet op artikel 115, lid 5, van zijn Reglement,

A. overwegende dat president Kibaki op vrijdag 2 januari 2009 heeft ingestemd met het 
Keniaanse wetsvoorstel inzake communicatie (amendement) uit 2008, tot wijziging van de 
Keniaanse wet inzake communicatie uit 1998,

B. overwegende dat in het wetsvoorstel, in zijn huidige vorm, geen rekening wordt gehouden 
met het recht op vrije meningsuiting en met de persvrijheid, vastgelegd in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens en overgenomen door andere internationale 
conventies die door de Keniaanse regering zijn ondertekend en geratificeerd, waaronder het 
Afrikaanse Handvest van de rechten van de mens en de volkeren,

C. overwegende dat afdelingen 88 en 46 voor de meeste problemen zorgen; overwegende dat 
afdeling 88 de minister van Informatie de bevoegdheid geeft om mediaondernemingen 
waarvan wordt gedacht dat ze een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, te 
bestormen, en de aanwezige zenduitrusting te ontmantelen; overwegende dat de staat 
krachtens afdeling 46 de bevoegdheid heeft om de inhoud van elektronische en gedrukte 
media te bepalen,

D. overwegende dat het wetsvoorstel inzake media, volgens een persbericht van de Oost-
Afrikaanse vereniging van journalisten (EAJA), zal leiden tot rechtstreekse censuur van de 
media door de regering,

E. overwegende dat premier Odinga zich heeft geschaard bij de wijdverbreide tegenstand tegen 
de wetgeving; overwegende dat functionarissen van de Democratische Beweging van de 
Sinaasappels (ODM) recentelijk crisisberaad hebben gehouden, en hebben verklaard dat de 
president de premier niet heeft geraadpleegd over de mediawet,

F. overwegende dat de instemming van de president er volgens de Keniaanse nationale 
commissie voor mensenrechten op wijst dat de grote regeringscoalitie niet eendrachtig werkt,

G. overwegende dat vrijheid van meningsuiting een grondrecht is, vastgelegd in artikel 19 van 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

H. overwegende dat een jaar geleden, na de gebrekkige presidentsverkiezingen in Kenia, 
straatprotesten hebben geleid tot rellen en etnische botsingen die zich over het hele land 
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hebben verspreid, waarbij meer dan 1.000 mensen het leven lieten en 350.000 personen 
dakloos achterbleven,

1. betreurt de ondertekening van het Keniaanse wetsvoorstel inzake communicatie 
(amendement) door president Kibaki, die het ten tijde van de ondertekening naliet rekening te 
houden met wijdverspreide bedenkingen bij dit voorstel;

2. is echter tevreden met de recente beslissing van president Kibaki om de mediawet te herzien 
en met zijn gebaar om amendementen voorgesteld door mediamedewerkers in overweging te 
nemen;

3. herhaalt zijn verbintenis zich in te zetten voor persvrijheid en voor de grondrechten van 
vrijheid van meningsuiting, informatie en vereniging; benadrukt dat toegang tot informatie 
uit een verscheidenheid aan bronnen van wezenlijk belang is om burgers te emanciperen; 

4. roept de Keniaanse regering op raadplegingen van belanghebbenden op te starten om tot een 
akkoord te komen over hoe de communicatie-industrie beter kan worden gereguleerd, zonder 
te raken aan de persvrijheid; vraagt president Kibaki en premier Odinga al het mogelijke te 
doen om ervoor te zorgen dat bijgewerkte versies van de nieuwe mediawet in 
overeenstemming zijn met de beginselen van vrijheid van meningsuiting en van informatie; 

5. benadrukt de noodzaak de straffeloosheid in Kenia aan te pakken en de verantwoordelijken 
van het geweld na de verkiezingen vorig jaar voor de rechter te brengen; roept op tot de 
oprichting van een onafhankelijke commissie bestaande uit plaatselijke en internationale 
juridische deskundigen om het onderzoek en de vervolgingen te leiden; merkt op dat 
president Kibaki en premier Odinga er in theorie mee hebben ingestemd om een dergelijke 
commissie op te richten, wat tot dusver nog niet is gebeurd;

6. verzoekt zijn voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen van de lidstaten, de regering van Kenia, de medevoorzitters van de Paritaire 
Parlementaire Vergadering ACS-EU, de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en de voorzitters van 
de Commissie en de Uitvoerende Raad van de Afrikaanse Unie.


