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 ET 

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Burundis 

(2017/2508(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Burundi kohta, eelkõige oma kaht viimast 

resolutsiooni, mis võeti vastu 9. juulil 2015. aastal1 ja 17. detsembril 2015. aastal2, 

– võttes arvesse muudetud Cotonou partnerluslepingut, eelkõige selle artiklit 96, 

– võttes arvesse nõukogu 14. märtsi 2016. aasta otsust (EL) 2016/394, millega lõpetatakse 

ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma (AKV) ning 

teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise partnerluslepingu artikli 96 

kohane nõupidamine Burundi Vabariigiga3, 

– võttes arvesse oma 4. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni AKV-ELi suhete tuleviku kohta 

pärast 2020. aastat4, 

– võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 9. detsembri 2015. aasta 

resolutsiooni olukorra kohta Burundis, 

– võttes arvesse 28. augusti 2000. aasta Arusha rahu ja leppimise kokkulepet Burundi kohta, 

– võttes arvesse Burundi põhiseadust, eelkõige selle artiklit 96, 

– võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat, 

– võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, 

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, 

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja 21. oktoobri 2016. aasta Euroopa Liidu nimel esitatud deklaratsiooni Lõuna-

Aafrika ja Burundi ning Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta määrust (EL) nr 2015/1755 piiravate 

meetmete kohta seoses olukorraga Burundis ning nende pikendamist 29. septembril 2016, 

– võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjoni 4. novembri 2016. aasta 

resolutsiooni inimõiguste kohta Burundi Vabariigis, 

– võttes arvesse Inimõiguste Nõukogu resolutsiooni S-24/1 alusel loodud ÜRO Burundi 

sõltumatu uurimise 20. septembri 2016. aasta aruannet, 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0275. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0474. 
3 ELT L 73, 18.3.2016, lk 90. 
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0371. 
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ET 

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 17. juuni 2016. aasta aruannet inimõiguste 

olukorra kohta Burundis, 

– võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 30. septembril 2016 vastu võetud resolutsiooni 

inimõiguste olukorra kohta Burundis, 

– võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjoni 17. mai 2016. aasta 

aruannet 7.–13. detsembril 2015. aastal toimunud teabekogumislähetuse kohta 

Burundisse, 

– võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 6. jaanuari 2017. aasta avaldust 

inimõiguste organisatsiooni Ligue Iteka keelustamise kohta Burundis, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4, 

A. arvestades, et Burundis on valitsenud sellest ajast, kui riigi president Pierre Nkurunziza 

otsustas 2015. aasta aprillis Arusha kokkulepet ja riigi põhiseadust rikkudes kandideerida 

presidendiks kolmandaks ametiajaks, sügav poliitiline, sotsiaalne ja majanduskriis; 

arvestades, et president Nkurunziza tegi hiljuti avaldusi, milles ta ei välistanud võimalust, 

et Burundi põhiseadust muudetakse, nii et tal oleks võimalik alates 2020. aastast 

kandideerida presidendiks ka võimalikuks neljandaks ametiajaks;  

B. arvestades, et Burundi teatas Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule pärast seda, kui 

Rahvusvaheline Kriminaalkohus tegi otsuse algatada Burundis toimuva vägivalla ja 

inimõiguste rikkumise esialgne uurimine, et lõpetab osalemise Rooma statuudis ja 

Rahvusvahelises Kriminaalkohtus;  

C. arvestades, et Ligue Iteka avaldas 15. novembril 2016. aastal aruande „Represseerimine ja 

genotsiidi tugevnemine Burundis“, mille ta oli koostanud koos Rahvusvahelise 

Inimõiguste Föderatsiooniga pärast riigis läbi viidud kaheaastast uurimist ja milles anti 

ajakohastatud ülevaade valitsuse repressioonidest ja inimõiguste massilisest rikkumisest; 

arvestades, et Ligue Iteka avaldas mõned nädalad hiljem ka mitu uurimisaruannet Burundi 

valitsusvägede toime pandud raskete kuritegude kohta: mõrvad, inimröövid, kadunuks 

jääma sundimine, piinamine, vägistamine ja arvukad kinnipidamised; arvestades, et 

selliste kuritegude toimepanemine on jätkunud täieliku karistamatusega; arvestades, et 

juba 2016. aasta oktoobriks oli keelustatud veel viis õiguste eest võitlevat organisatsiooni, 

nimelt Forum pour le renforcement de la société civile (FORSC), Forum pour la 

conscience et le développement (FOCODE), Action chrétienne pour l’abolition de la 

torture (ACAT), Association burundaise pour la protection des droits humains et des 

personnes détenues (APRODH) ja Réseau des citoyens probes (RCP);  

D. arvestades, et Rahvusvaheline Inimõiguste Föderatsioon andis 2016. aasta novembris 

teada rohkem kui 1000 surma saanud, 8000 poliitilistel põhjustel kinnipeetud ja 300–800 

kadunud isikust, sadadest piinamisjuhtumitest, sadadest seksuaalse vägivalla ohvriks 

langenud naistest, tuhandetest meelevaldselt kinnipeetud isikutest, rohkem kui 310 000 

isikust, kes on pagenud naaberriikidesse, ja 61 000 riigisisesest põgenikust; arvestades, et 

julgeolekuolukord Burundis ohustab kogu piirkonna stabiilsust;  
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 ET 

E. arvestades, et valitsus on tugevdanud oma haaret sõltumatu meedia ja ajalehtede üle, 

ajakirjanikud seisavad silmitsi kadunuks jääma sundimise, füüsiliste ähvarduste ja 

rünnakute ning õigusliku ahistamisega; arvestades, et kõik sõltumatud raadiojaamad on 

suletud; arvestades, et ühenduse Piirideta Reporterite koostatud maailma 

ajakirjandusvabaduse 2016. aasta indeksis on Burundi 180 riigi seas 156. kohal;  

F. arvestades, et EL lõpetas 2016. aasta märtsis Cotonou lepingu artikli 96 kohase 

nõupidamise ja peatas otsese rahalise toetuse andmise Burundi valitsusele, kuna jõudis 

järeldusele, et ametiasutuste esitatud kava inimõiguste, demokraatia põhimõtete ja 

õigusriigi alaste kohustuste võtmise kohta ei ole rahuldav; 

G. arvestades, et Burundi kohtusüsteem on äärmiselt korrumpeerunud ja kuigi kriisi algusest 

alates on tapetud ja piinatud sadu inimesi, paljusid neist politsei ja luureteenistuste poolt, 

on väga vähesed toodud kohtu ette;  

H. arvestades, et valitseb hirm, et valitsus võib kriisi tuua ettekäändeks teatavate rahvuste 

põlu alla seadmisel, ning et vahetegemine on saanud valitsusametnike kõnepruugis 

valitsevaks suundumuseks – seda on maininud ka ÜRO ametnikud;  

I. arvestades, et teadaannete põhjal vahistavad ja peksavad valitseva erakonna noorteliiga 

Imbonerakure liikmed elanikke ja varastavad nendelt ning kasutavad relvana ka 

vägistamist; arvestades, et nende rünnakud on keskendunud opositsiooniliikmetele, 

eeskätt Rahvuslike Vabastusjõudude liikmetele; arvestades, et paljud opositsiooniliikmed 

ja arvatavad vastased on viimaste kuude jooksul tapetud või kinni peetud ning neid on 

pekstud ja piinatud;  

J. arvestades, et nõukogu pikendas 29. septembril 2016 Burundi vastu suunatud ELi 

piiravate meetmete kehtivust 31. oktoobrini 2017; arvestades, et tegemist on reisikeelu ja 

varade külmutamise meetmetega teatavate isikute suhtes, kelle tegevust peetakse 

demokraatiat õõnestavaks või Burundi kriisile poliitilise lahenduse leidmist takistavaks;  

K. arvestades, et Aafrika Liidu, Ida-Aafrika Ühenduse, ELi ja ÜRO täielikul toetusel 

jätkatakse vahendamispüüdlusi, et edendada Burundi-sisese dialoogi pidamist ja leida 

Burundi kriisile konsensuslik ja rahumeelne lahendus; 

1. väljendab sügavat muret poliitilise ja julgeolekuolukorra halvenemise pärast Burundis; 

mõistab hukka Burundis alates 2015. aastat toimuva vägivalla, mis on põhjustanud 

surmajuhtumeid, piinamisi, naistevastast vägivalda, sealhulgas kollektiivset vägistamist, 

tuhandete inimeste tagakiusamist ja vangistamist, sadade tuhandete Burundi kodanike 

sunniviisilist ümberasustamist, meelevaldseid vahistamisi ja ebaseaduslikku kinnipidamist 

ning ajakirjandusvabaduse ja sõnavabaduse rikkumisi, ning mõistab samuti hukka selliste 

tegude laialdase karistamatuse; nõuab tapmiste ja kuritarvituste põhjalikku sõltumatut 

uurimist ning nende toimepanijate kohtulikule vastutusele võtmist; 

2. tuletab Burundi ametivõimudele meelde nende kohustust tagada, kaitsta ja edendada 

põhiõigusi, sealhulgas oma kodanike kodaniku- ja poliitilisi õigusi, nagu sõnavabadus ja 

kogunemisvabadus, mis on sätestatud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartas ning 

teistes rahvusvahelistes ja piirkondlikes inimõigusi käsitlevates õigusaktides; tuletab 
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ET 

Burundi valitsusele meelde tema rahvusvahelisi kohustusi, mis tulenevad kodaniku- ja 

poliitiliste õiguste rahvusvahelisest paktist, eelkõige kohustust austada põhivabadusi ning 

õigusriigi põhimõtet ja kohtuasjade käsitlemist, eriti õigust õiglasele ja erapooletule 

kohtumõistmisele; 

3. tunneb sügavat muret Burundi Rahvusassamblee poolt 23. ja 28. detsembril 2016 vastu 

võetud kahe seaduseelnõu pärast, millega kehtestatakse Burundi ja rahvusvaheliste 

vabaühenduste tegutsemisele rangem kontroll; toonitab tõsiasja, et 3. jaanuaril 2017 

keelati eelnimetatud seaduste tõttu inimõiguste organisatsioonil Ligue Iteka Burundis 

tegutsemine; nõuab tungivalt, et Burundi ametivõimud oma otsust muudaksid; kinnitab 

taas, et kodanikuühiskond ja inimõiguslased etendavad demokraatlikus ühiskonnas 

keskset rolli; kutsub kohalikke ametiasutusi üles võimaldama neil tegutseda vabalt ja 

turvaliselt; 

4. nõuab kõigi meelsusvangide viivitamatut ja tingimusteta vabastamist; nõuab, et EL ja 

selle liikmesriigid kahekordistaksid jõupingutusi Burundis ohustatud inimõiguste kaitsjate 

ja organisatsioonide toetamiseks ja kaitsmiseks; 

5. kutsub Burundi ametivõime üles meedia pitsitamist viivitamata lõpetama ning 

võimaldama eksiilis asuvatel opositsiooniliidritel riiki naasta; 

6. nõuab tungivalt, et Burundi valitsus jätkaks koostööd ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 

bürooga ja ÜRO Inimõiguste Nõukoguga ning annaks ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 

büroo töötajatele juurdepääsu kinnipidamisasutustele; nõuab tungivalt, et Burundi valitsus 

austaks inimõigusi ja põhivabadusi ning tagaks need kõigile kooskõlas rahvusvaheliselt 

võetud kohustustega; 

7. toetab veendunult demokraatlikke põhimõtteid ja väärtusi, inimõigusi ja õigusriigi 

põhimõtteid kui AKV-ELi partnerluslepingu olulisi osi ning Arusha kokkuleppes 

sätestatud põhimõtteid; nõuab tungivalt, et kõik osalised looksid usalduse taastamiseks ja 

riikliku ühtsuse soodustamiseks vajalikud tingimused kaasava ja läbipaistva riikliku 

dialoogi abil, kuhu oleksid kaasatud valitsus, opositsioonierakonnad ja 

kodanikuühiskonna esindajad kooskõlas Arusha kokkuleppe ja Burundi põhiseadusega; 

8. täheldab sügava murega, et Burundi on lõpetanud osalemise Rooma statuudis; tuletab 

meelde, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus on üks tähtsamaid institutsioone, mis aitab 

kodanikel kõige raskemate kuritegude ohvritena õigluse jalule seada juhtudel, kui see 

riiklikul tasandil võimalik ei ole;  

9. palub ÜRO Julgeolekunõukogul ja Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul algatada kiiresti 

Burundis viimase kriisi ajal väidetavalt toimunud inimõiguste rikkumiste täiemahuline 

uurimine, k.a genotsiidioht riigi territooriumil;  

10. mõistab hukka uue seaduse vastuvõtmise, mis käsitleb riikliku vabatahtlike korpuse 

loomist, millega seadustataks noorte relvastatud vägivaldse rühmituse Imbonerakure 

tegevus, keda rahvusvahelised inimõiguste organisatsioonid ja ÜRO süüdistavad 

laialdaselt rasketes inimõiguste rikkumistes ja karistamatus tegutsemises; nõuab selle 

relvastatud rühmituse viivitamatut relvitustamist; 
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 ET 

11. toetab nõukogu otsust, mis tehti pärast seda, kui Cotonou lepingu artikli 96 alusel 

algatatud arutelu läbi kukkus, ja millega peatatakse otsene rahaline toetus (k.a 

eelarvetoetus) Burundi ametiasutustele, säilitades samal ajal elanikkonna ja humanitaarabi 

täieliku rahalise toetamise otsekanalite kaudu; 

12. tunneb heameelt ELi poolt 1. oktoobril 2015 vastu võetud sihipäraste sanktsioonide üle, 

mis on kooskõlas Aafrika Liidu otsusega kehtestada sihipärased sanktsioonid, sealhulgas 

nende burundilaste reisikeeld ja varade külmutamine, kes vastutavad inimõiguste 

rikkumiste eest ning kes takistavad kriisile poliitilise lahenduse leidmist; nõuab, et EL 

laiendaks neid sanktsioone kõikide isikute suhtes, kelle tegevus ohustab julgeolekut ja 

stabiilsust piirkonnas, õhutab vihkamist ja rikub Arusha kokkulepet;  

13. väljendab muret asjaolu pärast, et poliitilised kriisid võivad esile kutsuda etnilise konflikti; 

mõistab hukka selle, et Burundi ametiasutused ja sõjavägi kannavad inimesi nimistutesse 

rahvuse järgi; nõuab tungivalt, et kõik osalised järgiksid Arusha kokkulepet;  

14. tunneb heameelt ÜRO Burundi inimõiguste uurimiskomisjoni üle, mis moodustati 2016. 

aasta novembris, et uurida Burundis alates 2015. aasta aprillist aset leidnud inimõiguste 

rikkumisi ja kuritarvitamisi; nõuab tungivalt, et Burundi ametiasutused teeksid 

uurimiskomisjoni liikmetega täiel määral koostööd;  

15. toetab ÜRO Julgeolekunõukogu 2016. aasta juuli resolutsiooni, milles antakse luba 

lähetada Burundisse ÜRO politseijõud, et vähendada riigis toimuvat vägivallatsemist ja 

inimõiguste rikkumisi; nõuab tungivalt, et Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 

saadaks võimalikult kiiresti delegatsiooni Bujumburasse kohtuma president 

Nkurunzizaga, et avaldada talle survet, lõpetamaks julgeolekujõudude poolt toime 

pandavad kuritarvitamised; 

16. nõuab, et Aafrika Liit, ÜRO ja EL kaaluksid tõsiselt piirkondlikku mõõdet ning hoiaksid 

ära piirkonna edasise destabiliseerumise; nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja alustaks arutelu Burundi 

ametivõimude ja kõigi teiste asjaomaste huvirühmadega ning toetaks, uuendaks ja 

tõhustaks Ida-Aafrika Ühenduse piirkondliku lepitamise jaoks tehtavate jõupingutuste 

usaldusväärsust, et leida kriisile kestev lahendus, mis järgiks põhiseadust, Arusha 

kokkulepet ja rahvusvahelist inimõigusi käsitlevat õigust avatud ja kaasava dialoogi abil; 

17. tunneb sügavat muret Burundi naaberriikidesse suunduvate pagulaste arvu suurenemise ja 

murettekitava humanitaarolukorra pärast riigis; kinnitab oma toetust ja solidaarsust 

kõikidele kohapeal tegutsevatele humanitaarorganisatsioonidele, samuti pagulasi vastu 

võtvatele naaberriikidele; nõuab ühtlasi, et EL suurendaks piirkonnale antavat abi; 

18. on väga mures president Nkurunziza 30. detsembril 2016 tehtud avalduse pärast, milles 

president teatas, et kavatseb 2020. aastal kandideerida neljandaks ametiajaks; 

19. on eriti mures LGBTI inimeste äärmiselt ulatusliku diskrimineerimise ja 

kriminaliseerimise pärast Burundis; nõuab seepärast, et Burundi Rahvusassamblee ja 

valitsus tühistaksid LGBTI-inimesi diskrimineerivad karistusseadustiku paragrahvid;  
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ET 

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Burundi valitsusele ja 

parlamendile, AKV-ELi nõukogule, Euroopa Komisjonile, nõukogule, Ida-Aafrika 

Ühendusele ja selle liikmesriikide valitsustele, komisjoni asepresidendile ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidu institutsioonidele ja 

ÜRO peasekretärile. 


