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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Τανζανία 

(2018/2969(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Τανζανία, 

συμπεριλαμβανομένου εκείνου της 12ης Μαρτίου 20151, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Federica Mogherini της 15ης 

Νοεμβρίου εξ ονόματος της ΕΕ,  σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τανζανίας, 

– έχοντας υπόψη την δήλωση της τοπικής αντιπροσωπείας της ΕΕ, της 23ης 

Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την άνοδο της πολιτικής βίας και του εκφοβισμού στην 

Τανζανία, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2016 για την 

ισότητα των ΛΟΑΔΜ, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Michelle Bachelet, Υπάτου Αρμοστού των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), της 2ας Νοεμβρίου 2018, σχετικά με 

τη δίωξη και τις συλλήψεις των ΛΟΑΔ στην Τανζανία, 

– έχοντας υπόψη τη «δέσμη εργαλείων» της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της 

άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, 

αμφιφυλόφιλους και διεμφυλικούς («the LGBT toolkit»), 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το 

διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τη Σύμβαση για την 

εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 

– έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών 

(ACHPR), 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ («συμφωνία Κοτονού»), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την εκλογή του προέδρου της Τανζανίας John Pombe 

Magufuli το 2015, τα βασικά δικαιώματα στη χώρα υπονομεύθηκαν μέσω 

κατασταλτικών νόμων και διαταγμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι που 

ασκούσαν κριτική, πολιτικοί της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές της κοινωνίας των 

πολιτών που μίλησαν ανοιχτά, αντιμετώπισαν απειλές, αυθαίρετη κράτηση και 

παρενόχληση· 

                                                 
1 ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 122. 
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B. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί ο στιγματισμός, η βία και οι στοχευμένες 

συλλήψεις κατά των ΛΟΑΔΜ τα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, σύμφωνα με το δίκαιο της Τανζανίας, οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου 

είναι ποινικά αδικήματα που τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη 30 ετών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η νομοθεσία της Τανζανίας για την καταπολέμηση της ομοφυλοφιλίας είναι 

από τις πιο αυστηρές στον κόσμο· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Τανζανία οι ύποπτοι ως ομοφυλόφιλοι υποβάλλονται σε 

αναγκαστικές πρωκτικές εξετάσεις, μια ντροπιαστική μέθοδο «απόδειξης» 

ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς, την οποία έχουν καταγγείλει τα Ηνωμένα Έθνη και η 

Αφρικανική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των λαών ως 

βασανιστήριο· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Paul Makonda, περιφερειακός επίτροπος του Dar Es Salaam, 

υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των καταπιέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 

συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε στις 31 Οκτωβρίου 2018, ανακοίνωσε τη 

δημιουργία μιας ειδικής ομάδας για την παρακολούθηση των ομοφυλόφιλων ανδρών, 

των εκδιδόμενων ατόμων και των ατόμων που πραγματοποιούν δόλιες συγκεντρώσεις 

κεφαλαίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  και κάλεσε το κοινό να αναφέρει στις 

αρχές τους ύποπτους ως ομοφυλόφιλους · 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Υγείας ανέστειλε προσωρινά την παροχή 

υπηρεσιών για τον ιό HIV και το AIDS σε επίπεδο κοινοτήτων και έκλεισε τα κέντρα 

υγείας για τα άτομα υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ομοφυλοφίλων 

ανδρών·  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Φεβρουαρίου 2017 έκλεισε 40 κέντρα υγείας, 

στα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ενθαρρύνεται η ομοφυλοφιλία· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αρκετές οργανώσεις έχουν αναφέρει ότι η καταστολή εις βάρος της 

κοινότητας των ΛΟΑΔΜ είχε ως αποτέλεσμα οι οροθετικοί άνδρες να μην έχουν 

πρόσβαση στην αντιρετροϊική τους αγωγή, ενώ άλλοι σταμάτησαν να έχουν πρόσβαση 

σε εξετάσεις και υπηρεσίες πρόληψης· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2018, δέκα άνδρες συνελήφθησαν στη 

Ζανζιβάρη επειδή υποτίθεται ότι διεξήγαγαν τελετή γάμου ιδίου φύλου·  λαμβάνοντας 

υπόψη ότι 13 ακτιβιστές για την υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα συνελήφθησαν 

στις 17 Οκτωβρίου 2018 για συμμετοχή σε συνεδρίαση όπου θα συζητούσαν για έναν 

νόμο που περιορίζει την πρόσβαση των ΛΟΑΤ σε ορισμένες υπηρεσίες υγείας· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά παιδιά και έφηβοι, ιδίως κορίτσια, είναι εκτεθειμένα σε 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε επιβλαβείς πρακτικές, όπως η 

διαδεδομένη σεξουαλική βία, η σωματική τιμωρία, οι γάμοι παιδιών και οι εφηβικές 

εγκυμοσύνες που καθιστούν δύσκολη ή αδύνατη τη σχολική φοίτηση· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η κυβέρνηση της Τανζανίας παρεμποδίζει την πρόσβαση σε υπηρεσίες 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και έχει εκφοβίσει τις οργανώσεις που 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιουνίου 2018 ο Πρόεδρος Magufuli εξέδωσε δήλωση 

που απαγόρευε σε έγκυες κοπέλες να φοιτούν στο σχολείο, και ότι  οι αρχές εκφοβίζουν 

τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν το δικαίωμα των εγκύων 
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κοριτσιών να επιστρέψουν στο σχολείο· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Χρηστής 

Διακυβέρνησης της Τανζανίας δεν λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό, και ότι ο 

Πρόεδρος Magufuli δεν έχει διορίσει  επιτρόπους ή άλλους αξιωματούχους στην 

Επιτροπή· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει θέσει εκτός λειτουργίας ή απειλεί ιδιωτικούς 

ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες και έχει παύσει τη ζωντανή μετάδοση των 

κοινοβουλευτικών συζητήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τοπικά κανάλια και οι 

αποκωδικοποιητές τους έχουν κλείσει· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνοσυνέλευση της Τανζανίας ενέκρινε νόμο για τα 

εγκλήματα στον κυβερνοχώρο το 2015 και κανονισμούς για το επιγραμμικό 

περιεχόμενο τον Σεπτέμβριο 2018, με στόχο τον έλεγχο του περιεχομένου στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης·  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος περί στατιστικών στοιχείων 

που εγκρίθηκε το 2015 αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται να συζητούνται ή να 

αμφισβητούνται ορισμένα στατιστικά στοιχεία που κοινοποιούνται από την κυβέρνηση· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ηγετικά μέλη της αντιπολίτευσης συλλαμβάνονται 

συστηματικά με κατηγορίες που κυμαίνονται από την εικαζόμενη προσβολή στο 

πρόσωπο του Προέδρου έως την ψευδή πληροφόρηση και πρόκληση στάσης·  

λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 μέλη του κύριου αντιπολιτευτικού κόμματος της Τανζανίας 

συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2018 με ισχυρισμούς ότι προκαλούν 

ταραχές·  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά μέλη της αντιπολίτευσης και βουλευτές της 

αντιπολίτευσης δέχτηκαν βίαιες επιθέσεις ή σκοτώθηκαν από τις αρχές του 2018· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Φεβρουαρίου ο Godfrey Luena, βουλευτής στο κύριο 

κόμμα της αντιπολίτευσης της Τανζανίας Chama Cha Demokrasia Na Maendeleo 

(CHADEMA) και υπερασπιστής των δικαιωμάτων κατοχής της γης, σκοτώθηκε με 

μαχαίρια έξω από το σπίτι του·  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2018, η 

συντονίστρια προγράμματος της Επιτροπής Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ), 

Angela Quintal και ο συνάδελφός της Muthoki Mumo, συνελήφθησαν και 

απελευθερώθηκαν μόνο μετά από πιέσεις διεθνών οργανισμών·  

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε 

αυξημένη δραστηριότητα, ιδίως στην περιοχή Serengeti, όπου ζουν οι Μασάι· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος των αρόσιμων γαιών ή των σπάνιων γαιών για 

κερδοσκοπικούς σκοπούς έχει οδηγήσει σε ισχυρές εντάσεις στην περιοχή· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ Roeland van de Geer 

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα μετά την άσκηση αυξημένων πιέσεων από τις 

αρχές της Τανζανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εκλογή του Προέδρου 

Magufuli, ο επικεφαλής της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, ο επικεφαλής του 

Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και ο Προϊστάμενος της 

UNESCO απελάθηκαν από την Τανζανία· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Federica Mogherini, έχει 

ανακοινώσει την συνολική επανεξέταση των σχέσεων της Ένωσης με την Τανζανία· 
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1. εκφράζει την ανησυχία του για την επιδεινούμενη πολιτική κατάσταση στην Τανζανία, 

η οποία χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση του δημόσιου χώρου μέσω της επιβολής 

αυστηρότερων περιορισμών στις δραστηριότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μέσων ενημέρωσης 

και πολλών πολιτικών κομμάτων· εκφράζει βαθιά ανησυχία ιδίως για την 

επιδεινούμενη κατάσταση των ΛΟΑΔΜ· 

2. καταγγέλλει κάθε υποκίνηση μίσους και βίας λόγω γενετήσιου προσανατολισμού· 

καλεί τις αρχές της Τανζανίας να μεριμνήσουν ώστε ο Paul Makonda να δώσει τέλος 

στις προκλητικές ενέργειες κατά της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ και να προσαχθεί 

ενώπιον της δικαιοσύνης για υποκίνηση βίας· 

3. ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών για τις περιπτώσεις επιθέσεων και 

βιαιοτήτων εναντίον δημοσιογράφων, ατόμων ΛΟΑΔΜ, υπερασπιστών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μελών κομμάτων της αντιπολίτευσης, με στόχο την 

προσαγωγή των ύποπτων δραστών στη δικαιοσύνη· 

4. υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Τανζανίας την υποχρέωσή της, και τις δεσμεύσεις που 

έχει αναλάβει βάσει της συμφωνίας του Κοτονού, να προστατεύει τα δικαιώματα, την 

αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραιότητα όλων των πολιτών της σε κάθε περίπτωση· 

5. καλεί την Τανζανία να καταργήσει τους νόμους που ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία· 

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να κάνουν πλήρη χρήση της 

«δέσμης LGBTI» («LGBTI Toolkit») για να ενθαρρύνουν τις τρίτες χώρες να 

αποποινικοποιήσουν την ομοφυλοφιλία, να τις βοηθήσουν να μειώσουν τη βία και τις 

διακρίσεις και να προστατεύσουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

των LGBTI· 

7. καλεί τις αρχές της Τανζανίας να τροποποιήσουν όλες τις περιοριστικές διατάξεις στον 

νόμο για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, στους κανονισμούς για τις ηλεκτρονικές και 

ταχυδρομικές επικοινωνίες και στον νόμο για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, 

και να τις αντικαταστήσουν με διατάξεις που εγγυώνται την ελευθερία της έκφρασης 

και των μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

8. καλεί τις αρχές της Τανζανίας να καταργήσουν  τους νόμους, τις πολιτικές ή άλλα 

εμπόδια στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση των γυναικών, των κοριτσιών και των 

νεαρών μητέρων, που είναι απαραίτητα για μια υγιή ζωή, κυρίως σε σχέση με τη 

δήλωση του Προέδρου Magufuli ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα κορίτσια που 

έχουν γεννήσει να επιστρέψουν στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης 

των κανονισμών που καθιστούν νόμιμη την απέλαση των εγκύων κοριτσιών από το 

σχολείο· 

9. παροτρύνει τον Πρόεδρο της Τανζανίας να θέσει το συντομότερο δυνατόν σε 

λειτουργία την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας, να ορίσει επιτρόπους 

για την παρακολούθηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 

αναλάβει δράση για τη στήριξη των εργαζομένους ως οικιακό προσωπικό στο 
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εξωτερικό· 

10. καλεί τις αρχές της Τανζανίας να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς 

κρατουμένους· 

11. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την πίεση που ασκεί η κυβέρνηση της Τανζανίας στον 

επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ, Roeland van de Geer· χαιρετίζει την απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της να προβούν σε συνολική 

επανεξέταση των πολιτικών της ΕΕ έναντι της Τανζανίας· εμμένει στη σημασία του 

πολιτικού διαλόγου για την αναζήτηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων από τις αρχές της 

Τανζανίας με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη λειτουργία της 

κοινωνίας των πολιτών, των πολιτικών κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης· καλεί 

την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι στη μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ 

μετά το 2020 θα περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στην απαγόρευση των διακρίσεων 

λόγω γενετήσιου προσανατολισμού· 

12. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των Μασάι· καταγγέλλει τη χρήση βίας 

από τις αρχές και τις δυνάμεις ασφαλείας· 

13. καλεί τις αρχές της Τανζανίας να δράσουν αποφασιστικά για τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοσιογράφων, των εργαζομένων στον τομέα της 

υγείας και των πολιτικών ακτιβιστών σύμφωνα με το σύνταγμα της Τανζανίας, τον 

Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και τις διεθνείς και 

περιφερειακές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της χώρας· 

14. καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην Τανζανία, ιδίως μέσω της τακτικής υποβολής εκθέσεων από την 

αντιπροσωπεία της· καλεί την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη 

μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή προστασίας έκτακτης 

ανάγκης και στήριξης στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

βρίσκονται σε κίνδυνο· 

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της 

Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στον Ειδικό 

Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο Συμβούλιο 

ΑΚΕ-ΕΕ, στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στα θεσμικά όργανα της 

Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής, και στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και το 

κοινοβούλιο της Τανζανίας. 

 


