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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ερυθραία και συγκεκριμένα 
την υπόθεση του Dawitt Isaak
(2020/2813(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ερυθραία, και ιδιαίτερα εκείνο 
της 6ης Ιουλίου 20171,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 11ης Μαΐου 2020 της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ 
σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 30ής Ιουνίου 2020, της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ 
σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία και την 44η 
σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ 
σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2444 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 14ης 
Νοεμβρίου 2018, για την άμεση άρση όλων των περιοριστικών μέτρων του ΟΗΕ κατά 
της Ερυθραίας (απαγόρευση εξαγωγής όπλων, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και 
ταξιδιωτική απαγόρευση),

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1944 του Συμβουλίου. της 10ης 
Δεκεμβρίου 2018. για την κατάργηση της απόφασης 2010/127/ΚΕΠΠΑ σχετικά με 
περιοριστικά μέτρα κατά της Ερυθραίας2,

– έχοντας υπόψη την υπόθεση 428/12 (2012) που υπεβλήθη στην Αφρικανική Επιτροπή 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών, εξ ονόματος του Dawit Isaak και 
άλλων πολιτικών κρατουμένων,

– έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη της 66ης συνόδου της Αφρικανικής Επιτροπής 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών, της 22ας Μαΐου 2017,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

– έχοντας υπόψη το σύνταγμα της Ερυθραίας, που εγκρίθηκε το 1997, το οποίο 
κατοχυρώνει τις ατομικές ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής,

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

1 ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 140.
2 ΕΕ L 314 της 11.12.2018, σ. 60.
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– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), 
του 1966,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (Συμφωνία του Κοτονού)3, 
όπως αναθεωρήθηκε το 2005 και το 2010, την οποία έχει υπογράψει και η Ερυθραία,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Dawit Isaak, ερυθραϊκής και σουηδικής ιθαγένειας, και, ως 
εκ τούτου, πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιογράφος και συνιδιοκτήτης της 
Setit, της πρώτης ανεξάρτητης εφημερίδας ευρείας κυκλοφορίας στη χώρα, συνελήφθη 
μαζί με άλλα 21 άτομα στις 23 Σεπτεμβρίου του 2001 από τις αρχές της Ερυθραίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση κατηγορεί τον Dawit Isaak για προδοσία, παρόλο 
που ποτέ δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες ούτε προσήχθη σε δίκη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο Dawit Isaak επέστρεψε από τη Σουηδία μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας 
της Ερυθραίας το 1992 για να βοηθήσει στην εδραίωση της νεοσύστατης δημοκρατίας 
της χώρας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακίσεις πραγματοποιήθηκαν μετά τη δημοσίευση 
ανοικτής επιστολής που καταδίκαζε το υφιστάμενο καθεστώς και καλούσε τον πρόεδρο 
της χώρας, Isaias Afwerki, να προχωρήσει σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι την ημέρα των συλλήψεων η κυβέρνηση ανακοίνωσε την 
απαγόρευση λειτουργίας όλων των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στους κατηγορούμενους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Dawit Isaak αφέθηκε ελεύθερος στις 19 Νοεμβρίου 2005 
έπειτα από διαβήματα εκ μέρους του από την κυβέρνηση της Σουηδίας, μεταξύ άλλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι συνελήφθη εκ νέου δύο ημέρες αργότερα ενώ βρισκόταν 
καθ’ οδόν για το νοσοκομείο και οι αρχές της Ερυθραίας ισχυρίστηκαν ότι είχε αφεθεί 
προσωρινά μόνο για να λάβει ιατρική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έκτοτε, οι 
αρχές της Ερυθραίας τον κρατούν σε απομόνωση και αρνούνται να αποκαλύψουν την 
ακριβή τοποθεσία του ή λεπτομέρειες σχετικά με τη σωματική και ψυχική του υγεία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2008, υπήρξαν ανεπιβεβαίωτες 
πληροφορίες ότι ο Dawit Isaak μεταφέρθηκε σε φυλακή υψίστης ασφάλειας στην 
Embatkala, και λίγο μετά, στις 11 Ιανουαρίου 2009, εισήχθη σε νοσοκομείο της 
Πολεμικής Αεροπορίας στην Asmara, καθώς εικαζόταν ότι ήταν βαριά άρρωστος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η φύση και η σοβαρότητα της ασθένειάς του παραμένουν 
άγνωστες και η κυβέρνηση της Ερυθραίας αρνείται να επιβεβαιώσει τη νοσηλεία του·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια του Dawit Isaak, συμπεριλαμβανομένων των 
τριών παιδιών του, βιώνει τεράστια ταλαιπωρία και αβεβαιότητα από την εξαφάνισή 
του και έπειτα, καθώς έχει ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της 
υγείας του αγαπημένου προσώπου της, την τοποθεσία που εκείνος βρίσκεται καθώς και 

3 ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
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για τις προοπτικές που υπάρχουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κόρη του Dawit Isaak, 
Betlehem Isaak, εξακολουθεί να υποστηρίζει την αποφυλάκιση του πατέρα της· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020, η Betlehem Isaak επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας της είναι 
ζωντανός·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και 
των λαών απεφάνθη ότι δημοσιογράφοι που συνελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2001 
στην Ερυθραία, μεταξύ των οποίων και ο Dawit Isaak, κρατούνταν αυθαίρετα και 
παράνομα, και παρότρυνε τις αρχές της Ερυθραίας να τους απελευθερώσουν ή 
τουλάχιστον να προχωρήσουν σε δίκαιη δίκη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνωστισμός και οι κακές συνθήκες υγιεινής που επικρατούν 
στα κέντρα κράτησης της Ερυθραίας ισοδυναμούν με σκληρή και απάνθρωπη 
μεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των συνθηκών αυτών οι κρατούμενοι 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο όσον αφορά τη μετάδοση της νόσου COVID-19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, τροφή και 
εγκαταστάσεις υγιεινής είναι εξαιρετικά περιορισμένη ή εντελώς ανύπαρκτη, με 
αποτέλεσμα οι κρατούμενοι να εξαρτώνται από τους επισκέπτες για βασικές 
προμήθειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας στις φυλακές για 
την καταπολέμηση της πανδημίας έχει συμβάλει στην αύξηση του υποσιτισμού και των 
αντίστοιχων ψυχικών και σωματικών διαταραχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ 
περισσότεροι κρατούνται σε εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς υπό εξαιρετικά αντίξοες 
συνθήκες όσον αφορά τη θερμοκρασία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την ανεξαρτησία της Ερυθραίας, οι αρχές της χώρας, με 
επικεφαλής τον Isaias Afewerki, έχουν φυλακίσει συστηματικά χιλιάδες ανθρώπους για 
τις πολιτικές τους απόψεις, το έργο τους ως δημοσιογράφοι ή τις θρησκευτικές τους 
πεποιθήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνονται βίαιες εξαφανίσεις σε τακτική 
βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατούμενοι συνήθως συλλαμβάνονται αυθαίρετα και 
παράνομα χωρίς να τους απαγγέλλονται κατηγορίες και με στέρηση του δικαιώματός 
τους σε νομική εκπροσώπηση ή σε οικογενειακές επισκέψεις·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία κατατάχθηκε 182η μεταξύ 189 χωρών στον Δείκτη 
Ανθρώπινης Ανάπτυξης για το 2019, σύμφωνα με την έκθεση για την ανθρώπινη 
ανάπτυξη του 2019·του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου του 2019 που 
συνέταξαν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατατάσσει την Ερυθραία 178η μεταξύ 
180 χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων κατέταξε 
την Ερυθραία πρώτη στον κόσμο, για το 2019, σε ό,τι αφορά τη λογοκρισία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, που 
δημοσιεύτηκε στις 9 Μαΐου 2016, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθραία 
ανέφερε ότι «τα τελευταία 25 χρόνια έχουν διαπραχθεί εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας σε εκτεταμένο βαθμό και συστηματική βάση σε κέντρα κράτησης, 
στρατόπεδα εκπαίδευσης και άλλα μέρη σε ολόκληρη τη χώρα»·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ 
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σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία, που 
δημοσιεύτηκε στις 16 Μαΐου 2019, «το θετικό κλίμα που επικρατεί όσον αφορά την 
ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή έχει αυξήσει τις προσδοκίες στην Ερυθραία αλλά 
και στη διεθνή κοινότητα ότι η κυβέρνηση της χώρας θα εφαρμόσει πολιτικές και 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις». Ωστόσο, «οι αρχές της Ερυθραίας δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει 
διαδικασία εσωτερικών μεταρρυθμίσεων και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
παραμένει αμετάβλητη»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2009, η Ειδική Εισηγήτρια του 
ΟΗΕ εξακολουθεί να μην έχει δικαίωμα εισόδου στην Ερυθραία και ως εκ τούτου δεν 
μπορεί να πραγματοποιεί επισκέψεις στο εσωτερικό της χώρας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2019, οι αρχές της Ερυθραίας προέβησαν στη 
διάλυση μη αναγνωρισμένων εκκλησιασμάτων χριστιανών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της Ερυθραίας εξακολουθεί να αρνείται να 
προχωρήσει σε εκλογές και να εφαρμόσει το σύνταγμα της χώρας, παρά το γεγονός ότι 
το σύνταγμα κυρώθηκε το 1997 και ο εκλογικός νόμος το 2002· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το προσωρινό κοινοβούλιο δεν έχει συνεδριάσει από το 2002 και ότι η δικαστική 
εξουσία ελέγχεται από την κυβέρνηση·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την ειρήνη και ασφάλεια 
στην περιοχή αναμενόταν να οδηγήσουν σε μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την 
στρατιωτική θητεία και την αποστράτευση των στρατιωτικών στην Ερυθραία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις για 
μείωση της στρατιωτικής θητείας ή για σχέδια σχετικά με την αποστράτευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική θητεία εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική και 
αορίστου διαρκείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διάρκεια της στρατιωτικής τους 
θητείας πολλοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και κοριτσιών, ζουν υπό 
καθεστώς δουλείας καθώς η ζωή τους ελέγχεται πλήρως από άλλους, ενώ υφίστανται, 
μεταξύ άλλων, σωματική, σεξουαλική και λεκτική κακοποίηση και ενίοτε 
εξαναγκάζονται να εργαστούν ως οικιακοί βοηθοί·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούλιο του 2018, η Ερυθραία και η Αιθιοπία υπέγραψαν 
μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία που έβαλε τέλος στην εικοσαετή τους σύγκρουση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρηνευτική συμφωνία του Ιουλίου 2018 προσφέρει νέες 
προοπτικές για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας, σε συνδυασμό με την 
πρόοδο της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης στο Κέρας της Αφρικής·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ερυθραίας 
και Αιθιοπίας, η ΕΕ άρχισε να εφαρμόζει μια διττή προσέγγιση όσον αφορά την 
Ερυθραία, σύμφωνα με τις «αρχές της συνεργασίας», καθώς η κατάσταση που 
επικρατούσε στο παρελθόν δεν επέτρεπε τον πολιτικό διάλογο αλλά ούτε την 
αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ με την Ερυθραία·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση της ΕΕ με την Ερυθραία διέπεται από τη 
συμφωνία του Κοτονού και ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας αυτής οφείλουν 
να σέβονται και να εφαρμόζουν τους όρους της, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·
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ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις κατάφωρες και συστηματικές παραβιάσεις από την 
Ερυθραία των ουσιωδών και θεμελιωδών διατάξεων της Συμφωνίας του Κοτονού 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ΕΕ ουδέποτε ξεκίνησε διαβουλεύσεις όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 96 της συμφωνίας αυτής, παρά τις σχετικές εκκλήσεις του 
Κοινοβουλίου·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σημαντικός χορηγός βοήθειας στην Ερυθραία όσον 
αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την ειρηνευτική 
συμφωνία του 2018 μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας, συμφωνήθηκε νέα στρατηγική 
αναπτυξιακής συνεργασίας για την περίοδο 2019-2020 από την ΕΕ και την Ερυθραία, 
στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ διέθεσε 180 εκατομμύρια EUR·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυταρχική κυβέρνηση της χώρας προσπαθεί να ελέγξει τους 
Ερυθραίους της διασποράς μέσω της επιβολής φόρου εισοδήματος ομογενών 2%, και 
με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις κοινότητες της διασποράς και στόχευση 
μελών των οικογενειών τους που παραμένουν στην Ερυθραία·

1. ζητεί να απελευθερωθούν αμέσως και άνευ όρων όλοι οι κρατούμενοι συνείδησης στην 
Ερυθραία, ιδίως ο Ευρωπαίος πολίτης Dawit Isaak και οι άλλοι δημοσιογράφοι που 
κρατούνται από τον Σεπτέμβριο του 2001· ζητεί να ενημερωθεί άμεσα σχετικά με τον 
τόπο κράτησης του Dawit Isaak και την κατάσταση της υγείας του· παροτρύνει τις 
αρχές της Ερυθραίας να του επιτρέψουν να έρθει σε επαφή με εκπροσώπους της ΕΕ, 
των κρατών μελών και της Σουηδίας προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες του σε 
υγειονομική περίθαλψη και κάθε άλλη αναγκαία στήριξη·

2. καταδικάζει απερίφραστα τις συνεχιζόμενες συστηματικές, εκτεταμένες και κατάφωρες 
παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την κυβέρνηση της 
Ερυθραίας να σταματήσει τη φυλάκιση οπαδών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, 
θρησκευτικών ηγετών και αθώων πολιτών·

3. καλεί την Αφρικανική Ένωση, ως εταίρο της ΕΕ με ρητή δέσμευση υπέρ των 
οικουμενικών αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να εντείνει τις 
ενέργειές της σε σχέση με τη θλιβερή κατάσταση που επικρατεί στην Ερυθραία και να 
συνεργαστεί με την ΕΕ για την απελευθέρωση του Dawit Isaak και άλλων πολιτικών 
κρατουμένων·

4. ζητεί, δεδομένης της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της υγείας λόγω της νόσου COVID-
19, των κακών συνθηκών υγιεινής στις φυλακές της Ερυθραίας και του υψηλού 
κινδύνου μόλυνσης των κρατουμένων, την παροχή επαρκούς τροφής, νερού και 
ιατρικής περίθαλψης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πανδημία 
COVID-19 επιδεινώνει την κατάσταση λιμού και υποσιτισμού, που απαντάται σε 
ορισμένες περιοχές της χώρας, και συμβάλλει στην έλλειψη τροφίμων·

5. ζητεί από την κυβέρνηση της Ερυθραίας να παράσχει αποδείξεις ζωής και λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με την τύχη και την τοποθεσία όσων στερούνται τη σωματική 
τους ελευθερία· ζητεί δίκαιες δίκες για τους κατηγορουμένους, άμεση και άνευ όρων 
απελευθέρωση κρατουμένων που δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, καθώς και την 
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κατάργηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών εξευτελιστικής μεταχείρισης, όπως 
είναι η στέρηση τροφής, νερού και ιατρικής περίθαλψης· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση 
της Ερυθραίας την υποχρέωσή της να καταπολεμά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων διερευνώντας τις εξωδικαστικές εκτελέσεις και τις βίαιες 
εξαφανίσεις, καθώς και τις περιπτώσεις επιβολής θανατικής ποινής, η οποία θα πρέπει 
να καταργηθεί σύμφωνα με τις συστάσεις της ετήσιας έκθεσης του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για το 2020·

6. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Ερυθραία δεν δίνει βήμα σε ανεξάρτητους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέλη της αντιπολίτευσης ή ανεξάρτητους 
δημοσιογράφους· καλεί, ως εκ τούτου, την κυβέρνηση της Ερυθραίας να δώσει βήμα σε 
ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να επιτρέψει τη δημιουργία 
και άλλων πολιτικών κομμάτων στη χώρα· υπενθυμίζει στην Ερυθραία τις υποχρεώσεις 
της στο πλαίσιο των συμβάσεων της ΔΟΕ, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των συνδικαλιστικών ενώσεων να 
οργανώνονται, να διαδηλώνουν ειρηνικά, να συμμετέχουν στις δημόσιες υποθέσεις, και 
να κάνουν εκστρατείες για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

7. ζητεί από την κυβέρνηση της Ερυθραίας να σταματήσει να υποβάλλει τους πολίτες της 
σε καταναγκαστική εργασία μέσω της αορίστου διάρκειας στρατιωτικής θητείας τους 
και να θέσει τέλος στην υποχρεωτική πρακτική βάσει της οποίας όλοι οι μαθητές 
πραγματοποιούν το τελευταίο έτος της σχολικής τους φοίτησης σε στρατόπεδα 
εκπαίδευσης·

8. καλεί την Επιτροπή να εξακριβώσει κατά πόσον τηρούνται οι όροι χορήγησης της 
βοήθειας της ΕΕ και να διασφαλίσει ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας δεν επωφελείται 
από τη χρηματοδότηση έργων στη χώρα, ιδίως εκείνων που υλοποιούνται με τη χρήση 
εθνικού εργατικού δυναμικού· αποδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η 
Επιτροπή εξακολουθεί να χρηματοδοτεί το σχέδιο σχετικά με τις οδικές υποδομές και 
την καλεί να ανταποκριθεί αυστηρά και μόνο στις ανάγκες του λαού της Ερυθραίας για 
ανάπτυξη, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση, ασφάλεια και 
ελευθερία του λόγου, του Τύπου και του συνέρχεσθαι, και να αξιολογήσει τα απτά 
αποτελέσματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που προέκυψαν από τη 
στρατηγική ΕΕ-Ερυθραίας και την αποκαλούμενη «διττή προσέγγιση»·

9. ζητεί την άμεση εφαρμογή του συντάγματος της Ερυθραίας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 
1997 και καταρτίστηκε έπειτα από πλήρη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους 
φορείς και την κοινωνία των πολιτών και εγκρίθηκε δεόντως·

10. καταδικάζει την τακτική της κυβέρνησης να χρησιμοποιεί χρήματα που συλλέγει από 
την επιβολή φόρου εισοδήματος σε ομογενείς· παροτρύνει την κυβέρνηση να σεβαστεί 
την ελεύθερη κυκλοφορία και να θέσει τέλος σε πολιτικές «ενοχοποίησης λόγω σχέσης 
με ορισμένα πρόσωπα» που στοχοποιούν τα μέλη της οικογένειας όσων αποφεύγουν τη 
στρατιωτική θητεία, επιχειρούν να διαφύγουν από την Ερυθραία ή δεν καταβάλλουν το 
2 % του φόρου εισοδήματος που επιβάλλεται από την κυβέρνηση της Ερυθραίας στους 
απόδημους πολίτες της, συμπεριλαμβανομένων και πολιτών της ΕΕ·
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11. καλεί την Ερυθραία να άρει την απαγόρευση της λειτουργίας των ανεξάρτητων μέσων 
ενημέρωσης και να επιτρέψει τη δημιουργία πολιτικών κομμάτων, προάγοντας έτσι 
έμπρακτα τη δημοκρατία στη χώρα· ζητεί να επιτραπεί στις οργανώσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων να δραστηριοποιούνται ελεύθερα εντός της χώρας·

12. ζητεί από τις αρχές της Ερυθραίας να σταματήσουν τη φυλάκιση οπαδών της 
αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, θρησκευτικών ηγετών, εκπροσώπων της κοινωνίας 
των πολιτών και αθώων πολιτών· παροτρύνει την Ερυθραία να σεβαστεί πλήρως και να 
προστατεύσει την ανεξιθρησκεία και να σταματήσει τις συνεχιζόμενες διώξεις ατόμων 
λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων·

13. επαναλαμβάνει το επείγον αίτημά του για τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήτοι την ευρωπαϊκή εκδοχή του νόμου Magnitsky· καλεί 
το Συμβούλιο να εγκρίνει αυτόν τον μηχανισμό μέσω απόφασης σχετικά με τα 
στρατηγικά συμφέροντα και τους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

14. ζητεί από την Ερυθραία να σεβαστεί πλήρως και να θέσει πάραυτα σε εφαρμογή τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, 
απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, καθώς και να συμμορφωθεί 
απολύτως με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και από τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και των Λαών, που αμφότερα απαγορεύουν τα βασανιστήρια·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, 
στον πρόεδρο της Ερυθραίας, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και 
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.


