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Az Európai Parlament állásfoglalása Eritreáról, különösen Dawit Isaak ügyéről
(2020/2813(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel Eritreáról szóló korábbi állásfoglalásaira és különösen 2017. július 6-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel az ENSZ eritreai emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges előadójának 
2020. május 11-i jelentésére,

– tekintettel az ENSZ eritreai emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges előadója által 
az Emberi Jogi Tanács 44. ülésén, 2020. június 30-án tett nyilatkozatra,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának az emberi jogok eritreai helyzetéről szóló 
határozataira,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2018. november 14-i 2444. számú 
határozatára, amely azonnali hatállyal megszünteti az Eritreával szembeni valamennyi 
ENSZ-szankciót (fegyverembargó, vagyoni eszközök befagyasztása és utazási tilalom),

– tekintettel az Eritreával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/127/KKBP 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 10-i (KKBP) 2018/1944 
tanácsi határozatra2,

– tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogai Afrikai Bizottságához Dawit Isaak és más 
politikai foglyok nevében benyújtott 428/12 (2012) sz. keresetre,

– tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogai Afrikai Bizottsága 66. ülésén, 2017. május 
22-én tett zárónyilatkozatra,

– tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy 
bánásmódok elleni ENSZ-egyezményre,

– tekintettel az 1997-ben elfogadott eritreai alkotmányra, amely biztosítja a polgári 
szabadságjogokat, ideértve a vallásszabadságot is,

– tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájára,

– tekintettel az 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányára (ICCPR),

– tekintettel a 2005-ben és 2010-ben felülvizsgált, Eritrea által is aláírt AKCS–EU 

1 HL L 334, 2018.9.19., 140. o.
2 HL L 314., 2018.12.11, 60. o.
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partnerségi megállapodásra (Cotonoui Megállapodás)3,

– tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) 
bekezdésére,

A. mivel Dawit Isaak eritreai és svéd kettős állampolgárt, tehát európai uniós állampolgárt, 
Eritrea első független napilapja, a széles körben terjesztett Setit újságíróját és 
társtulajdonosát 2001. szeptember 23-án az eritreai hatóságok 21 másik személlyel 
együtt letartóztatták; mivel az eritreai kormány „árulással” vádolja Dawit Isaakot, bár 
soha nem indítottak ellene eljárást vagy állították bíróság elé; mivel Dawit Isaak Eritrea 
1992-es függetlenségét követően visszatért Svédországból, hogy segítse az ország 
bimbózó demokráciájának megszilárdítását;

B. mivel a bebörtönzésekre egy, a rezsimet elítélő és Isaias Afwerki elnököt demokratikus 
reformok végrehajtására felszólító nyílt levél közzétételét követően került sor; mivel a 
letartóztatások napján a kormány bejelentette minden független sajtótermék betiltását; 
mivel a fogvatartottakat nem vádolták meg bűncselekmény elkövetésével;

C. mivel Dawit Isaakot 2005. november 19-én – többek között a svéd kormány erőteljes 
fellépéseit követően – szabadon bocsátották; mivel két nappal később újra letartóztatták, 
miközben úton volt egy kórházba, és az eritreai hatóságok azt állították, hogy csak 
ideiglenesen engedték szabadon, hogy orvosi kezelésben részesüljön; mivel Dawit 
Isaakot az eritreai hatóságok azóta teljes elkülönítésben tartják, és nem hajlandók 
tájékoztatást adni fogva tartásának pontos helyéről, egészségi állapotáról és hogylétéről;

D. mivel 2008 decemberében megerősítéstlan jelentések érkeztek arról, hogy Dawit 
Isaakot egy szigorúan ellenőrzött börtönbe szállították át Embatkalába, és nem sokkal 
azután, hogy 2009. január 11-jén elvitték a légierő aszmarai kórházába, mivel úgy 
vélték, hogy súlyos betegségben szenved; mivel betegségének jellege és súlyossága 
továbbra sem ismert, és az eritreai kormány nem hajlandó megerősíteni kórházi 
kezelését;

E. mivel Dawit Isaak családját, köztük három gyermekét elviselhetetlen fájdalom és 
bizonytalanság gyötri Isaak eltűnése óta, mivel keveset tudnak szerettük hogylétéről, 
tartózkodási helyéről és jövőjéről; mivel Dawit Isaak lánya, Betlehem Isaak továbbra is 
küzd édesapja szabadon bocsátásáért; mivel Betlehem Isaak 2020-ben megerősítette, 
hogy édesapja életben van;

F. mivel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Bizottsága úgy határozott, hogy az 
Eritreában 2001 szeptemberében letartóztatott újságírókat, köztük Dawit Isaakot 
önkényesen és törvénytelenül tartják fogva, és sürgette az eritreai hatóságokat, hogy 
bocsássák szabadon őket, vagy legalább tartsanak tisztességes tárgyalást;

G. mivel Eritreában a túlzsúfolt és egészségtelen fogva tartási központokban fennálló 
helyzet kegyetlen és embertelen bánásmódnak minősül; mivel ezek a körülmények a 

3 HL L 317., 2000.12.15., 3. o.
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fogvatartottakat a Covid19-fertőzés fokozott veszélyének teszik ki; mivel az 
egészségügyi ellátáshoz, az élelmiszerhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való 
hozzáférés rendkívül korlátozott vagy teljes mértékben hiányzik, és a fogvatartottak 
továbbra is a látogatóktól függenek az alapvető ellátás terén; mivel a börtönok 
pandémia elleni küzdelmet célzó lezárása tovább súlyosbította az alultápláltságot és az 
abból adódó szellemi és fizikai rendellenességeket; mivel sok foglyot konténerekben 
tartanak fogva, ahol rendkívül zord hőmérsékleti viszonyoknak vannak kitéve;

H. mivel függetlenné válása óta Eritrea Isaias Afwerki vezetésével szisztematikusan 
emberek ezreit börtönözte be politikai nézeteikért, újságírói munkájukért vagy vallásuk 
gyakorlása miatt; mivel az erőszakos eltüntetések strukturális alapon történnek; mivel a 
fogvatartottakat jellemzően önkényesen és törvénytelenül tartóztatják le, vádemelés 
nélküli tartják fogva, és megtagadják tőlük az ügyvédekhez vagy családlátogatásokhoz 
való hozzáférést;

I. mivel Eritrea a 2019-os humán fejlettségi mutató alapján 189 ország közül a 182. 
helyen áll az UNDP emberiség fejlődésről szóló 2019. évi jelentése szerint; mivel a 
Riporterek Határok Nélkül 2020-as sajtószabadság-indexe szerint Eritrea 180 ország 
közül a 178. helyen áll; mivel az újságírók védelmével foglalkozó bizottság Eritreát 
2019-ben a világ legcenzúrázottabb országai közé sorolta;

J. mivel az ENSZ eritreai emberi jogi helyzetével foglalkozó vizsgálóbizottságának 2016. 
május 9-én közzétett jelentése megállapította, hogy az elmúlt 25 évben széles körben és 
szisztematikusan követtek el emberiesség elleni bűncselekményeket fogdákban, katonai 
kiképzőtáborokban és más helyeken szerte az országban;

K. mivel az ENSZ eritreai emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges előadójának 2019. 
május 16-i jelentése szerint „a régió békéjének és biztonságának kedvező alakulása 
felkeltette azt a reményt Eritreában és a nemzetközi közösségben, hogy az eritreai 
kormány politikai és intézményi reformokat hajt végre”, ugyanakkor „az eritreai 
hatóságok még nem kezdték meg a hazai reformok folyamatát, és az emberi jogi helyzet 
változatlan”; mivel az ENSZ különleges előadójától 2009 óta megtagadják a belépést 
Eritreába, hogy országon belül látogatásokat tegyen;

L. mivel 2019 májusában az eritreai hatóságok keményen léptek fel az el nem ismert 
keresztény kongregációkkal szemben;

M. mivel Eritrea elnöke továbbra sem hajlandó választásokat tartani és végrehajtani az 
ország alkotmányát, annak ellenére, hogy azt 1997-ben ratifikálták, és hogy Eritrea 
választási törvényét 2002-ben ratifikálták; mivel az átmeneti törvényhozás 2002 óta 
nem ült össze, és az igazságszolgáltatást a kormány ellenőrzi;

N. mivel a régió békéje és biztonsága terén a közelmúltban bekövetkezett fejlemények 
várhatóan a közszolgálat reformjához és a sorkatonák leszereléséhez vezetnek majd 
Eritreában; mivel a mai napig nem érkezett hivatalos bejelentés a katonai szolgálat 
időtartamának csökkentéséről vagy leszerelési tervekről; mivel a katonai szolgálat 
továbbra is kötelező és határozatlan időre szól; mivel a katonaság számos polgárt – 
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köztük nőket és lányokat – rabszolgaságba taszít, ahol egész életük mások ellenőrzése 
alatt áll, és ahol többek között fizikai, szexuális és verbális visszaéléseket szenvednek 
el, továbbá háztartási alkalmazottként való munkavégzésre kényszeríthetik őket;

O. mivel 2018 júliusában Eritrea és Etiópia történelmi jelentőségű békemegállapodást írt 
alá, amely húsz évnyi konfliktusnak vetett véget; mivel a 2018. júliusi 
békemegállapodás új távlatokat nyitott az ország társadalmi-gazdasági fejlődése előtt, 
kapcsolódva az Afrika szarván megvalósuló regionális gazdasági integráció 
előrehaladásához;

P. mivel az Eritrea és Etiópia közötti békemegállapodást követően az EU az Eritreával 
kapcsolatos, együttműködési alapelvekre épülő megközelítését – amely korábban nem 
tette lehetővé sem a politikai párbeszédet, sem az Eritreával folytatott uniós fejlesztési 
együttműködést – úgynevezett „kettős megközelítésre” változtatta;

Q. mivel az EU Eritreával fennálló partnerségét a Cotonoui Megállapodás szabályozza, és 
mivel e megállapodás részes feleinek tiszteletben kell tartaniuk és végre kell hajtaniuk a 
szóban forgó megállapodás feltételeit, különös tekintettel az emberi jogok, a 
demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartására;

R. mivel a Cotonoui Megállapodás emberi jogokat érintő lényegi és alapvető pontjainak 
Eritrea általi súlyos és rendszeres megsértése ellenére az EU soha nem kezdett a 96. 
cikk szerinti konzultációkat, annak dacára, hogy erre az Európai Parlament felszólította;

S. mivel az EU a fejlesztési segélyek terén Eritrea fontos támogatója; mivel az Eritrea és 
Etiópia közötti 2018. évi békemegállapodást követően az EU és Eritrea egy új 
fejlesztési együttműködési stratégiát fogadott el a 2019–2020 közötti időszakra, 
amelynek keretében az EU 180 millió eurót különített el;

T. mivel az autokrata kormány egy, a külföldön élőkre vonatkozó 2%-os jövedelemadóval, 
a diaszpórára irányuló kémkedéssel és az Eritreában maradó rokonokat megcélozva 
igyekszik kontrollálni az eritreai diaszpórát;

1. kéri az Eritreában lelkiismereti okokból fogva tartottak, különösen az uniós állampolgár 
Dawit Isaak és a 2001 szeptembere óta fogva tartott más újságírók haladéktalan és 
feltétel nélküli szabadon bocsátását; azonnali tájékoztatást kér Dawit Isaak hol- és 
hogylétéről; sürgeti az eritreai hatóságokat, hogy biztosítsanak számára kapcsolatot az 
EU, a tagállamok és Svédország képviselőivel egészségügyi szükségletei és bármely 
más szükséges támogatás felmérése érdekében;

2. a lehető leghatározottabban elítéli az emberi jogok Eritrea általi szisztematikus, széles 
körű és súlyos megsértését; felszólítja az eritreai kormányt, hogy vessen véget az 
ellenzéki személyek, az újságírók, a vallási vezetők és az ártatlan civilek fogva 
tartásának;

3. kéri az Afrikai Uniót mint az EU egyik olyan partnerét, amely kinyilvánította 
elkötelezettségét a demokrácia és az emberi jogok egyetemes értékei mellett, hogy 
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tevékenyebben lépjen fel a sajnálatos eritreai helyzet ügyében, és működjön együtt az 
Unióval Dawit Isaak és más politikai foglyok szabadon bocsátása érdekében;

4. úgy véli, hogy tekintettel a jelenlegi Covid19-válságra, az eritreai börtönök rossz 
higiéniai körülményeire és a fogvatartottak megfertőződésének nagy kockázatára, 
haladéktalanul biztosítani kell a megfelelő élelmet, vizet és orvosi ellátást; aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy a Cocid19-világjárvány súlyosbítja az éhínséget és az 
alultápláltságot az ország egyes részein, és hozzájárul az élelmiszerhiányhoz;

5. kéri, hogy az eritreai kormány adjon részletes tájékoztatást a szabadságuktól 
megfosztott személyek sorsáról és hollétéről; kéri, hogy a vádlottaknak biztosítsanak 
tisztességes tárgyalást, a bűncselekménnyel nem vádolt fogvatartottakat azonnal és 
feltétel nélkül bocsássák szabadon, továbbá hagyjanak fel a kínzással és más megalázó 
bánásmódokkal, például az élelmiszerre, a vízre és az orvosi ellátásra vonatkozó 
korlátozásokkal; emlékezteti az eritreai kormányt azon kötelezettségére, hogy 
foglalkoznia kell az emberi jogok megsértésének valamennyi esetével, többek között a 
bírósági eljárás nélküli kivégzések és az erőszakos eltüntetések kivizsgálásával, 
valamint a halálbüntetéssel, amelyet az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2020. évi éves 
jelentésében foglalt ajánlásokkal összhangban el kell törölni;

6. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy Eritrea nem biztosít teret a független emberijog-
védőknek, a politikai ellenzék tagjainak és a független újságíróknak; ezért felszólítja az 
eritreai kormányt, hogy nyisson teret a független civil társadalmi szervezetek számára, 
és tegye lehetővé más politikai pártok létrehozását az országban; emlékezteti Eritreát az 
ILO-egyezményekből következő kötelezettségeire, különös tekintettel a civil társadalmi 
szervezetek és a szakszervezetek ahhoz való jogára, hogy megszerveződjenek, békésen 
tüntethessenek, részt vehessenek a közügyekben és küzdjenek a munkavállalói jogok 
javításáért;

7. kéri, hogy az eritreai kormány álljon el attól, hogy állampolgárait a határozatlan idejű 
sorkatonai szolgálat révén kényszermunkásként használja, és véget vessen annak a 
kötelező gyakorlatnak, hogy minden gyermek katonai kiképzőtáborban végzi 
tanulmányai utolsó évét;

8. felhívja a Bizottságot, hogy győződjön meg arról, hogy tiszteletben tartják-e az uniós 
támogatás feltételrendszerét, és gondoskodjon arról, hogy Eritreában ne 
finanszírozzanak olyan projekteket, amelyekből az eritreai kormány profitál, különös 
tekintettel azokra, amelyek katonai munkaerő igénybevételével valósulnak meg; e 
tekintetben sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság továbbra is finanszírozza a 
„közúti projektet”, és felszólítja a Bizottságot, hogy szigorúan reagáljon az eritreai 
népnek a fejlődéssel, a demokráciával, az emberi jogokkal, a jó kormányzással, a 
biztonsággal és a szólásszabadsággal, a sajtóval és a gyülekezési szabadsággal 
kapcsolatos igényeire, és értékelje az EU-Eritrea stratégia és az úgynevezett „kettős 
megközelítés” nyomán az emberi jogok terén elért kézzelfogható eredményeket;

9. felszólít Eritrea 1997. évi alkotmányának azonnali végrehajtására, amelyet az összes 
érdekelt féllel és a civil társadalommal folytatott teljes körű konzultáció alapján 
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dolgoztak ki, és amelyet megfelelően elfogadtak;

10. elítéli, hogy az eritreai kormány alkalmazza az extraterritoriális „diaszpóraadót”; sürgeti 
a kormányt, hogy tartsa tiszteletben a mozgás szabadságát, és vessen véget a 
„bűntársakat” célzó politikáknak, amelyek azon személyek családtagjait célozzák, akik 
elkerülik a sorkatonai szolgálatot, megpróbálnak elmenekülni Eritreából vagy nem 
fizetik meg a kormány által a külföldön élő eritreaiakra, köztük uniós polgárokra 
kivetett 2%-os jövedelemadót;

11. felhívja Eritreát, hogy oldja fel a független médiára vonatkozó tilalmat, és tegye 
lehetővé politikai pártok létrehozását, amelyek a demokrácia előmozdításának központi 
eszközei az országban; kéri, hogy az emberi jogi szervezetek szabadon működhessenek 
az országon belül;

12. kéri az eritreai hatósagokat, hogy vessenek véget az ellenzéki személyek, újságírók, 
vallási vezetők, civil társadalmi szervezetek tagjai és ártatlan civilek fogva tartásának; 
sürgeti Eritreát, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben és védje meg a 
vallásszabadságot, és hagyjon fel a valláson alapuló folyamatos üldöztetésekkel;

13. megismétli sürgős kérését, hogy hozzanak létre egy globális uniós emberi jogi 
mechanizmust, az úgynevezett európai Magnyickij-törvényt; felhívja a Tanácsot, hogy 
az Európai Unióról szóló szerződés 22. cikkének (1) bekezdése szerinti, az Unió 
stratégiai érdekeire és célkitűzéseire vonatkozó határozat révén fogadja el ezt a 
mechanizmust;

14. követeli, hogy Eritrea teljes körűen és haladéktalanul érvényesítse a kínzás és más 
kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni ENSZ-
egyezményt, valamint teljes körűen tegyen eleget a Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányából és az emberi jogok és a népek jogainak afrikai 
chartájából fakadó, mindkét esetben a kínzás tilalmát is magukban foglaló 
kötelezettségeinek;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az 
Afrikai Uniónak, Eritrea elnökének, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és AKCS-EU 
Közös Parlamenti Közgyűlésnek.


