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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία
(2020/2881(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αιθιοπία,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου, Josep Borrell, της 
9ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τη τελευταίες εξελίξεις στην Αιθιοπία,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου, Josep 
Borrell, και του Επιτρόπου για τη Διαχείριση Κρίσεων, Janez Lenarčič, της 12ης 
Νοεμβρίου 2020, σχετικά με την Αιθιοπία,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου για τη Διαχείριση Κρίσεων, Janez Lenarčič, 
της 19ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Tigray conflict: EU humanitarian support to 
Ethiopian refugees reaching Sudan» (Η σύγκρουση στην Τιγραία: ανθρωπιστική 
στήριξη της ΕΕ προς τους Αιθίοπες πρόσφυγες που φθάνουν στο Σουδάν»,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, της 4ης Νοεμβρίου 
2020,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Αρμοστού του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, Michelle Bachelet, σχετικά με την Τιγραία, στις 6 και 13 Νοεμβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη τις άτυπες συνομιλίες της 24ης Νοεμβρίου 2020 στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην 
περιφέρεια Τιγραία της Αιθιοπίας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των 
Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) για την επικρατούσα κατάσταση στην Αιθιοπία, η 
οποία δημοσιεύτηκε στις 11 Νοεμβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 9ης Νοεμβρίου 2020, του Προέδρου της Επιτροπής της 
Αφρικανικής Ένωσης, της Α.Ε. Moussa Faki Mahamat, σχετικά με την κατάσταση στην 
Αιθιοπία,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση των Συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης 
Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 9ης Νοεμβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ, της 
19ης Νοεμβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας 
που θεσπίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1994, και ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ 
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τα δημοκρατικά δικαιώματα,
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– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

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

– έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη 
Διακυβέρνηση,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και 
Πολιτικά Δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη τη δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα ένοπλη σύγκρουση μεταξύ της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης της Αιθιοπίας και της περιφερειακής διοίκησης της Τιγραίας, υπό την 
ηγεσία του Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου της Τιγραίας (TPLF), έχει προκαλέσει 
εκατοντάδες θανάτους αμάχων και τον μαζικό εκτοπισμό ανθρώπων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Νοεμβρίου 2020, η αιθιοπική κυβέρνηση κήρυξε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια 
περιφέρεια της Τιγραίας, την επομένη της αναφοράς επίθεσης του TPLF κατά της 
στρατιωτικής βάσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Τιγραίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε έχουν υπάρξει ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ 
ομοσπονδιακών δυνάμεων (ομοσπονδιακός στρατός, ειδική αστυνομική δύναμη της 
περιφέρειας Αμχάρα και τοπική πολιτοφυλακή της Αμχάρα), αφενός, και πιστών στο 
TPLF περιφερειακών δυνάμεων (ειδική αστυνομική δύναμη και πολιτοφυλακή της 
Τιγραίας), αφετέρου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική απόκλιση μεταξύ του Κόμματος Ευημερίας και του 
TPLF επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέβαλε τις εθνικές 
εκλογές, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2020, λόγω της κρίσης 
COVID-19·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2020, η περιφερειακή διοίκηση της 
Τιγραίας υπό την ηγεσία του TPLF διεξήγαγε τις δικές της εκλογές, οι οποίες 
κηρύχθηκαν παράνομες από την αιθιοπική κυβέρνηση, δεδομένου ότι η θητεία της 
επρόκειτο να λήξει τον Σεπτέμβριο του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ομοσπονδιακό 
κοινοβούλιο έκρινε παράνομη την εκλογική διαδικασία στην περιφέρεια της Τιγραίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηγεσία της Τιγραίας ανακοίνωσε πως δεν αναγνωρίζει πλέον 
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ούτε τη νομοθεσία της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 
Νοεμβρίου 2020, το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο χαρακτήρισε το TPLF «τρομοκρατική 
ομάδα»·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Νοεμβρίου 2020, το TPLF προσέγγισε την Αφρικανική 
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Ένωση για να προτείνει συνομιλίες, αλλά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέκλεισε κάθε 
δυνατότητα διαπραγματεύσεων με το TPLF και απέρριψε τις διεθνείς εκκλήσεις για 
διάλογο και διαμεσολάβηση, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση στην Τιγραία αποτελεί 
εσωτερικό ζήτημα που δεν θα πρέπει να διεθνοποιηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
έχει προσφέρει τη στήριξή της προκειμένου να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των 
εντάσεων, στην επιστροφή στον διάλογο και στη διασφάλιση του κράτους δικαίου σε 
ολόκληρη την Αιθιοπία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 ο Abiy Ahmed πέτυχε μια ιστορική ειρηνευτική 
συμφωνία με την Ερυθραία, τερματίζοντας την υπερδεκαετή αναστολή των 
διπλωματικών και εμπορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η κυβέρνηση Abiy έλαβε σημαντικά μέτρα για να απελευθερώσει δημοσιογράφους και 
πολιτικούς κρατουμένους, να επιτρέψει τη λειτουργία ομάδων της αντιπολίτευσης που 
είχαν απαγορευθεί στο παρελθόν και να θεσπίσει νέα νομοθεσία σχετικά με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση επικρίθηκε πρόσφατα λόγω της κράτησης 
πολιτικών της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 
ανησυχίες για τη θέσπιση νέας νομοθεσίας με στόχο τον περιορισμό της ρητορικής 
μίσους και της παραπληροφόρησης, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την 
ελευθερία της έκφρασης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες πολιτικές ομάδες που συνδέονται με εθνοτικές 
ομάδες στην Αιθιοπία οι οποίες αισθάνονται περιθωριοποιημένες από το ομοσπονδιακό 
σύστημα διακυβέρνησης της χώρας ισχυρίζονται ότι το σύστημα αυτό έχει οδηγήσει σε 
εθνοτική ευνοιοκρατία και διακρίσεις·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2020, ξέσπασαν εκτεταμένα βίαια επεισόδια 
μετά τον θάνατο του Hachalu Hundessa, τραγουδιστή και ακτιβιστή από την περιφέρεια 
Ορόμο, με εκατοντάδες θανάτους και συλλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η 
Νοεμβρίου 2020, περισσότεροι από 50 άνθρωποι από την Αμχάρα σκοτώθηκαν σε 
επιθέσεις σε τρία χωριά οι οποίες θεωρούνται ευρέως ως εθνοτικά υποκινούμενες και 
πιθανώς να έχουν διαπραχθεί από τον Απελευθερωτικό Στρατό του Ορόμο (OLA), μια 
αποσχισθείσα πολιτοφυλακή από το Απελευθερωτικό Μέτωπο του Ορόμο (OLF)·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Εθνικό Κίνημα της Αμχάρα, οι αιθιοπικές 
αρχές απαγόρευσαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες —κατά δολοφονιών για εθνοτικούς 
λόγους— οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στις 28 Οκτωβρίου 2020·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, αρκετά περιστατικά δολοφονιών αμάχων σημειώθηκαν αδιακρίτως σε 
διάφορα μέρη της Τιγραίας από την έναρξη της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης της 
σφαγής που έλαβε χώρα τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 2020 στην πόλη Μάι Κάντρα 
στην περιφέρεια της Τιγραίας, όπου η δολοφονία εκατοντάδων αμάχων ισοδυναμεί 
δυνητικά με εγκλήματα πολέμου·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, οι κάτοικοι της Τιγραίας σε άλλες περιοχές της χώρας απολύθηκαν από τις 
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θέσεις εργασίας τους και εμποδίστηκαν κατά τις απόπειρές τους να μεταβούν στο 
εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για συμβατική και ψηφιακή 
επιτήρηση, μαζικές αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Τιγραίας επιβεβαίωσε πως οι δυνάμεις του 
είχαν πυροδοτήσει πυραύλους κατά του αεροδρομίου Asmara της Ερυθραίας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θανατηφόρες συγκρούσεις μεταξύ των ομοσπονδιακών 
δυνάμεων της Αιθιοπίας και του TPLF έχουν προκαλέσει διεθνείς ανησυχίες σχετικά με 
τους κινδύνους που ενέχει η εντατικοποίηση των υφιστάμενων ή η πυροδότηση νέων 
καταστάσεων ασφάλειας στην Αιθιοπία, γεγονός που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις 
στις γειτονικές χώρες και ενδεχομένως να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή 
του Κέρατος της Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία έχει αποσύρει 
στρατεύματα από τη Σομαλία τα οποία μάχονταν κατά των ισλαμιστών ανταρτών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κενυατικές αρχές έχουν αυξήσει την ασφάλεια στα σύνορα 
με την Αιθιοπία εν μέσω φόβων κλιμάκωσης των εντάσεων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ με την Αιθιοπία είναι μία 
από τις μεγαλύτερες στον κόσμο και ανέρχεται σε 815 εκατομμύρια EUR για την 
περίοδο 2014-2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία είναι επίσης ένας από τους 
μεγαλύτερους δικαιούχους του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ 
για την Αφρική, με πάνω από 271,5 εκατομμύρια EUR για την περίοδο 2015-2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 η ΕΕ χορηγεί 44,29 εκατομμύρια EUR σε 
ανθρωπιστικά έργα στην Αιθιοπία, στηρίζοντας την παροχή βοήθειας για τη διάσωση 
των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας οι οποίοι έχουν εκριζωθεί με τη βία ή 
λόγω φυσικών κινδύνων·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ 
(OCHA) έχει ζητήσει πρόσβαση στην περιφέρεια της Τιγραίας, η οποία παραμένει 
εντελώς απομονωμένη (το διαδίκτυο και η τηλεφωνική πρόσβαση έχουν διακοπεί) από 
την έναρξη των συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιών, πρόσβασης σε καύσιμα και σε ρευστά διαθέσιμα περιορίζει 
οποιαδήποτε ανταπόκριση για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τιγραία και στην 
υπόλοιπη Αιθιοπία, μεταξύ άλλων και για τη φροντίδα των τραυματιών και την 
αντιμετώπιση των νεκρών στις μάχες·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και πριν από την έναρξη των συγκρούσεων, 15,2 
εκατομμύρια άνθρωποι είχαν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αιθιοπία, εκ των 
οποίων 2 εκατομμύρια στην περιφέρεια της Τιγραίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
περιφέρεια της Τιγραίας είναι η πέμπτη πολυπληθέστερη περιφέρεια της Αιθιοπίας με 
περισσότερα από 6 εκατομμύρια άτομα και φιλοξενεί 100 000 εσωτερικά εκτοπισθέντα 
άτομα και 96 000 πρόσφυγες από την Ερυθραία· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαθέτει 
αρκετούς σημαντικούς καταυλισμούς προσφύγων με το 44 % των ατόμων που ζουν σε 
αυτούς να είναι παιδιά, σύμφωνα με ΜΚΟ·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία έχει υπογράψει τη Συμφωνία του Κοτονού, το 
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άρθρο 96 της οποίας ορίζει πως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και 
τραυματισμούς και στις δύο πλευρές, ενώ επίσης έχουν οδηγήσει σε σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεις του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNHCR, στις 22 
Νοεμβρίου 2020 πάνω από 38 500 πρόσφυγες είχαν εγκαταλείψει την περιοχή λόγω 
των συγκρούσεων, διασχίζοντας τα σύνορα προς το Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει για μια «μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστική κρίση» και ότι οι 
υπηρεσίες του υπολογίζουν ότι πιθανόν να αφιχθούν 200 000 πρόσφυγες σε διάστημα 
έξι μηνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις προκαλούν επίσης εσωτερική 
εκτόπιση του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR έχει ήδη ζητήσει από τα 
δύο αντιμαχόμενα μέρη να ανοίξουν διαδρόμους που θα επιτρέπουν την αποχώρηση 
των ανθρώπων και την άφιξη εφοδίων ταυτόχρονα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς 
ανθρωπιστικές οργανώσεις επί τόπου είναι ανεπαρκώς εξοπλισμένες και 
αντιμετωπίζουν ελλείψεις όσον αφορά τις προμήθειες που απαιτούνται για τη θεραπεία 
των νεοαφικνούμενων προσφύγων και των θυμάτων βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπηρεσίες του ΟΗΕ ζητούν άμεση χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων USD, η 
οποία θα διατεθεί για την παροχή τροφίμων και τη δημιουργία νέων καταυλισμών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλεί αρχικό ποσό ύψους 4 
εκατομμυρίων EUR ως βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των εκτοπισθέντων 
που φθάνουν στο Σουδάν·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Αιθιοπία, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων βιαιοπραγιών και των καταγγελιών για 
σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του 
για την τρέχουσα ένοπλη σύγκρουση μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της 
Αιθιοπίας και της περιφερειακής διοίκησης της Τιγραίας υπό την ηγεσία του TPLF· 
καλεί αμφότερα τα μέρη να δεσμευτούν για άμεση κατάπαυση του πυρός και να 
επιλύσουν τις πολιτικές αποκλίσεις με δημοκρατικά μέσα στο πλαίσιο του συντάγματος 
της χώρας, προκειμένου να εξευρεθεί βιώσιμη ειρηνική λύση, να θεσπιστεί μηχανισμός 
παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός και να καταβληθούν προσπάθειες για την 
επίτευξη εθνικής συναίνεσης μέσω διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς·

2. εκφράζει τη συμπαράστασή του στα θύματα και στις οικογένειες των παθόντων· 
εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις δολοφονίες αθώων 
αμάχων, καθώς και για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, ανεξάρτητα από τους δράστες 
τους·

3. καλεί την κεντρική κυβέρνηση της Αιθιοπίας και το TPLF να λάβουν άμεσα μέτρα για 
την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης· επιμένει ότι όλοι οι παράγοντες πρέπει να 
ακολουθήσουν αυστηρή ανθρωποκεντρική προσέγγιση στον τομέα της ασφάλειας·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόσβαση των εργαζομένων στον 
ανθρωπιστικό τομέα υπόκειται επί του παρόντος σε αυστηρούς περιορισμούς· καλεί την 
κυβέρνηση της Αιθιοπίας να εξασφαλίσει στις ανθρωπιστικές οργανώσεις άμεση και 
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απεριόριστη πρόσβαση στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια· προειδοποιεί για τον κίνδυνο σοβαρής 
ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα, καθώς και στα γειτονικά κράτη και στην ευρύτερη 
περιοχή·

5. σημειώνει με ανησυχία το τελεσίγραφο που εξέδωσε ο Πρωθυπουργός Abiy προς τις 
δυνάμεις της Τιγραίας, καλώντας τις να παραδοθούν και δηλώνοντας ότι, σε αντίθετη 
περίπτωση, θα ξεκινήσει στρατιωτική επίθεση κατά της πρωτεύουσας της περιφέρειας, 
Μέκελε·

6. υπενθυμίζει ότι οι εσκεμμένες επιθέσεις κατά αμάχων συνιστούν εγκλήματα πολέμου· 
καλεί τις δυνάμεις και των δύο πλευρών να σεβαστούν τα διεθνή ανθρώπινα 
δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και να διασφαλίσουν την προστασία 
των ανθρώπων στις πληγείσες περιοχές· παροτρύνει όλα τα αντιμαχόμενα μέρη και τις 
περιφερειακές αρχές να ελαχιστοποιήσουν τις επιβλαβείς συνέπειες για τον άμαχο 
πληθυσμό, καθώς και να διασφαλίσουν και να επιτρέψουν την ανά πάσα στιγμή 
πρόσβαση των αμάχων σε βασικές υπηρεσίες·

7. σημειώνει με σοβαρή ανησυχία την αύξηση των εντάσεων και της βίας μεταξύ 
εθνοτήτων στην Αιθιοπία· θεωρεί υψίστης σημασίας να επιδείξουν οι αρχές της 
Αιθιοπίας και της Τιγραίας υπεύθυνη ηγετική στάση μέσω της προώθησης ενός 
πολιτικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους παράγοντες και τις 
εθνοτικές ομάδες·

8. παροτρύνει τις ομοσπονδιακές αρχές να τερματίσουν την πρακτική των αυθαίρετων 
συλλήψεων και της επιτήρησης ή της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στόχευσης των 
εθνοτικών ομάδων· καλεί τις αρχές της Αιθιοπίας να λάβουν αυστηρά μέτρα κατά 
οιωνδήποτε διακρίσεων βάσει εθνότητας και να διασφαλίσουν την προστασία των 
εθνοτικών μειονοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα· καλεί την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να 
εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και εγγυώνται 
ισότιμη πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες και πόρους για όλες τις εθνοτικές 
ομάδες·

9. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αυξανόμενη εξάπλωση της 
παραπληροφόρησης και τη χρήση ρητορικής μίσους, οι οποίες δημιουργούν 
αντιπαραθέσεις μεταξύ των εθνοτικών ομάδων με σκοπό να ενταθεί η τρέχουσα 
σύγκρουση στην Τιγραία· καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να μην 
χρησιμοποιούν εμπρηστική γλώσσα και ρητορική μίσους τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου· παροτρύνει τις εθνικές και τοπικές αρχές, τους ειδησεογραφικούς 
οργανισμούς και το κοινό να απέχουν από την υποκίνηση βίας, διακρίσεων ή 
εχθρότητας εναντίον πληθυσμών που διατρέχουν κίνδυνο·

10. καλεί τα γειτονικά κράτη της Αιθιοπίας, συμπεριλαμβανομένης της Ερυθραίας, καθώς 
και άλλα κράτη της ευρύτερης περιοχής, όπως οι χώρες της λεκάνης του Νείλου, να 
απέχουν από κάθε πολιτική και στρατιωτική παρέμβαση που θα μπορούσε να 
τροφοδοτήσει τη σύγκρουση· τονίζει ότι αν δεν το κάνουν, κινδυνεύει να 
αποσταθεροποιηθεί η ευρύτερη περιοχή με καταστροφικές συνέπειες για τη διεθνή 
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ειρήνη και ασφάλεια· τονίζει τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα 
γειτονικά κράτη της Αιθιοπίας στην παροχή διπλωματικής στήριξης για την 
αποκλιμάκωση της σύγκρουσης·

11. εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στις προσπάθειες διαμεσολάβησης και 
αποκλιμάκωσης υπό την ηγεσία της Αφρικανικής Ένωσης, τις οποίες δρομολόγησε η 
νοτιοαφρικανική Προεδρία της ΑΕ, ιδίως τον διορισμό τριών ειδικών απεσταλμένων 
της ΑΕ, και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν ενεργά και να 
συμμετάσχουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης της ΑΕ· καλεί τις αρχές της 
Αιθιοπίας να συνεργαστούν με τις προσπάθειες διεθνών οργανισμών, όπως η 
Αφρικανική Ένωση, η IGAD και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την έναρξη διαλόγου χωρίς 
αποκλεισμούς σε μια προσπάθεια επίτευξης ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στη 
χώρα και στην περιοχή·

12. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την εκ των πραγμάτων διακοπή των επικοινωνιών 
στη βόρεια περιφέρεια της Τιγραίας· παροτρύνει την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να 
αποκαταστήσει κάθε μορφή επικοινωνίας με την Τιγραία εν είδει λογοδοσίας και 
διαφάνειας για τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στην περιοχή, και να επιτρέψει την 
ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων της Τιγραίας· τονίζει τη σημασία και την 
ανάγκη πρόσβασης σε πληροφορίες τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, δεδομένου 
ότι το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ενημερώνονται και να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες είναι ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας σε καταστάσεις κρίσης· ζητεί επιτακτικά 
να επιτραπεί η ανεξάρτητη δημοσιογραφική κάλυψη της κατάστασης· επιμένει ότι είναι 
σημαντικό να δοθεί άμεση πρόσβαση στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στην Τιγραία· 
προτρέπει την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να σεβαστεί πλήρως τις ελευθερίες της 
έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του Τύπου, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα της 
Αιθιοπίας, και να ελευθερώσει τους αδίκως κρατουμένους δημοσιογράφους και 
συντάκτες ιστολογίων· πιστεύει ακράδαντα ότι η ειρηνική διαμαρτυρία είναι μέρος της 
δημοκρατικής διαδικασίας και ότι η υπέρμετρη βία ως απάντηση, θα πρέπει να 
αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση·

13. καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να εγγυηθούν την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία 
των αμάχων, και να διασφαλίσουν τον σεβασμό του δικαιώματος της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι·

14. καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη βόρεια περιφέρεια της 
Τιγραίας να εγγυηθούν την απρόσκοπτη πρόσβαση σε ανεξάρτητους παρατηρητές για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των διεθνών προτύπων για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να συνεργαστούν στενά με 
τους αρμόδιους φορείς για τη διεξαγωγή διαφανούς έρευνας σχετικά με τη σφαγή στην 
πόλη Μάι Κάντρα, και ζητεί οι δράστες του εγκλήματος αυτού να λογοδοτήσουν και να 
διωχθούν χωρίς καθυστέρηση·

15. καλεί τις ομοσπονδιακές αρχές της Αιθιοπίας να διενεργήσουν ενδελεχή, ανεξάρτητη, 
αποτελεσματική και αμερόληπτη έρευνα για όλες τις δολοφονίες και τις παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης υπερβολικής βίας, 
της αυθαίρετης κράτησης και των βίαιων εξαφανίσεων, και καλεί τις αρχές της 
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Τιγραίας να συνεργαστούν σε αυτές τις έρευνες· καλεί όλες τις αιθιοπικές αρχές να 
καταπολεμήσουν ενεργά την ατιμωρησία· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Αιθιοπίας 
τις υποχρεώσεις της για διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και του δικαιώματος σε δίκαιη 
και ανεξάρτητη δίκη, όπως προβλέπεται από τον Αφρικανικό Χάρτη και άλλα διεθνή 
και περιφερειακά όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και από τη συμφωνία του 
Κοτονού· επιμένει ότι οι αρχές της Αιθιοπίας πρέπει να διασφαλίσουν τον σεβασμό και 
την τήρηση του δίκαιου και αμερόληπτου κράτους δικαίου σε ολόκληρη την Αιθιοπία·

16. κάνει έκκληση για στενή συνεργασία μεταξύ των φορέων ανθρωπιστικής βοήθειας της 
ΕΕ και της UNHCR, ενώ ζητεί από την UNHCR να συνεχίσει να παρέχει στήριξη 
στους πρόσφυγες που έχουν διαφύγει από την κρίση, μεταξύ άλλων κοντά στις περιοχές 
τις οποίες εγκατέλειψαν· υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση της Αιθιοπίας είναι υπεύθυνη για 
την ασφάλεια και την προστασία των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων 
ατόμων στην επικράτειά της· υπενθυμίζει ότι περισσότεροι από 96 000 πρόσφυγες από 
την Ερυθραία προστατεύονται ως επί το πλείστον σε καταυλισμούς προσφύγων στην 
περιφέρεια της Τιγραίας· προσυπογράφει τις εκκλήσεις από τη διεθνή κοινότητα και τις 
ανθρωπιστικές οργανώσεις να ενταθεί η συνδρομή προς τους πρόσφυγες και τους 
εκτοπισμένους·

17. καλεί την ΕΕ και τους εταίρους της να στηρίξουν την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές 
του Σουδάν, προκειμένου να ανταποκριθούν επειγόντως στις εκκλήσεις να 
φιλοξενήσουν τους Αιθίοπες πρόσφυγες που προσπαθούν να διαφύγουν από τις 
συγκρούσεις στην περιοχή της Τιγραίας· εκφράζει την εκτίμησή του για την προθυμία 
του Σουδάν να υποδεχθεί τους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τις περιοχές της 
σύγκρουσης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη προετοιμασίας για την άφιξη έως και 
200 000 προσφύγων στο Σουδάν· σημειώνει ότι η Αιθιοπία είναι σημαντική χώρα 
προορισμού, διέλευσης και καταγωγής μεταναστών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα που δρομολογούνται στο 
πλαίσιο του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Αφρική σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα των μεταναστών και των εκτοπισθέντων στο 
εσωτερικό της χώρας·

18. ζητεί την επείγουσα άντληση, καθώς και τη διαρθρωμένη και συντονισμένη χρήση, 
πρόσθετων πόρων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την αντιμετώπιση συνολικών 
αναγκών που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση·

19. χαιρετίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης της Αιθιοπίας να διεξαγάγει γενικές εκλογές το 
2021· παροτρύνει όλους τους πολιτικούς παράγοντες στη χώρα να συμμετάσχουν σε 
πολιτικό διάλογο με τη συμμετοχή πολιτών από όλο το πολιτικό, ιδεολογικό, 
περιφερειακό και εθνοτικό φάσμα πριν από τις εκλογές· υπογραμμίζει με έμφαση ότι οι 
ελεύθερες, δίκαιες, χωρίς αποκλεισμούς και αξιόπιστες εκλογές μπορούν να διεξαχθούν 
μόνο σε κλίμα απαλλαγμένο από εκφοβισμό, βία και παρενόχληση, με εγγυημένη 
ελευθερία του λόγου και του συνέρχεσθαι, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η δέσμευση για ελεύθερες εκλογές 
υπονομεύθηκε από την κράτηση διαφόρων πολιτικών από όλο το πολιτικό φάσμα της 
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αντιπολίτευσης από τον Ιούνιο του 2020 και από σοβαρές παραβιάσεις της νομιμότητας 
που υπονομεύουν τα δικαιώματα των κρατουμένων για δίκαιη δίκη· καλεί τις αρχές να 
απελευθερώσουν όλους όσους κρατούνται, εκτός εάν κατηγορούνται για αδικήματα 
που αναγνωρίζονται από νομική άποψη και μπορούν να διωχθούν σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα δίκαιης δίκης·

20. εκφράζει τη δέσμευσή του υπέρ της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της 
Αιθιοπίας, και καλεί όλους τους παράγοντες εντός της Αιθιοπίας να εργαστούν για την 
ειρηνική επίλυση κάθε σύγκρουσης στο εσωτερικό της χώρας·

21. καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα αναγκαία διπλωματικά μέσα για να 
συνεργαστεί με τις ομοσπονδιακές και περιφερειακές αρχές, καθώς και με τους 
περιφερειακούς εταίρους και τους πολυμερείς οργανισμούς, προκειμένου να επιλυθεί η 
σύγκρουση με ειρηνικό τρόπο·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τη βουλή της Αιθιοπίας, στις αρχές της Τιγραίας, στην 
κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Σουδάν, στις κυβερνήσεις της IGAD, στην 
Αφρικανική Ένωση και στα κράτη μέλη της, στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.


