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Resolutie van het Europees Parlement over de politieke situatie in Uganda
(2021/2545(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Uganda,

– gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid (HV/VV) namens de 
Europese Unie van 20 januari 2021 over de verkiezingen in Uganda,

– gezien de verklaring van de HV/VV van 12 januari 2021 over de komende algemene 
verkiezingen in Uganda,

– gezien de opmerkingen van EU-ambassadeur Attilio Pacifici van 12 januari 2021 over 
de bevriezing van bankrekeningen van ngo’s,

– gezien de gezamenlijke plaatselijke verklaring van de delegaties van de Europese Unie 
in Uganda en de diplomatieke vertegenwoordigingen van Oostenrijk, België, 
Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Zweden, IJsland en 
Noorwegen in Uganda van 26 november 2020 over het recente geweld rond de 
verkiezingen in Uganda,

– gezien de persbriefing van de woordvoerder van de Hoge Commissaris van de VN voor 
de mensenrechten van 8 januari 2021 over Uganda,

– gezien de verklaring van VN-mensenrechtendeskundigen van 29 december 2020, 
getiteld “Uganda: UN experts gravely concerned by election clampdown”,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948, 
die Uganda heeft ondertekend,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 
16 december 1966, dat op 21 juni 1995 door Uganda werd geratificeerd,

– gezien het Afrikaans Handvest van de rechten van de mens en de volkeren van 
27 juni 1981,

– gezien het Afrikaans Handvest inzake democratie, verkiezingen en bestuur van 
30 januari 2007,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van 10 december 1984,

– gezien de grondwet van de Republiek Uganda van 1995, zoals gewijzigd in 2005,

– gezien de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, 
het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en 
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haar lidstaten, anderzijds (de Overeenkomst van Cotonou) van 23 juni 20001 en met 
name artikel 8, lid 4, inzake non-discriminatie,

– gezien de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU,

– gezien het eindverslag van de verkiezingswaarnemingsmissie naar Uganda van 
18 februari 2016,

– gezien de gezamenlijke plaatselijke verklaring van de Partners for Democracy and 
Governance Group (PDG) van 23 december 2020 over de arrestatie van 
mensenrechtenactivisten in Uganda,

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de VN en de daarin vervatte 
doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling,

– gezien het nationaal indicatief programma voor Uganda van het 11e Europees 
Ontwikkelingsfonds,

– gezien artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Ugandese bevolking op 14 januari 2021 naar de stembus is gegaan 
om een president en een nieuw parlement te kiezen terwijl er op grote schaal 
onregelmatigheden werden gemeld, en overwegende dat de kiescommissie op 
16 januari 2021 bekendmaakte dat de zittende president Yoweri Museveni, die al 35 
jaar aan de macht is, met 59 % van de stemmen de winnaar was van de verkiezingen, 
waarmee hij kan beginnen aan zijn zesde ambtstermijn, en dat de belangrijkste 
oppositieleider Robert Kyagulanyi Ssentamu, ook bekend als Bobi Wine, 35 % van de 
stemmen had gekregen; overwegende dat de verkiezingsuitslagen moeilijk te verifiëren 
waren omdat de verkiezingscommissie de voorgeschreven procedures voor het tellen 
van de stemmen niet heeft gevolgd;

B. overwegende dat er in de periode voor de Ugandese presidentsverkiezingen van 2020 
sprake was van geweld, en dat oppositiekandidaten, maatschappelijke organisaties, 
mensenrechtenactivisten, verkiezingsdeskundigen en journalisten bij de uitoefening van 
hun legitieme rechten systematisch werden onderdrukt en geïntimideerd; overwegende 
dat het buitensporige gebruik van geweld door rechtshandhavingsinstanties en 
veiligheidsdiensten het verkiezingsproces ernstig heeft belemmerd;

C. overwegende dat de autoriteiten sinds het najaar van 2020 in de aanloop naar de 
verkiezingen de onderdrukking van de politieke oppositie hebben geïntensiveerd en dat 
veiligheidsdiensten de belangrijkste oppositiekandidaten Bobi Wine, Patrick Oboi 
Amuriat en luitenant-generaal Henry Tumukunde hebben gearresteerd en hun 
verkiezingsbijeenkomsten hebben verstoord en de verslaggeving in de media over de 
verkiezingen hebben beperkt;

D. overwegende dat Patrick Oboi Amuriat, de presidentskandidaat van de oppositiepartij 

1 PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.
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Forum for Democratic Change, in de periode voor de verkiezingen diverse malen is 
gearresteerd, dat zijn aanhangers op 9 november 2020 tijdens zijn campagne met 
traangas uiteen werden gejaagd en dat zijn konvooi op 6 januari 2021 door de politie 
onder vuur werd genomen;

E. overwegende dat de toenemende militarisering van de verkiezingscampagne met name 
duidelijk werd op 18 en 19 november 2020, toen veiligheidstroepen een aanval 
uitvoerden op demonstranten die de vrijlating eisten van de presidentskandidaat Bobi 
Wine, die op dat moment gevangen werd gehouden, en die er toe leidde dat ten minste 
54 mensen om het leven kwamen in ten minste zeven districten in het hele land, 
honderden mensen gearresteerd werden en anderen sindsdien vermist zijn;

F. overwegende dat presidentskandidaat Bobi Wine feitelijk onder huisarrest stond, omdat 
de veiligheidstroepen zijn huis 11 dagen lang omsingeld hielden;

G. overwegende dat Bobi Wine op 1 februari 2021 bij het hooggerechtshof van Uganda 
een verzoekschrift heeft ingediend om de verkiezingsuitslagen aan te vechten, waarin 
hij aanvoerde dat er op grote schaal gefraudeerd was, onder meer doordat het leger 
stembussen zou hebben gevuld, voor mensen stemmen zou hebben uitgebracht en 
kiezers zou hebben ontmoedigd om naar stembureaus te gaan; overwegende dat er na de 
laatste vier verkiezingen rechtszaken tegen president Museveni zijn aangespannen bij 
het hooggerechtshof;

H. overwegende dat Bobi Wine op 7 januari 2021 bij het Internationaal Strafhof (ICC) een 
verzoekschrift heeft ingediend, waarin hij president Museveni en negen andere hoge 
functionarissen beschuldigt van diverse mensenrechtenschendingen;

I. overwegende dat er vrijwel geen internationale waarnemers of verkiezingsdeskundigen 
bij de verkiezingen aanwezig waren omdat de Ugandese autoriteiten daarvoor geen 
toestemming hadden verleend, en overwegende dat de autoriteiten aanbevelingen naar 
aanleiding van eerdere verkiezingswaarnemingsmissies niet hebben opgevolgd; 
overwegende dat de EU had voorgesteld om een klein team verkiezingswaarnemers te 
sturen, maar dat dit voorstel was afgewezen; overwegende dat de VS het besluit hadden 
genomen geen waarnemers te sturen naar de Ugandese algemene verkiezingen omdat de 
meeste verzoeken om toestemming daarvoor waren afgewezen; overwegende dat het 
eindverslag van de EU-verkiezingswaarnemingsmissie van 2016 ongeveer 
30 aanbevelingen bevatte, waarin onder meer werd gewezen op de noodzaak van een 
onafhankelijker verkiezingsorgaan en het uitbannen van buitensporig geweld door 
veiligheidsdiensten, maar dat aan geen van deze aanbevelingen door de Ugandese 
autoriteiten gevolg is gegeven;

J. overwegende dat de regering in de aanloop naar de verkiezingen de internettoegang 
heeft beperkt en is begonnen met de invoering van een belasting op het gebruik van 
sociale media, en overwegende dat er berichten zijn dat de toegang tot 
onlineberichtenverkeer en socialemediaplatforms voor de verkiezingen werd 
geblokkeerd; overwegende dat de toegang tot sommige socialemediaplatforms nog 
steeds beperkt wordt;



RC\1224527NL.docx 6/11 PE689.000v01-00 }
PE689.002v01-00 }
PE689.001v01-00 }
PE689.003v01-00 }
PE689.004v01-00 } RC1

NL

K. overwegende dat de COVID-19-pandemie ook misbruikt wordt als voorwendsel voor 
onderdrukking en voor het op disproportionele wijze beperken van bijeenkomsten en 
activiteiten van de oppositie; overwegende dat Uganda ongeveer 40 000 gevallen van 
COVID-19 heeft gemeld; overwegende dat de Hoge Commissaris van de VN voor de 
mensenrechten haar bezorgdheid heeft geuit over het feit dat COVID-19-maatregelen 
werden gebruikt om de politieke vrijheden en de politieke participatie tijdens het 
verkiezingsproces te beperken; overwegende dat Uganda op 26 december 2020 de 
verkiezingscampagne heeft stilgelegd in gebieden waar de oppositie veel aanhang had, 
zoals Mbarara, Kabarole, Luwero, Kasese, Masaka, Wakiso, Jinja, Kalungu, Kazo, 
Kampala City en Tororo, met als argument dat dit noodzakelijk was in verband met de 
COVID-19-pandemie;

L. overwegende dat het diverse malen is gebeurd dat beperkende maatregelen in verband 
met COVID-19 werden genomen die gericht waren op specifieke groepen, met als 
gevolg buitensporig geweld en willekeurige arrestaties waarbij de betrokken personen 
de toegang tot een advocaat werd ontzegd, hetgeen onder meer het geval was bij de 
politie-inval van 29 maart 2020 in het opvanghuis van de Children of the Sun 
Foundation, een opvanghuis voor dakloze lesbische, homoseksuele, biseksuele of 
transgenderjongeren;

M. overwegende dat het National Bureau for NGO’s (nationaal bureau voor niet-
gouvernementele organisaties) in november 2020 de activiteiten van de kort daarvoor 
opgerichte organisatie National Election Watch Uganda, een door burgers opgezette 
maatschappelijke organisatie met als doel het waarnemen van verkiezingen, willekeurig 
heeft stopgezet; overwegende dat de financiële-inlichtingendienst van Uganda de 
bankrekeningen van diverse maatschappelijke organisaties, waaronder het Uganda 
National NGO Forum en Uganda Women’s Network (UWONET), heeft bevroren en 
daarvoor als reden heeft aangevoerd dat deze organisaties zich schuldig zouden maken 
aan terrorismefinanciering, zonder daarvoor echter bewijzen aan te voeren;

N. overwegende dat de Ugandese autoriteiten de afgelopen jaren steeds vaker zijn 
repressief zijn opgetreden tegen maatschappelijke organisaties, met name organisaties 
die actief zijn op het gebied van de mensenrechten en verkiezingen; overwegende dat 
Nicholas Opiyo, een vooraanstaand mensenrechtenadvocaat en Sacharov Fellow, op 
23 december 2020 samen met drie andere advocaten (Herbert Dakasi, Anthony Odur en 
Esomu Obure) en Hamid Tenywa, lid van de politieke partij National Unity Platform, 
werd gearresteerd op beschuldiging van het witwassen van geld en schending van de 
Ugandese grondwet; overwegende dat Nicholas Opiyo op 30 december 2020 op 
borgtocht werd vrijgelaten, maar nog steeds in afwachting is van een proces; 
overwegende dat Opiyo de beschuldigingen ten stelligste ontkent en stelt dat de 
middelen op legale wijze gebruikt zijn om de activiteiten op het gebied van de 
mensenrechten van Chapter Four Uganda te ondersteunen;

O. overwegende dat honderden aanhangers van National Unity Platform tijdens de 
verkiezingscampagne door leden van de veiligheidsdiensten zijn ontvoerd en dat een 
onbekend aantal van hen nog steeds gevangen wordt gehouden of vermist is;



RC\1224527NL.docx 7/11 PE689.000v01-00 }
PE689.002v01-00 }
PE689.001v01-00 }
PE689.003v01-00 }
PE689.004v01-00 } RC1

NL

P. overwegende dat president Museveni op 2 januari 2020 in een brief aan het Ministerie 
van Financiën de opschorting van de Democratic Governance Facility heeft gelast; 
overwegende dat de meeste ngo’s in Uganda financiering ontvangen uit de Democratic 
Governance Facility en dat deze door tal van lidstaten, waaronder Oostenrijk, 
Noorwegen, Nederland, Zweden, Denemarken en Ierland, wordt gesteund; 
overwegende dat de Democratic Governance Facility tot doel heeft het 
democratiseringsproces te versterken, de mensenrechten te beschermen, de toegang tot 
de rechter te verbeteren en het afleggen van verantwoording te bevorderen; 
overwegende dat de uitvoering van belangrijke door de EU gefinancierde programma’s 
ernstig wordt belemmerd;

Q. overwegende dat het Human Rights Network for Journalists - Uganda in december 2020 
melding heeft gemaakt van meer dan 100 gevallen van mensenrechtenschendingen 
tegen journalisten, waaronder mensenrechtenschendingen door de politie, die 
voornamelijk plaatsvonden toen journalisten de campagnes van politieke kandidaten 
versloegen; overwegende dat de politie op 30 december 2020 heeft verklaard dat alleen 
“gecertificeerde journalisten” de verkiezingen zouden mogen verslaan; overwegende dat 
de autoriteiten eind november 2020 drie Canadese journalisten het land hebben uitgezet; 
overwegende dat Uganda op de wereldindex voor persvrijheid 2020 van Verslaggevers 
zonder Grenzen op de 125e plaats van in totaal 180 landen staat;

R. overwegende dat de regering op 12 december 2020 de tegoeden heeft bevroren van vier 
ngo’s (UWONET, National NGO Forum, Women’s International Peace Centre en 
Alliance for Finance Election Monitoring) die zich tijdens de verkiezingscampagnes 
bezighielden met de bevordering van de deelname van vrouwen en jongeren aan de 
verkiezingen, waarbij werd aangevoerd dat deze organisaties zich schuldig zouden 
hebben gemaakt aan terrorismefinanciering;

S. overwegende dat het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten op 
11 januari 2021 de verslechterende mensenrechtensituatie in Uganda heeft veroordeeld 
en melding heeft gemaakt van talrijke schendingen van de mensenrechten, waaronder 
het recht op vrijheid van meningsuiting en op vreedzame vergadering en deelname, 
alsook willekeurige levensberoving, willekeurige arrestatie en opsluiting en foltering;

T. overwegende dat de antiwesterse retoriek tijdens de verkiezingscampagne en in 
verklaringen van president Museveni is toegenomen;

U. overwegende dat de bevolking van Uganda een van de jongste en snelst groeiende ter 
wereld is en dat velen hun stemrecht op vreedzame wijze hebben uitgeoefend; 
overwegende dat een miljoen jonge kiesgerechtigden niet werd geregistreerd door de 
nationale kiescommissie van Uganda, die beweerde niet over de nodige materiële 
middelen te beschikken om hen te registreren;

V. overwegende dat de EU Uganda 578 miljoen EUR ter beschikking stelt uit het elfde 
Europees Ontwikkelingsfonds, namelijk om de bevordering van goed bestuur te 
ondersteunen, de infrastructuur te verbeteren, de voedselzekerheid te waarborgen en de 
landbouw te ondersteunen; overwegende dat Uganda ook 112,2 miljoen EUR ontvangt 
uit het EU-noodtrustfonds voor Afrika;
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W. overwegende dat de veiligheids- en ontwikkelingssamenwerking tussen Uganda en de 
EU, de VS en andere landen gebeurt in het kader van de vredesmissie van de Afrikaanse 
Unie in Somalië (Amisom);

X. overwegende dat Uganda in de menselijkeontwikkelingsindex van de VN op de 159e 
plaats van de 189 staat, en dat het volgens Transparency International op de 137e plaats 
staat van in totaal 180 landen in de corruptieperceptie-index;

Y. overwegende dat Uganda een van de strengste wetten tegen homoseksualiteit ter wereld 
heeft en dat discriminatie en geweld tegen LGBTQ+-personen blijven voorkomen;

Z. overwegende dat Dominic Ongwen, voormalig militieleider en kindsoldaat uit Uganda, 
in een baanbrekend arrest van het Internationaal Strafhof van 4 februari 2021 schuldig is 
bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, en dat hij is 
veroordeeld voor 61 afzonderlijke aanklachten van moord, verkrachting, seksuele 
slavernij, ontvoering en foltering, die hij heeft gepleegd als bevelhebber van het 
Verzetsleger van de Heer (LRA), een gewelddadige sekte die van halverwege de jaren 
1980 tot een paar jaar geleden een bloedige en gewelddadige strijd leverde in Uganda 
en zijn buurlanden;

1. betreurt dat het verkiezingsproces niet democratisch en transparant is verlopen; 
veroordeelt het buitensporige gebruik van geweld door de politie en het leger tijdens de 
presidentsverkiezingen en hun toenemende inmenging in politieke processen; betreurt 
dat onafhankelijke lokale en internationale verkiezingswaarnemers geen toezicht 
mochten uitoefenen op de verkiezingen, waardoor deze niet aan internationaal erkende 
normen konden worden getoetst; wijst op het fundamentele belang van vrije en eerlijke 
verkiezingen, die een voorwaarde zijn voor duurzame ontwikkeling op lange termijn; 
prijst daarom de Ugandese bevolking, in het bijzonder de jongeren, voor hun moed en 
enthousiasme voor democratie die ze tijdens deze verkiezingscampagne aan de dag 
hebben gelegd;

2. veroordeelt het geweld tegen en de voortdurende intimidatie en stelselmatige repressie 
van de leiders van de politieke oppositie in Uganda, evenals de onderdrukking van 
actoren uit het maatschappelijk middenveld, mensenrechtenverdedigers en de media, de 
verstoring van socialemediaplatforms en de internetblack-outs;

3. dringt er daarom bij de regering op aan het aanhoudende gebruik van dodelijk en 
buitensporig geweld door de veiligheidstroepen een halt toe te roepen, evenals de 
willekeurige arrestatie en opsluiting van en aanvallen op politici uit de oppositie, hun 
aanhangers, demonstranten, mensenrechtenverdedigers en journalisten;

4. roept de Ugandese regering op om voor alle slachtoffers gerechtigheid en 
verantwoording te waarborgen door onpartijdig, grondig en onafhankelijk onderzoek te 
voeren naar de schietpartijen en het geweld door de veiligheidstroepen, en dringt er 
verder bij de Ugandese rechterlijke macht op aan om het bestaande wetgevingskader op 
objectieve en onafhankelijke wijze toe te passen en de beschikbare feiten en bewijzen 
volledig in aanmerking te nemen; roept de Ugandese autoriteiten op om onmiddellijk 
van start te gaan met een onafhankelijk onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 
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18 en 19 november 2020, waarbij ten minste 54 mensen onnodig om het leven zijn 
gekomen door toedoen van de politie na de arrestatie van Bobi Wine, en waarbij nog 
honderden anderen gewond raakten – hetgeen president Museveni zelf heeft erkend – en 
om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen;

5. benadrukt dat beroepen tegen en het aanvechten van verkiezingsuitslagen een 
fundamenteel kenmerk zijn van een geloofwaardig verkiezingsproces; verwacht dat alle 
problemen en klachten in verband met de verkiezingen op onafhankelijke en 
transparante wijze worden aangepakt, waarbij gebruik moet worden gemaakt van de 
beschikbare grondwettelijke en wettelijke middelen;

6. roept de regering op om diegenen die zijn gearresteerd en opgesloten louter omdat ze 
aan een vreedzame politieke bijeenkomst hebben deelgenomen of omdat ze hun recht 
op vrijheid van meningsuiting en vereniging hebben uitgeoefend – waaronder Nicholas 
Opiyo, die in 2016 een Sacharovbeurs heeft gekregen van het Europees Parlement – 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten of om alle aanklachten tegen hen te laten 
vallen; herinnert de Ugandese regering eraan dat ze de vrijheid van meningsuiting en 
het recht op vreedzame en veilige vergadering, met inbegrip van het vrije verkeer van 
alle politieke spelers en hun aanhangers, moet eerbiedigen en veroordeelt de huidige 
repressie van het maatschappelijk middenveld; dringt er bij de regering op aan te 
waarborgen dat het recht van de heer Opiyo op een behoorlijke rechtsgang en een eerlijk 
proces volgens de hoogste normen wordt geëerbiedigd;

7. herinnert de Ugandese autoriteiten aan hun verplichting om de grondrechten – met 
inbegrip van de burger- en politieke rechten van de burgers van het land –, de eerlijke 
vertegenwoordiging ongeacht etnische achtergrond, de vrijheid van meningsuiting en de 
vrijheid van vergadering te waarborgen, te beschermen en te bevorderen en om de 
cruciale rol van de politieke oppositie, het maatschappelijk middenveld, journalisten en 
de media in het land te bevestigen; dringt er bij de autoriteiten op aan alle mogelijke 
beperkingen van het recht van mensen op vrijheid van vreedzame vergadering, vrijheid 
van meningsuiting en vrijheid van vereniging op te heffen;

8. herinnert de Ugandese regering aan het belang van de vrijheid van meningsuiting en de 
rol van vrije, pluralistische media in een democratische samenleving; merkt bezorgd op 
dat journalisten die verslag uitbrachten over de verkiezingen routinematig te maken 
kregen met intimidatie en geweld; verwacht dat de Ugandese autoriteiten een omgeving 
creëren waarin journalisten ongehinderd hun werk kunnen doen;

9. verzoekt de Ugandese autoriteiten om te zorgen voor veilige en onbeperkte 
internettoegang voor iedereen, waaronder tot sociale media en online 
berichtenplatforms, aangezien het nalaten daarvan een ernstige belemmering vormt voor 
de vrijheid van informatie, waaronder de mediavrijheid;

10. spoort de Ugandese autoriteiten aan om te stoppen met de willekeurige opschorting van 
de activiteiten van het maatschappelijk middenveld, de arrestatie van activisten uit het 
maatschappelijk middenveld en de bevriezing van hun financiële middelen; veroordeelt 
in dit opzicht met klem de pogingen om de financiering van het maatschappelijk 
middenveld te beperken, met name via het bevel van president Museveni tot 
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opschorting van de Democratic Governance Facility (DGF), een gepoold fonds ter 
waarde van miljoenen euro’s dat door de EU en nationale ontwikkelingspartners werd 
gecoördineerd om groepen te ondersteunen die in Uganda werkzaam zijn op het gebied 
van de bevordering van de mensenrechten, de verdieping van de democratie en de 
verbetering van de verantwoordingsplicht;

11. verwacht dat de Ugandese regering er onmiddellijk mee ophoudt de COVID-19-
pandemie te gebruiken als voorwendsel om wetten en beleid die in strijd zijn met het 
internationaal recht in te voeren en om mensenrechtenwaarborgen terug te draaien, met 
inbegrip van ongeoorloofde beperkingen van het recht op vreedzame vergadering en de 
vrijheid van meningsuiting, waarvan met name LGTBTQ+-personen het doelwit zijn; 
spoort de Ugandese autoriteiten aan om de rechten en waardigheid van hun bevolking te 
eerbiedigen en de uitoefening van noodbevoegdheden strikt te beperken tot het 
beschermen van de volksgezondheid;

12. uit scherpe kritiek op de keiharde wetten van Uganda tegen homoseksualiteit en roept 
op tot een dringende herziening van die wetten, in combinatie met een strategie om de 
discriminatie van en het geweld tegen LGBTQ+-personen te bestrijden;

13. dringt er bij de EU-delegatie in Uganda op aan om de situatie van LGBTQ+-personen 
op de voet te blijven volgen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, 
mensenrechtenverdedigers en LGBTQ+-personen ter plaatse actief te steunen;

14. wijst op de toezegging en de bereidheid van de EU om samen te werken met de 
Ugandese autoriteiten en hen bij te staan bij de broodnodige democratische en 
bestuurlijke hervormingen; benadrukt echter dat het succes van deze samenwerking 
grotendeels afhangt van de bereidheid van Uganda om die hervormingen daadwerkelijk 
door te voeren; herinnert er in dit verband aan dat het stelselmatige gebruik van 
onderdrukking en geweld door de staat wezenlijke gevolgen zou kunnen hebben voor de 
toekomstige betrekkingen van de EU met Uganda; dringt er bij de EU op aan gebruik te 
maken van de politieke druk die zij kan uitoefenen via de 
ontwikkelingshulpprogramma’s, en dan met name de programma’s voor 
begrotingsondersteuning, om de mensenrechten in Uganda te verdedigen en te 
bevorderen;

15. dringt erop aan dat de EU en andere internationale actoren hun geïntegreerde en 
gecoördineerde aanpak ten aanzien van Uganda handhaven en versterken, met inbegrip 
van de bevordering van goed bestuur, de democratie en de mensenrechten, en de 
versterking van het rechtsstelsel en de rechtsstaat, en spoort de EU en haar lidstaten aan 
om deze punten van zorg via openbare en diplomatieke kanalen aan te kaarten; herhaalt 
dat de sancties tegen personen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor 
mensenrechtenschendingen in Uganda op EU-niveau moeten worden getroffen in het 
kader van het nieuwe EU-stelsel van sancties voor mensenrechtenschendingen, de 
zogeheten EU-Magnitsky-wet;

16. raadt aan om het toezicht op het fiscaal beheer en de fiscale transparantie in Uganda op 
te schroeven; spoort de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden aan om 
systematische evaluaties te blijven uitvoeren van de EU-programma’s voor 
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begrotingssteun waarbij het risico bestaat dat de middelen door de Ugandese 
autoriteiten worden gebruikt voor activiteiten die mensenrechtenschendingen in de hand 
kunnen werken en activisten kunnen treffen;

17. is ingenomen met het arrest in de zaak tegen Dominic Ongwen, voormalig bevelhebber 
van de LRA, die door het Internationaal Strafhof schuldig is bevonden aan 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, en beschouwt dit als een 
belangrijke stap in de richting van rechtvaardigheid en verantwoording voor de 
gruweldaden die de LRA heeft gepleegd;

18. blijft bezorgd over de algemene veiligheidssituatie in de regio en wijst in dit opzicht op 
de belangrijke werkzaamheden van Amisom; benadrukt dat de 
langetermijndoelstellingen van Amisom alleen kunnen worden verwezenlijkt als alle 
betrokkenen het goede voorbeeld geven wat de eerbiediging van de rechtsstaat, de 
grondrechten en de democratische beginselen betreft;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor 
de mensenrechten, de president van de Republiek Uganda, de voorzitter van het 
Ugandese parlement en de Afrikaanse Unie en haar instellingen.


