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Resolutie van het Europees Parlement over Nicaragua, en met name de arrestatie van 
bisschop Rolando Álvarez
(2022/2827(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Nicaragua, met name die van 16 december 2021 over 
de situatie in Nicaragua1 en die van 9 juni 2022 over de instrumentalisering van justitie 
als instrument van repressie in Nicaragua2,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, met name 
artikel 18 over de vrijheid van mening en meningsuiting, het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met name artikel 10 over de vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, en de Amerikaanse Conventie van de rechten van de mens, met 
name artikel 12 over de vrijheid van geweten en godsdienst,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en de 
VN-standaardminimumregels voor de behandeling van gevangenen (de Nelson 
Mandela-regels),

– gezien Besluit (GBVB) 2019/1720 van de Raad van 14 oktober 2019 betreffende 
beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua3,

– gezien de verklaring van de woordvoerder van de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (VV/HV) van 14 maart 2022 over de veroordeling van politieke 
gevangenen,

– gezien de verklaring van de woordvoerder van het VN-Bureau voor de mensenrechten 
van 9 mei 2022 over het harde optreden van Nicaragua tegen het maatschappelijk 
middenveld, het rapport van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten 
van 24 februari 2022 over de mensenrechtensituatie in Nicaragua en de verklaring van 
de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten voor de 49e zitting van de 
VN-Mensenrechtenraad op 7 maart 2022,

– gezien resolutie nr. 49/3 van de VN-Mensenrechtenraad van 31 maart 2022 over de 
bevordering en bescherming van de mensenrechten in Nicaragua,

– gezien de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de 
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds4 
(de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika),

1 PB C 251 van 30.6.2022, blz. 134.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0238.
3 PB L 262 van 15.10.2019, blz. 58.
4 PB L 346 van 15.12.2012, blz. 3.
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– gezien artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de nationale politie van Nicaragua op 19 augustus 2022 een 
gewelddadige razzia heeft gehouden bij de bisschoppelijke curie van Matagalpa, 
waarbij bisschop Rolando Álvarez willekeurig is gearresteerd na een twee weken 
durende patstelling, samen met vijf priesters, twee seminaristen en één cameraman, en 
dat zij nu in de gevangenis van El Chipote zitten; overwegende dat bisschop Álvarez 
een belangrijke rol heeft gespeeld als bemiddelaar in de nationale dialoog van 2018 en 
voortdurend heeft opgeroepen tot een vreedzame en beredeneerde dialoog in Nicaragua, 
en dat hij kritiek heeft geuit op de sluiting op 1 augustus 2022 van zeven katholieke 
radiostations die door het bisdom van Matagalpa werden uitgebaat;

B. overwegende dat de politie in haar verklaring geen reden opgaf voor de arrestaties en 
slechts meedeelde dat deze deel uitmaakten van een onderzoek dat op 5 augustus 2022 
werd ingesteld naar “destabiliserende en provocerende” activiteiten in het land; 
overwegende dat de politie later heeft bevestigd dat er “gerechtelijke onderzoeken” 
lopen; overwegende dat vicepresident Rosario Murillo van Nicaragua enkele uren 
daarna in een toespraak heeft verklaard dat de politie de orde in Matagalpa aan het 
herstellen was en dat de arrestatie van de bisschop “noodzakelijk” was;

C. overwegende dat de apostolische nuntius voor Nicaragua, monseigneur Waldemar 
Stanisław Sommertag, in maart 2022 het land werd uitgezet, dat priester Manuel 
Salvador García in juni 2022 gevangen is genomen, dat de Congregatie van 
Missionarissen van Naastenliefde van de Orde van Sint-Teresa van Calcutta in juli 2022 
illegaal werd verklaard en het land werd uitgezet, en dat de nationale politie naar 
verluidt de religieuze processies die voor 13 en 14 augustus 2022 waren gepland, heeft 
verboden; overwegende dat vijf andere priesters, Uriel Vallejos, Vicente Martínez, 
Sebastián López, Mangel Hernández en Dani García, in ballingschap zijn gegaan als 
gevolg van de arrestatie van bisschop Álvarez; overwegende dat bisschop Silvio Báez in 
2019 in gedwongen ballingschap is gegaan nadat hij doodsbedreigingen had gekregen 
die door het Vaticaan zijn erkend; overwegende dat de Nicaraguaanse autoriteiten op 
1 september 2022 monseigneur Leonardo José Urbina Rodríguez tot 30 jaar 
gevangenisstraf hebben veroordeeld; overwegende dat dit slechts enkele voorbeelden 
van daden van repressie tegen leden van de rooms-katholieke kerk in Nicaragua zijn;

D. overwegende dat het Nicaraguaanse regime sinds 2018 op stelselmatige en herhaalde 
wijze gebruikmaakt van opsluiting, pesterijen en intimidatie jegens 
presidentskandidaten, oppositieleiders en religieuze leiders – met name van de rooms-
katholieke kerk –, alsook jegens studenten- en plattelandsleiders, journalisten, 
mensenrechtenverdedigers, maatschappelijke organisaties, lhbti-personen en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven;

E. overwegende dat er sindsdien een kader van staatsrepressie is ingevoerd in Nicaragua, 
dat wordt gekenmerkt door systemische straffeloosheid voor 
mensenrechtenschendingen, achteruitgang van de instellingen en van de rechtsstaat, en 
samenspanning tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht;

F. overwegende dat er steeds fellere aanvallen op de vrijheid van meningsuiting, geweten 
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en godsdienst zijn en dat bedreigingen die door het openbaar ministerie worden geuit 
tegen verschillende journalisten, mensenrechtenverdedigers die kritiek uiten op het 
regime en leden van de rooms-katholieke kerk – vanwege hun bemiddelingspogingen in 
de nationale gesprekken van 2018 en hun openlijke veroordeling van 
mensenrechtenschendingen die worden gepleegd in de context van de aanhoudende 
crisis in Nicaragua – ertoe hebben geleid dat velen van hen Nicaragua hebben verlaten 
om bescherming te zoeken;

G. overwegende dat ook het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van 
de VN en de mandaathouders voor de speciale procedure van de VN-
Mensenrechtenraad duidelijk hebben verklaard dat de gedetineerden werden 
gevangengezet op gronden die onverenigbaar zijn met internationale 
mensenrechtennormen en de grondwet van Nicaragua;

H. overwegende dat de sluiting van de katholieke radiozenders en twee andere vrije radio- 
en televisiezenders kort daarna, met buitensporig gebruik van geweld, de laatste 
voorbeelden zijn van een lange reeks van meer dan 1 700 maatschappelijke organisaties 
en ten minste 40 vrouwenorganisaties, verschillende politieke partijen, 
mediaverenigingen en universiteiten die door het Nicaraguaanse regime zijn 
aangevallen;

1. veroordeelt in de krachtigste bewoordingen de onderdrukking en de arrestaties van 
leden van de rooms-katholieke kerk in Nicaragua, en met name de arrestatie van 
bisschop Rolando Álvarez; dringt er bij het Nicaraguaanse regime op aan om 
onmiddellijk een einde te maken aan de onderdrukking en om de volledige eerbiediging 
van alle mensenrechten, met inbegrip van de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en 
overtuiging, te herstellen; dringt aan op de onmiddellijke en onvoorwaardelijke 
vrijlating van alle willekeurig gevangengenomen personen, waaronder bisschop Álvarez 
en degenen die samen met hem zijn gearresteerd, en dringt er tevens op aan alle 
gerechtelijke procedures tegen hen nietig te verklaren, met inbegrip van hun straffen;

2. betreurt en veroordeelt ten stelligste de voortdurende verslechtering van de situatie in 
Nicaragua en de escalatie van de repressie tegen de katholieke kerk, oppositieleden, het 
maatschappelijk middenveld, mensenrechtenverdedigers, journalisten, landbouwers, 
studenten, inheemse volkeren en andere actoren, alsook hun willekeurige 
gevangenneming uitsluitend wegens het uitoefenen van hun fundamentele vrijheden, 
evenals hun onmenselijke en vernederende behandeling en hun verslechterende 
gezondheidstoestand;

3. veroordeelt de onrechtmatige detentie, het gebrek aan garanties bij rechtszaken en de 
illegale veroordeling van politieke gevangenen die in Nicaragua plaatsvinden; 
benadrukt dat het rechtsstelsel niet onafhankelijk is van de uitvoerende macht; uit zijn 
bezorgdheid over de manipulatie van het strafrecht en het gebruik van het rechtsstelsel 
als instrument om de uitoefening van burgerrechten en politieke rechten strafbaar te 
stellen;

4. uit zijn bezorgdheid over de verslechterende situatie van de meer dan 206 politieke 
gevangenen die volgens het speciaal follow-upmechanisme voor Nicaragua (MESENI) 
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sinds april 2018 in Nicaragua worden vastgehouden, en dringt erop aan dat zij 
onmiddellijk worden vrijgelaten, dat de gerechtelijke procedures tegen hen nietig 
worden verklaard en dat alle vluchtelingen en ballingen veilig naar huis kunnen 
terugkeren; dringt er bij het Nicaraguaanse regime op aan een einde te maken aan het 
gebruik van wrede en onmenselijke behandeling en de lichamelijke integriteit, 
waardigheid, vrijheid en het recht op medische zorg van gedetineerden en hun families 
te eerbiedigen; is van mening dat het regime de verantwoordelijkheid draagt te 
waarborgen dat de detentieomstandigheden in overeenstemming zijn met zijn 
internationale wettelijke verplichtingen en normen op het gebied van de mensenrechten, 
zoals de VN-standaardminimumregels voor de behandeling van gevangenen;

5. betreurt dat op 7 september 2022 nog eens 100 ngo’s zijn opgedoekt, waardoor het 
totaal aantal ngo’s in Nicaragua dat dit jaar werd gesloten op 1 850 is gebracht; verzoekt 
het Nicaraguaanse regime een einde te maken aan de willekeurige sluiting van ngo’s en 
maatschappelijke organisaties en de wettelijke statuten te herstellen van alle 
organisaties, politieke partijen, religieuze organisaties, mediaverenigingen en -kanalen, 
universiteiten en mensenrechtenorganisaties die willekeurig zijn opgedoekt, alsook alle 
eigendommen, activa, documenten en uitrusting die ten onrechte in beslag zijn genomen 
terug te geven en hun legitieme juridische status te herstellen;

6. veroordeelt de afschaffing van de politieke oppositiepartijen en het gebrek aan vrijheid 
om de gemeenteraadsverkiezingen van 6 november 2022 te organiseren en eraan deel te 
nemen; dringt aan op het herstel van de legitieme besturen in de rechtsgebieden El Cuá, 
San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma, Murra en El Almendro;

7. vraagt Nicaragua met klem de sinds 2018 aangenomen wetgeving die de civiele en 
democratische ruimte onnodig inperkt in te trekken; herhaalt zijn oproep aan de EU om 
steun te blijven verlenen aan maatschappelijke organisaties, mensenrechtenverdedigers 
en familieleden van politieke gevangenen, zowel in Nicaragua als in ballingschap, 
waaronder de priesters Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López, Mangel 
Hernández, Dani García en anderen;

8. wijst op de sleutelrol van het maatschappelijk middenveld, mensenrechtenverdedigers, 
journalisten en leden van de rooms-katholieke kerk in Nicaragua;

9. roept het Nicaraguaanse regime ertoe op internationale organisaties, waaronder de Inter-
Amerikaanse Commissie voor de mensenrechten en het Bureau van de Hoge 
Commissaris van de VN voor de mensenrechten, dringend opnieuw toegang te verlenen 
tot het land om er de mensenrechtensituatie te volgen;

10. verzoekt het Nicaraguaanse regime resolutie nr. 49/3 van de VN-Mensenrechtenraad uit 
te voeren, op grond waarvan voor een periode van één jaar een groep 
mensenrechtendeskundigen wordt opgericht om toezicht te houden op geloofwaardige, 
onpartijdige en volledige onderzoeken, bewijsmateriaal te bewaren en ervoor te zorgen 
dat verantwoording wordt afgelegd voor de ernstige schendingen die sinds 2018 hebben 
plaatsgevonden; verzoekt de Nicaraguaanse instellingen ervoor te zorgen dat er geen 
straffeloosheid blijft bestaan met betrekking tot de ernstige mensenrechtenschendingen 
en wantoestanden die zich hebben voorgedaan, zodat slachtoffers toegang tot de rechter 
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en volledige schadeloosstelling krijgen;

11. verzoekt Nicaragua een inclusieve nationale dialoog op gang te brengen om te zorgen 
voor een vreedzame en democratische oplossing voor de politieke, sociale en 
mensenrechtencrisis;

12. dringt erop aan dat de EU via haar externe optreden en door dialoog voorrang blijft 
geven aan de bevordering van democratie, de rechtsstaat, gelijkheid en mediavrijheid, 
en dat zij samenwerkt met de internationale gemeenschap om de dialoog, de democratie 
en de mensenrechten in Nicaragua te verdedigen; verzoekt de EU-delegatie in 
Nicaragua de ontwikkelingen in het land op de voet te volgen, onder meer door toezicht 
te houden op processen en bezoeken te brengen aan oppositieleiders en critici van de 
regering die in de gevangenis zitten of onder huisarrest staan; verzoekt de Commissie 
via haar samenwerkingsbijstand meer steun te verlenen aan het maatschappelijk 
middenveld, met name aan mensenrechtenverdedigers, en ervoor te zorgen dat die 
bijstand op geen enkele wijze bijdraagt aan het huidige repressieve beleid van de 
Nicaraguaanse autoriteiten;

13. herinnert eraan dat Nicaragua in het licht van de associatieovereenkomst tussen de EU 
en Midden-Amerika de beginselen van de rechtsstaat, de democratie en de 
mensenrechten moet eerbiedigen en consolideren, met name met betrekking tot de 
bepalingen van titel I; herhaalt zijn eis om gezien de huidige omstandigheden de 
democratieclausule van de associatieovereenkomst in werking te stellen;

14. herhaalt zijn oproep om de Nicaraguaanse rechters en openbare aanklagers met spoed 
op te nemen in de lijst van personen aan wie EU-sancties worden opgelegd en om de 
lijst van aan sancties onderworpen personen en entiteiten uit te breiden met Daniel 
Ortega en zijn onmiddellijke entourage;

15. verzoekt de EU-lidstaten en de VN-Veiligheidsraad om overeenkomstig de artikelen 13 
en 14 van het Statuut van Rome via het Internationaal Strafhof een formeel onderzoek 
naar Nicaragua en Daniel Ortega in te stellen wegens misdaden tegen de menselijkheid;

16. verzoekt nogmaals om de onmiddellijke uitlevering van Alessio Casimirri aan Italië;

17. verzoekt zijn Conferentie van voorzitters toestemming te verlenen voor het sturen van 
een onderzoeksmissie om de situatie in Nicaragua te monitoren;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de regeringen en parlementen van de lidstaten, de secretaris-generaal van de Organisatie 
van Amerikaanse Staten, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering, het 
Midden-Amerikaans Parlement, de Groep van Lima, het Vaticaan en de regering en het 
parlement van de Republiek Nicaragua.


