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Europaparlamentets resolution om Nicaragua, särskilt gripandet av biskop 
Rolando Álvarez
(2022/2827(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nicaragua, särskilt resolutionen av 
den 16 december 2021 om situationen i Nicaragua1 och resolutionen av den 9 juni 2022 
om instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i Nicaragua2,

– med beaktande av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, särskilt 
artikel 18 om åsikts- och yttrandefrihet, Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 10 om tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet, och den amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna, 
särskilt artikel 12 om samvetsfrihet och religionsfrihet,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter och FN:s enhetliga minimiregler för behandling av fångar 
(”Nelson Mandela-reglerna”),

– med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2019/1720 av den 14 oktober 2019 om 
restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Nicaragua3,

– med beaktande av uttalandet av den 14 mars 2022 från talespersonen för vice 
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik om domarna mot politiska fångar,

– med beaktande av uttalandet av den 9 maj 2022 från talespersonen för FN:s kontor för 
mänskliga rättigheter om Nicaraguas tillslag mot det civila samhället och rapporten av 
den 24 februari 2022 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om 
människorättssituationen i Nicaragua och uttalandet från FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter inför det 49:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter 
den 7 mars 2022,

– med beaktande av FN:s människorättsråds resolution nr 49/3 av den 31 mars 2022 om 
främjande och skydd av mänskliga rättigheter i Nicaragua,

– med beaktande av avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen 
och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan4 
(associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika),

– med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1 EUT C 251, 30.6.2022, s. 134.
2 Antagna texter, P9_TA(2022)0238.
3 EUT L 262, 15.10.2019, s. 58.
4 EUT L 346, 15.12.2012, s. 3.
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A. Den 19 augusti 2022 slog den nicaraguanska nationella polisen, efter två veckors 
bevakning, till med våld mot biskop Rolando Álvarez stiftsbostad i Matagalpa för att 
godtyckligt gripa honom och fem präster, två seminarier och en kameraman, som nu 
alla sitter fängslade i El Chipote-fängelset. Biskop Álvarez spelade en viktig roll som 
medlare i den nationella dialogen 2018 och har ständigt efterlyst en fredlig och resonlig 
dialog i Nicaragua, och kritiserade stängningen den 1 augusti 2022 av sju katolska 
radiostationer som drevs av Matagalpas stift.

B. I polisens uttalande angavs inget skäl till gripandena, bara att de var en del av en 
utredning som inleddes den 5 augusti 2022 av ”destabiliserande och provokativa” 
aktiviteter i landet. Polisen bekräftade senare att ”rättsliga utredningar” pågick. Några 
timmar senare hävdade Nicaraguas vicepresident, Rosario Murillo, i ett tal att polisen 
hade återupprättat ordningen i Matagalpa och att biskopens gripande var ”nödvändigt”.

C. Det påveliga sändebudet till Nicaragua, monsignore Waldemar Stanisław Sommertag, 
utvisades i mars 2022, fader Manuel Salvador García greps i juni 2022, Moder Teresas 
orden av barmhärtighetsmissionärer förklarades olaglig och utvisades i juli 2022, och 
den nationella polisen uppges ha förbjudit religiösa processioner som skulle ha ägt rum 
den 13–14 augusti 2022. Fem andra präster, Uriel Vallejos, Vicente Martínez, 
Sebastián López, Mangel Hernández och Dani García, gick i exil till följd av gripandet 
av biskop Álvarez. Biskop Silvio Báez tvingades i exil 2019 efter dödshot som erkändes 
av Vatikanen. Den 1 september 2022 dömde de nicaraguanska myndigheterna 
monsignore Leonardo José Urbina Rodríguez till 30 års fängelse. Detta är bara några 
exempel på repressiva handlingar riktade mot medlemmar av den romersk-katolska 
kyrkan i Nicaragua.

D. Sedan 2018 har Nicaraguas regim systematiskt och upprepade gånger fängslat, 
trakasserat och hotat presidentkandidater, oppositionsledare och religiösa ledare – 
särskilt från den romersk-katolska kyrkan – liksom student- och bondeledare, 
journalister, människorättsförsvarare, civilsamhällesorganisationer, hbti-personer och 
företrädare för näringslivet.

E. Sedan dess har ett regelverk för statligt förtryck inrättats i Nicaragua, som kännetecknas 
av systemisk straffrihet för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, en försämring av 
institutionerna och rättsstatsprincipen samt ett tyst samförstånd mellan den 
verkställande makten och rättsväsendet.

F. Angreppen på yttrande-, samvets- och religionsfriheten har intensifierats, och hoten från 
åklagarmyndigheten mot flera journalister, människorättsförsvarare som kritiserar 
regimen och medlemmar av den romersk-katolska kyrkan – på grund av deras 
medlingsinsatser i de nationella samtalen 2018 och deras fördömande av de 
människorättskränkningar som begåtts i samband med Nicaraguas pågående kris – har 
föranlett många av dem att lämna Nicaragua för att söka skydd.

G. Såsom klargjorts av kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och 
mandatinnehavarna i FN:s råd för mänskliga rättigheter har de fängslade frihetsberövats 
på grunder som är oförenliga med internationella människorättsnormer och Nicaraguas 
konstitution.
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H. Stängningen av de katolska radiostationerna och två andra lokala radio- och tv-stationer 
kort därefter, med hjälp av överdrivet våld, är de senaste i en lång rad av över 
1 700 civilsamhällesorganisationer och minst 40 kvinnoorganisationer, flera politiska 
partier, medieföreningar och universitet som angripits av Nicaraguas regim.

1. Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag förtrycket och gripandet av 
medlemmar av den romersk-katolska kyrkan i Nicaragua, särskilt gripandet av biskop 
Rolando Álvarez. Parlamentet uppmanar med kraft Nicaraguas regim att omedelbart 
upphöra med förtrycket och återupprätta full respekt för samtliga mänskliga rättigheter, 
inbegripet yttrande-, religions- och trosfriheten. Parlamentet begär att alla som 
godtyckligt frihetsberövats, däribland biskop Álvarez och de personer som 
frihetsberövades samtidigt som honom, omedelbart och villkorslöst försätts på fri fot 
och att alla rättsliga förfaranden mot dem förklaras ogiltiga, inklusive ålagda påföljder.

2. Europaparlamentet beklagar och fördömer skarpt att situationen i Nicaragua fortsatt 
försämras och att förtrycket av katolska kyrkan, oppositionella, civilsamhället, 
människorättsförsvarare, journalister, bönder, studenter och ursprungsbefolkningar 
trappats upp samt att de godtyckligt frihetsberövats enbart för att ha utövat sina 
grundläggande friheter, utsätts för omänsklig och förnedrande behandling och lider av 
försämrad hälsa.

3. Europaparlamentet fördömer att politiska fångar utan grund frihetsberövats, inte 
garanteras rättegång och varit föremål för lagstridiga fällande domar i Nicaragua. 
Parlamentet betonar att rättsväsendet inte är oberoende i förhållande till den 
verkställande makten. Parlamentet uttrycker oro över att straffrätten missbrukas och att 
rättsväsendet används som ett verktyg för att kriminalisera utövandet av medborgerliga 
och politiska rättigheter.

4. Europaparlamentet uttrycker oro över att situationen för de över 206 politiska fångar 
som suttit frihetsberövade i Nicaragua sedan april 2018 förvärrats, enligt den särskilda 
uppföljningsmekanismen för Nicaragua (MESENI), och begär att dessa omedelbart 
friges, att de rättsliga förfarandena mot dem ogiltigförklaras och att alla flyktingar och 
personer i exil tillåts återvända till sina hem på ett säkert sätt. Parlamentet uppmanar 
med kraft den nicaraguanska regimen att upphöra med all grym och omänsklig 
behandling och att respektera frihetsberövade personers samt deras familjers fysiska 
integritet, värdighet, frihet och rätt till hälso- och sjukvård. Parlamentet håller regimen 
ansvarig för att se till att förhållandena vid ett frihetsberövande är förenliga med dess 
rättsliga skyldigheter och normer enligt internationell människorättslagstiftning, såsom 
FN:s enhetliga minimiregler för behandling av fångar.

5. Europaparlamentet beklagar djupt att ytterligare 100 icke-statliga organisationer 
stängdes ned den 7 september 2022, vilket innebär att antalet icke-statliga 
organisationer som stängts ned i Nicaragua i år uppgår till totalt 1 850. Parlamentet 
uppmanar den nicaraguanska regimen att upphöra med den godtyckliga nedstängningen 
av icke-statliga organisationer och civilsamhällesorganisationer och att återinföra den 
rättsliga stadgan för samtliga organisationer, politiska partier, religiösa organisationer, 
medieorganisationer och mediekanaler, universitet och människorättsorganisationer som 



RC\1263143SV.docx 6/7 PE733.862v01-00 }
PE734.571v01-00 }
PE734.579v01-00 }
PE734.581v01-00 }
PE734.585v01-00 } RC1

SV

godtyckligt stängts ned, samt att återbörda all egendom, alla tillgångar, alla handlingar 
och all utrustning som otillbörligen beslagtagits, och att ge dessa tillbaka sin legitima 
rättsliga status.

6. Europaparlamentet fördömer att de politiska oppositionspartierna upplöstes och att man 
inte hade rätt att anordna och delta i kommunalvalen den 6 november 2022. Parlamentet 
kräver att de legitima förvaltningarna i jurisdiktionerna El Cuá, San Sebastián de Yalí, 
Santa María de Pantasma, Murra och El Almendro återupprättas.

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft Nicaragua att upphäva den lagstiftning som 
antagits sedan 2018 och som otillbörligen begränsar det medborgerliga och 
demokratiska utrymmet. Parlamentet upprepar sin uppmaning till EU att fortsätta att 
stödja civilsamhällesorganisationer, människorättsförsvarare och släktingar till politiska 
fångar både i Nicaragua och i exil, bland annat prästerna Uriel Vallejos, 
Vicente Martínez, Sebastián López, Mangel Hernández och Dani García.

8. Europaparlamentet framhåller den viktiga roll som civilsamhället, 
människorättsförsvarare, journalister och medlemmar i den romersk-katolska kyrkan 
spelar i Nicaragua.

9. Europaparlamentet uppmanar den nicaraguanska regimen att snarast tillåta att 
internationella organisationer återvänder till landet, däribland den interamerikanska 
kommissionen för de mänskliga rättigheterna och kontoret för FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter, i syfte att bevaka människorättssituationen i landet.

10. Europaparlamentet uppmanar den nicaraguanska regimen att genomföra FN:s 
människorättsråds resolution nr 49/3, genom vilken en grupp med 
människorättsexperter under ett års tid inrättas för att övervaka trovärdiga, opartiska och 
grundliga undersökningar, samla in bevis och säkerställa ansvarsskyldighet för de 
allvarliga kränkningar som har ägt rum sedan 2018. Parlamentet uppmanar de 
nicaraguanska institutionerna att se till det inte råder straffrihet för de allvarliga 
människorättskränkningar och övergrepp som har skett, så att de som utsatts får tillgång 
till rättslig prövning och full gottgörelse.

11. Europaparlamentet uppmanar Nicaragua att inleda en inkluderande nationell dialog för 
att säkerställa en fredlig och demokratisk lösning på den politiska, sociala och 
människorättsliga krisen.

12. Europaparlamentet uppmanar EU att genom yttre åtgärder och dialog fortsätta sin 
prioritering med att främja demokrati, rättsstatsprincipen, jämlikhet och mediefrihet, 
och att samarbeta med det internationella samfundet i syfte att försvara dialog, 
demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua. Parlamentet ber EU:s delegation i 
Nicaragua att noga bevaka utvecklingen i landet, inbegripet att bevaka rättegångar och 
besöka oppositionsledare och regeringskritiker som sitter frihetsberövade eller i 
husarrest. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att den inom ramen för sitt 
utvecklingssamarbete ökar stödet till civilsamhället, särskilt människorättsförsvarare, 
och att den inte på något sätt bidrar till de nicaraguanska myndigheternas nuvarande 
repressiva politik.
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13. Europaparlamentet påminner om att Nicaragua, mot bakgrund av associeringsavtalet 
mellan EU och Centralamerika, måste respektera och befästa principerna om rättsstaten, 
demokratin och de mänskliga rättigheterna, särskilt när det gäller bestämmelserna i 
avdelning I. Parlamentet upprepar sitt krav på att demokratiklausulen i 
associeringsavtalet ska aktiveras, med tanke på de rådande omständigheterna.

14. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att nicaraguanska domare och åklagare 
omedelbart ska föras upp på förteckningen över personer som omfattas av 
EU-sanktioner och att förteckningen över personer och enheter som är föremål för 
sanktioner ska utvidgas till att omfatta Daniel Ortega och hans inre krets.

15. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater och FN:s säkerhetsråd att, i enlighet 
med artiklarna 13 och 14 i Romstadgan, via Internationella brottmålsdomstolen inleda 
en formell utredning av Nicaragua and Daniel Ortega för brott mot mänskligheten.

16. Europaparlamentet upprepar sitt krav på omedelbar utlämning av Alessio Casimirri till 
Italien.

17. Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen att godkänna utsändandet av ett 
informationsuppdrag för att övervaka situationen i Nicaragua.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Amerikanska 
samarbetsorganisationens generalsekreterare, den parlamentariska församlingen 
EU−Latinamerika, det centralamerikanska parlamentet, Limagruppen, Vatikanstaten 
samt Republiken Nicaraguas regering och parlament.


