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Europaparlamentets resolution om den senaste tidens angrepp i Tunisien mot yttrande- 
och föreningsfriheten och mot fackföreningarna, särskilt i fallet med journalisten 
Noureddine Boutar
(2023/2588(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

A. President Saïed har utövat makten själv sedan den 25 juli 2021, efter att ha upplöst 
regeringen och parlamentet och upphävt 2014 års konstitution, den oberoende höga 
valmyndigheten, det höga domarrådet, alla kommunfullmäktige och 57 domare.

B. Den 13 februari 2023 grep terroristbekämpningsenheter journalisten Noureddine 
Boutar, direktör för Tunisiens största oberoende radiostation, på politiskt motiverade 
grunder och ogrundade anklagelser, tillsammans med ett dussin oppositionsröster, 
däribland Chaima Issa, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Khayam Turki och Jaouhar 
Ben Mbarek. En militärdomstol har dömt journalisten Salah Attia till tre månaders 
fängelse, och en domstol för terrorismbekämpning har dömt journalisten Khalifa Gasmi 
till ett års fängelse. Den 24 februari utförde polisen en räd mot tidningen OneTN. De 
gripna journalisterna stämplades som ”terrorister” och ”förrädare”.

C. Ett antal presidentdekret har undergrävt demokratiska institutioner, rättigheter och 
friheter, däribland lagdekret nr 54 om cyberbrottslighet, som föreskriver femåriga 
fängelsestraff för spridning av falska nyheter.

D. Migranter från söder om Sahara har felaktigt anklagats för att försöka tränga ut tunisiska 
medborgare demografiskt, och har därefter attackerats.

E. Fackföreningsföreträdaren Anis Kaabi greps den 31 januari, över 
36 fackföreningsmedlemmar har åtalats för strejk, Europeiska fackliga 
samorganisationens (EFS) generalsekreterare Esther Lynch utvisades från Tunisien den 
23 februari 2023 och fackföreningar från sex EU-länder har nekats inresa.

F. Lagförslaget om icke-statliga organisationer påstås innehålla bestämmelser om 
förhandsgodkännande från regeringen av sådana organisationer och om centralbankens 
godkännande av utländsk finansiering.

1. Europaparlamentet uppmanar med kraft de tunisiska myndigheterna att omedelbart frige 
Noureddine Boutar och alla andra som har frihetsberövats godtyckligt, däribland 
journalister, domare, advokater, politiska aktivister och fackföreningsföreträdare såsom 
Anis Kaabi, och att respektera yttrande- och föreningsfriheten och arbetstagarnas 
rättigheter, i linje med Tunisiens konstitution och internationella fördrag.

2. Europaparlamentet är djupt oroat över president Saïeds auktoritära tendenser och hans 
instrumentalisering av Tunisiens tunga socioekonomiska situation för att vända tillbaka 
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landets historiska övergång till demokrati. Parlamentet begär därför ett slut på de 
pågående tillslagen mot det civila samhället.

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att omedelbart återinsätta de 
domare som godtyckligt avskedats, upphäva alla åtgärder som undergräver 
rättsväsendets oberoende och upphöra med användningen av militärdomstolar för att 
lagföra civila. Parlamentet beklagar djupt myndigheternas vägran att följa 
förvaltningsdomstolens beslut att återinsätta 49 domare.

4. Europaparlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaterna att 
offentligt fördöma den kraftiga försämringen av människorättssituationen. Parlamentet 
understryker att de särskilda EU-programmen för stöd till justitie- och 
inrikesministerierna bör avbrytas. Parlamentet uppmanar EU:s delegation och 
medlemsstaterna att övervaka och närvara vid politiska rättegångar och att föra en 
regelbunden dialog med det civila samhället.

5. Europaparlamentet påminner om att bevarandet av representativa institutioner är 
avgörande för landets utveckling. Parlamentet uttrycker djup oro över lagförslaget om 
icke-statliga organisationer. Parlamentet understryker vikten av en inkluderande 
nationell dialog och ett fritt och starkt civilt samhälle, inbegripet den nationella 
dialogkvartetten som tilldelats Nobels fredspris, särskilt UGTT.

6. Europaparlamentet fördömer skarpt president Saïeds rasistiska uttalanden mot migranter 
från söder om Sahara och de efterföljande attackerna. Parlamentet uppmanar 
myndigheterna att följa internationell och nationell lagstiftning, särskilt lag 50–2018 
mot rasdiskriminering.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till relevanta 
parter.


