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Etioopia  

Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon olukorra kohta Etioopias     

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi varasemaid resolutsioone valimistejärgse kriisi ja 

inimõiguste tõsiste rikkumiste kohta, eelkõige 7. juuli 2005. aasta resolutsiooni 

inimõiguste olukorra kohta Etioopias1, 13. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni olukorra 

kohta Etioopias2, 15. detsembri 2005. aasta resolutsiooni olukorra kohta Etioopias ja uue 

piirikonflikti kohta3, 16. novembri 2006. aasta resolutsiooni Etioopia kohta4 ning 10. 

mai 2007 aasta resolutsiooni Somaali poolsaare kohta: Euroopa Liidu piirkondlik 

poliitiline koostöö rahu, julgeoleku ja arengu tagamiseks5; 

 

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5, 

 

A. arvestades, et 11. juunil 2007 mõistis Etioopia kohus vaidlusaluste kahe aasta taguste 

valimiste järel puhkenud massimeeleavaldusega seotud kohtuasjades süüdi 38 kõrget 

opositsioonipoliitikut, kelle süüdistused ulatusid põhiseaduse vastu väljaastumisest kuni 

raskendatud riigireetmiseni; 

 

B. arvestades, et karistused määratakse eeldatavalt järgmisel kuul ja enamikku 

süüdistatavaid võib oodata surmanuhtlus; 

 

C. arvestades, et süüdimõistetute hulka kuuluvad Hailu Shawel (Ühtsuse ja Demokraatia 

Koalitsiooni president), professor Mesfin Woldemariam (Etioopia inimõiguste nõukogu 

endine esimees), dr Yacob Hailemariam (ÜRO erisaadik ja endine prokurör Rwanda 

asjade rahvusvahelises kriminaalkohtus), dr Berhanu Nega (Addis Abeba valitud 

linnapea) ja Birtukan Mideksa (endine kohtunik), kes on inimõiguste organisatsiooni 

Amnesty Internationali hinnangul kõik „süümevangid”; 

 

D. arvestades, et 38 vangi, kellest ükski end süüdi ei tunnistanud, kuulusid nende ligikaudu 

30 000 inimese hulka, kes vahistati siis, kui valitsus surus maha meeleavalduse, kus 

protestiti pettuse ja häältevõltsimise vastu peaminister Meles Zenawi valitsuse poolt 

2005. aasta valimistel; 

 

E. arvestades, et uurimiskomisjon, mille Etioopia parlament moodustas 2005. aasta 

novembri lõpus novembris ja juunis 2005 toimunud vägivalla uurimiseks, jõudis 

järeldusele, et valitsuse julgeolekujõud tapsid 193 ja vigastasid 763 tsiviilelanikku; 

arvestades, et komisjoni aruandes leiti, et mõned ohvrid tapeti üksiku lasuga pähe ja et 

snaiprid sihtisid teatavaid opositsioonijuhte; arvestades, et sellesama aruande kohaselt 

olid meeleavaldajad relvastamata ja julgeolekujõud kasutasid ülemäärast jõudu; 
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F. arvestades, et aruande kohaselt tapeti meeleavalduse ajal ka 14-aastane poiss, et talle 

appi jooksnud vend lasti selja tagant maha ning et opositsioonikandidaadi abikaasa 

Etenesh Yimam lasti maha kodu juures tema laste nähes; 

 

G. arvestades, et opositsioonis olev Ühtsuse ja Demokraatia Koalitsioon (CUD) süüdistab 

tapmistes julgeolekujõude, kuid peaminister Meles süüdistab opositsiooni vägivaldsete 

protestide algatamises; 

 

H. arvestades, et uurimiskomisjoni president ja asepresident olid sunnitud põgenema, 

pärast seda kui valitsus avaldas survet komisjoni järelduste tagasivõtmiseks, ning 

arvestades, et uurimiskomisjoni asepresident Woldemichael Meshesha andis 5. juunil 

2007 korraldatud kuulamisel sündmuste kohta tunnistusi Euroopa Parlamendile; 

 

I. arvestades, et jätkuvalt vahistatakse ajakirjanikke ja takistatakse neil tööülesandeid täita; 

 

J. arvestades, et 2007. aasta jaanuaris peksid politseijõud Dembi Dollo ja Ghimbi linnades 

väidetavalt tudengeid ja vigastasid neid raskelt, kolm tudengit hukkus ja 30–50 tudengit 

vahistati; 

 

K. arvestades, et rahvusvahelises terrorismis süüdistatavaid isikuid, sh ELi kodanikke, on 

meelevaldselt vahistatud ja „üle viidud”; 

 

L. arvestades, et Etioopia poliitiline ja demokraatia stabiilsus on Somaali poolsaare riikide 

arengu seisukohast ülioluline; 

 

M. arvestades, et Etioopia vajab lepitusprotsessi kaotsi läinud demokraatlike saavutuste 

taastamiseks ning selleks, et sillutada teed säästvale arengule, mis tugineb põhiliste 

inimõiguste, poliitilise pluralismi, vähemuste (eelkõige oromode etnilise rühma) õiguste 

ja õigusriigi põhimõtete austamisele; 

 

N. arvestades, et Etioopia on kirjutanud alla Cotonou lepingule1, mille artiklis 96 on 

sätestatud, et inimõiguste ja põhivabaduste austamine on AKV ja ELi koostöö oluline 

osa; 

 

O. arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed kohtusid 16. juunil 2007 Addis Abebas 

Aafrika Liidu ja Etioopia ametnikega, samuti Aafrika Liidu rahu- ja 

julgeolekunõukoguga, 

 

1. palub Etioopia valitsusel viivitamatult ja tingimusteta vabastada kõik poliitvangid, sh 

valitud parlamendiliikmed, Ühtsuse ja Demokraatia Koalitsiooni juhid, inimõiguste 

aktivistid, ajakirjanikud, õpetajad, tudengid, kutseühingute aktivistid ja tavakodanikud; 

 

2. taunib Etioopia kohtu hiljutist otsust mõista süüdi 38 opositsioonijuhti, inimõiguste 

aktivisti ja ajakirjanikku ning taunib kindlalt asjaolu, et see toimus ilma kaitsjate 

osaluseta, kohtuprotsessil, mis ei vastanud vaba ja õiglase kohtupidamise 

rahvusvahelistele standarditele ning mille rahvusvahelised inimõiguste organisatsioonid 

on laialdaselt hukka mõistnud; 

                                                 
1   EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3. 



 

3. nõuab tungivalt, et Etioopia õigusasutused vaataksid oma otsuse läbi, ning palub 

Etioopia valitsusel tühistada võimalikud surmaotsused ja/või vanglakaristused ning 

tagada kohtusüsteemi sõltumatus; 

 

4. väljendab heameelt, et 10. aprillil 2007 vabastati 28 süüdistatavat, sh seitse 

ajakirjanikku, kellest üks, Serkalem Fasil, oli vahistamisel kuuendat kuud rase ega 

saanud korralikku meditsiinilist abi; 

 

5. nõuab rahvusvahelise sõltumatu uurimiskomisjoni loomist ning nõuab tungivalt, et 

Etioopia valitsus laseks sel sõltumatult edasi tegeleda komisjoni algsete 

uurimistulemustega ja annaks sellele piiramatu juurdepääsu uurimise seisukohast 

olulistele allikatele ja dokumentidele; 

 

6. mõistab hukka sõltumatute ajakirjanike vahistamised ning palub Etioopia valitsusel 

tagada ajakirjandusvabadus; 

 

7. nõuab tungivalt, et Etioopia valitsus asuks kiiresti uurima Dembi Dollo ja Ghimbi 

tudengitega seotud juhtumeid ning võtaks süüdlased vastutusele; 

 

8. palub Etioopia valitsusel avalikustada kinnipeetavate isikute koguarvu ning lubada 

kõikidel kinnipeetavatel kohtuda oma perekonnaga ja võimaldada neile juurdepääs 

õigusalasele nõustamisele ja meditsiinilisele abile; 

 

9. mõistab hukka rahvusvahelises terrorismis süüdistatavate isikute, sh ELi kodanike 

meelevaldse kinnipidamise ja üleviimised ning palub Etioopia valitsusel viivitamatult 

teha avalikuks teave nende „üleviimiste” kohta; 

 

10. palub Etioopia valitsusel austada inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid ja demokraatlikke 

vabadusi, sh õigust rahumeelsele kogunemisele ja sõnavabadusele, ÜRO inimõiguste 

ülddeklaratsiooni ning Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste hartat, ning palub 

rakendada rahvusvahelist konventsiooni rassilise diskrimineerimise kõikide vormide 

likvideerimise kohta; 

 

11. nõuab tungivalt, et Etioopia valitsus astuks opositsiooni ja kodanikuühiskonnaga 

tõsisesse dialoogi, mille eesmärk on rahvuslik leppimine, mis võimaldaks alata tõelisel 

demokratiseerimisprotsessil; 

 

12. kutsub komisjoni, nõukogu, Aafrika Liitu ja ÜROd üles ergutama ja toetama 

kõikehõlmavat üle-Etioopialist dialoogi poliitiliste erakondade ja kodanikuühiskonna 

osalusel, et leida praegusele poliitilisele kriisile püsiv lahendus; 

 

13. palub komisjonil ja nõukogul esitada Etioopia valitsusele selge taotlus vabastada kõik 

poliitvangid viivitamatult ja tingimusteta; 

 

14. palub komisjonil, nõukogul ja liikmesriikidel mõista hukka surmanuhtluse kasutamine 

Etioopias; 

 



15. palub komisjonil ja nõukogul jagada Euroopa Parlamendiga nende isikute koostatud 

aruandeid, kes on komisjoni ja nõukogu nimel vaadelnud hiljutisi kohtuprotsesse, sh 

Briton Michael Ellmani jt aruandeid; 

 

16. palub komisjonil ja nõukogul mõista Etioopia valitsus kindlalt hukka 2005. aasta mais 

toimunud valimistele järgnenud jõhkrate repressioonide eest ning hiljem ametivõimude 

poolt toime pandud inimõiguste ja demokraatia põhimõtete raskete rikkumiste eest ning 

jälgida olukorda Etioopias; 

 

17. palub komisjonil ja nõukogul ajada Etioopias järjekindlat valimisjärgset poliitikat; 

 

18. kutsub Euroopa Ülemkogu üles kaaluma sihtsanktsioonide rakendamist kõrgete 

valitsusametnike vastu; 

 

19. palub komisjonil ja nõukogul toetada inimõiguste rikkumise ohvreid ja poliitvangide 

sugulasi; 

 

20. nõuab, et komisjon ja nõukogu astuksid konkreetseid samme takerdunud 

demokratiseerimisprotsessi taastamiseks ja inimõiguste olukorra edasise halvenemise 

vältimiseks Etioopias, millel võivad olla piirkonnale kaugeleulatuvad tagajärjed, kui 

sellega asjakohaselt ja viivitamatult ei tegeleta; 

 

21. palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada koostöövahendite kaudu vaba ringhäälingu 

arengut Etioopias; 

 

22. kutsub komisjoni ja nõukogu üles asuma vastavalt Cotonou lepingu artiklile 96 

kooskõlastatud seisukohale; rõhutab, et Cotonou lepinguga ette nähtud 

arengukoostööprogrammid peaksid sõltuma inimõiguste ja hea valitsemistava 

austamisest; 

 

23. palub ÜRO-l määrata eriraportöör, kes hakkab uurima Etioopia kohtute sõltumatust ja 

meelevaldseid kinnipidamisi, inimõiguste olukorda, sh vähemuste õigusi, 

valimistejärgset vägivalda ja tapmisi, ning opositsioonijuhtide, ajakirjanike ja 

kodanikuühiskonna aktivistide vastu esitatud süüdistusi põhiseadusliku korra vastu 

väljaastumise ja riigireetmise kohta; 

 

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele, Aafrika Liidu komisjonile 

ja üleaafrikalisele parlamendile, Etioopia valitsusele ning ÜRO peasekretärile. 


