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Razmere v Etiopiji  

 MERGEFORMATResolucija Evropskega parlamenta z dne 21. junija 2007 o razmerah v 

Etiopiji 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o povolilni krizi in hudih kršitvah človekovih 

pravic, zlasti tistih z dne 7. julija 2005 o položaju človekovih pravic v Etiopiji1, 13. oktobra 

2005 o razmerah v Etiopiji2, 15. decembra 2005 o razmerah v Etiopiji in novem mejnem 

sporu3, 16. novembra 2006 o Etiopiji4 in 10. maja 2007 o Afriškem rogu: regionalno 

politično partnerstvo EU za mir, varnost in razvoj5, 

– ob upoštevanju člena 115(5) svojega Poslovnika, 

A. ker je dne 11. junija 2007 etiopsko sodišče 38 višjih predstavnikov opozicije spoznalo za 

krive obtožb, povezanih z množičnimi protesti po spornih volitvah pred dvema letoma in so 

se glasile od "žaljivega ravnanja zoper ustavo" do "hude veleizdaje", 

B. ker bodo kazni predvidoma izrečene naslednji mesec in večino obtoženih lahko obsodijo na 

smrtno kazen, 

C. ker so za krive spoznani tudi predsednik Koalicije za enotnost in demokracijo Hajlu Šavel, 

nekdanji predsednik Etiopskega sveta za človekove pravice profesor Mesfin Voldemarjam, 

posebni odposlanec ZN in nekdanji tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando 

dr. Jakob Hailemarjam, izvoljeni župan Adis Abebe dr. Birhanu Nega in nekdanja sodnica 

Birtukan Mideksa, vse pa je organizacija Amnesty International označila za "zapornike 

vesti", 

D. ker je sedaj obsojenih 38 zapornikov, ki so vsi zavrnili priznanje krivde, le nekaj od 30 000 

ljudi, aretiranih, ko je vlada ministrskega predsednika Zenavija Melesa posredovala med 

demonstranti, ki so protestirali proti njej zaradi goljufij in ponarejanja glasov na volitvah 

leta 2005, 

E. ker je preiskovalna komisija, ki jo je konec novembra 2005 ustanovil etiopski parlament, da 

bi raziskala nasilje junija in novembra 2005, ugotovila, da so vladne varnostne sile ubile 

193 civilistov in jih 763 ranile; ker je komisija v poročilu ugotovila, da so bile nekatere 

žrtve ubite z enim samim strelom v glavo ter da so ostrostrelci merili na posamezne 

opozicijske voditelje, in ker je v istem poročilu navedeno tudi, da so bili protestniki 

neoboroženi ter da so varnostne sile pretirano uporabile silo, 

F. ker je v poročilu ravno tako navedeno, da je bil med demonstracijami ubit štirinajstletnik, 
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njegov brat, ki mu je tekel na pomoč, je bil ustreljen od zadaj, ženo opozicijskega kandidata 

Eteneš Jimam pa so ustrelili pred njeno hišo in očmi otrok, 

G. ker je opozicijska Koalicija za enotnost in demokracijo (CUD) odgovornost za smrti 

pripisala varnostnim silam, predsednik Meles pa je opozicijo obtožil, da je sprožila nasilne 

proteste, 

H. ker sta bila predsednik in podpredsednik preiskovalne komisije prisiljena zbežati zaradi 

vladnega pritiska, naj prekličeta ugotovitve komisije, in ker je podpredsednik preiskovalne 

komisije Voldemihael o teh dogodkih pričal pred Evropskim parlamentom na predstavitvi 

dne 5. junija 2007, 

I. ker se še naprej dogajajo aretacije novinarjev in se jim preprečuje opravljanje njihovega 

poklica, 

J. ker so januarja 2007 policijske sile domnevno preteple in hudo ranile študente v mestih 

Dembi Dolo in Ghimbi, zaradi česar so trije umrli, priprtih pa je bilo od 30 do 50 študentov, 

K. ker so bili samovoljno pridržani in "izročeni" posamezniki, vključno z državljani EU, 

obtoženi mednarodnega terorizma, 

L. ker je politična in demokratična stabilnost v Etiopiji ključnega pomena za razvoj držav 

Afriškega roga, 

M. ker Etiopija potrebuje proces sprave, da bi oživili demokratične pridobitve, ki so sedaj v 

slepi ulici, in utrli pot trajnostnemu razvoju, ki bo spoštoval temeljne človekove pravice, 

politični pluralizem, pravice manjšin, zlasti plemena Oromo, ter pravno državo, 

N. ker je Etiopija podpisnica Sporazuma iz Cotonouja6, katerega člen 96 določa, da je 

spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin bistven element sodelovanja AKP-

EU, 

O. ker so se članice Varnostnega sveta ZN dne 16. junija 2007 v Adis Abebi sestale z Afriško 

unijo (AU)  in etiopskimi uslužbenci ter tudi s Svetom za mir in varnost AU, 

1. poziva etiopsko vlado, naj nemudoma in brezpogojno izpusti vse politične zapornike, med 

njimi tudi izvoljene poslance v parlamentu, voditelje CUD, aktiviste za človekove pravice, 

novinarje, učitelje, študente, sindikalne aktiviste in navadne državljane; 

2. obžaluje nedavno odločitev etiopskega sodišča, da spozna za krive 38 opozicijskih 

voditeljev, aktivistov za človekove pravice in novinarjev, ter močno obsoja dejstvo, da se je 

to zgodilo brez obrambnih postopkov, v sodnem procesu, kjer niso bili spoštovani 

mednarodni standardi za svobodno in pošteno sojenje in ki so ga splošno obsodile tudi 

mednarodne organizacije za človekove pravice; 

3. poziva etiopske sodne oblasti, naj ponovno preučijo obsodbo, ter poziva evropsko vlado, naj 

razveljavi morebitne smrtne in/ali zaporne kazni in zagotovi neodvisnost sodnega sistema; 

4. pozdravlja izpustitev 28 obtožencev dne 10 aprila 2007, med njimi sedmih novinarjev, med 

katerimi je bila Serkalem Fasil ob aretaciji šest mesecev noseča in ji je bila onemogočena 
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ustrezna zdravstvena oskrba; 

5. poziva k ustanovitvi neodvisne mednarodne preiskovalne komisije ter poziva etiopsko 

vlado, naj ji omogoči neodvisno preučiti prvotne ugotovitve komisije ter ji dovoli neomejen 

dostop do virov in dokumentov, pomembnih za preiskavo; 

6. obsoja aretacije neodvisnih novinarjev in poziva etiopsko vlado, naj zagotovi svobodo tiska; 

7. poziva etiopsko vlado, naj nemudoma razišče incidente s študenti v mestih Dembi Dolo in 

Ghimbi ter poskrbi, da odgovorni prevzamejo odgovornost; 

8. poziva etiopsko vlado, naj razkrije skupno število priprtih oseb ter vsem pripornikom 

omogoči stik z njihovimi družinami, pravno svetovanje in zdravstveno oskrbo; 

9. obsoja samovoljno pridržanje in "izročitve" posameznikov, obtoženih mednarodnega 

terorizma, vključno z državljani EU, ter poziva etiopsko vlado, naj nemudoma razkrije 

informacije o teh "izročitvah"; 

10. poziva etiopski režim, naj spoštuje človekove pravice, pravno državo in demokratično 

svobodo, skupaj s pravico do zbiranja in svobodo izražanja, Splošno deklaracijo ZN o 

človekovih pravicah in Afriško listino o človekovih pravicah in pravicah narodov ter naj 

izvaja Mednarodno konvencijo o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije; 

11. poziva etiopsko vlado, naj začne resen dialog z opozicijo in civilno družbo z namenom 

narodne sprave, da bi se lahko začel resničen proces demokratizacije; 

12. poziva Komisijo, Svet, Afriško unijo in Združene narode, naj spodbudijo etiopski dialog z 

vsemi stranmi, kjer bodo sodelovale politične stranke in civilna družba, da bi poiskali trajno 

rešitev sedanje politične krize; 

13. poziva Komisijo in Svet, naj od etiopske vlade jasno zahtevata takojšnjo in brezpogojno 

izpustitev vseh političnih zapornikov; 

14. poziva Komisijo, Svet in države članice, naj obsodijo uporabo smrtne kazni v Etiopiji; 

15. od Komisije in Sveta zahteva, naj Evropskemu parlamentu posredujeta poročila oseb, ki so 

v imenu Komisije in Sveta opazovali sedanja sojenja, med njimi Britanca Michaela Ellmana 

in drugih; 

16. poziva Komisijo in Svet, naj obsodita etiopsko vlado zaradi nasilnega zatiranja po volitvah 

maja 2005 in zaradi hudih kršitev človekovih pravic in demokracije, ki so jih od tedaj 

zagrešile oblasti, ter naj spremljata razmere v Etiopiji; 

17. poziva Komisijo in Svet, naj izvajata usklajeno povolilno politiko v Etiopiji ; 

18. poziva Evropski svet, naj preuči uveljavitev usmerjenih sankcij proti visokim vladnim 

uslužbencem; 

19. poziva Komisijo in Svet, naj podpreta žrtve zlorabe človekovih pravic in sorodnike 

političnih zapornikov; 

20. poziva Komisijo in Svet, naj sprejmeta konkretne ukrepe, da se demokratični proces, ki je 



trenutno na slepem tiru, vrne na pravo pot ter da se prepreči nadaljnje poslabšanje položaja 

človekovih pravic v Etiopiji, kar ima lahko daljnosežne posledice v regiji, če se tega 

ustrezno in nemudoma ne obravnava; 

21. poziva Komisijo in države članice, naj prek instrumentov sodelovanja podprejo oblikovanje 

svobodnih medijev v Etiopiji; 

22. poziva Komisijo in Svet, naj zavzameta usklajeno stališče v skladu s členom 96 Sporazuma 

iz Cotonouja; poudarja, da bi morali biti programi razvojnega sodelovanja v skladu s 

Sporazumom iz Cotonouja odvisni od spoštovanja človekovih pravic in dobrega 

upravljanja; 

23. poziva ZN, naj imenujejo posebnega poročevalca, ki naj v Etiopiji opravi preiskavo o 

neodvisnosti sodstva in samovoljnih pridržanjih, položaju človekovih pravic, skupaj s 

pravicami manjšin, o nasilju in pobojih po volitvah ter o obtožbah zaradi izdaje in žaljivega 

ravnanja zoper ustavni red, naslovljenih na voditelje opozicije, novinarje in aktiviste civilne 

družbe; 

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, sopredsednikoma 

Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, Komisiji Afriške unije in vseafriškemu 

parlamentu, etiopski vladi in generalnemu sekretarju Združenih narodov. 

 


