
P6_TA(2007)0385 

Μπαγκλαντές  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με το 

Μπαγκλαντές 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπαγκλαντές, και συγκεκριμένα 

το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 20061, 

– έχοντας υπόψη την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κήρυξε η υπηρεσιακή κυβέρνηση 

του  Μπαγκλαντές στις 11 Ιανουαρίου 2007, 

– έχοντας υπόψη την δήλωση της 16ης Ιανουαρίου 2007 της Προεδρίας της ΕΕ σχετικά με 

τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στο Μπαγκλαντές, 

– έχοντας υπόψη την επίσκεψη της Τρόικα της ΕΕ στο Μπαγκλαντές, τον Ιούνιο του 2007, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 

Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη2, 

– έχοντας υπόψη την δήλωση της 17ης Ιουλίου 2007 του Γενικού Γραμματέα των 

Ηνωμένων Εθνών για το Μπαγκλαντές, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του, 

Α. εκτιμώντας ότι οι βουλευτικές εκλογές, οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στο 

Μπαγκλαντές στις 22 Ιανουαρίου 2007 αναβλήθηκαν μετά από ταραχές που ξέσπασαν 

λόγω των εκλογών, με απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου στις 29 Ιανουαρίου 2007, 

και αναγγέλθηκε τώρα ότι θα πραγματοποιηθούν πριν από τα τέλη του 2008, 

Β. εκτιμώντας ότι η πολιτική κατάσταση πριν από την επιβολή της κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης χαρακτηριζόταν από την άρνηση έναρξης διαλόγου μεταξύ των κυριοτέρων 

πολιτικών παραγόντων, προσωπικούς ανταγωνισμούς, περιστασιακές πράξεις βίας και 

εξαιρετικά υψηλά επίπεδα διαφθοράς, 

Γ. εκτιμώντας ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2007 και 

ο πρώην κυβερνήτης της Κεντρικής Τράπεζας, Fakhruddin Ahmed, ανέλαβε επικεφαλής 

της υπηρεσιακής κυβέρνησης, στην οποία δεν συμμετέχουν πολιτικά κόμματα, με 

αποστολή την πάταξη της διαφθοράς, 

Δ. εκτιμώντας ότι η αποστολή παρατηρητών της ΕΕ για τις εκλογές ανέστειλε τη λειτουργία 

της στις 22 Ιανουαρίου 2007, εφόσον εκείνη την περίοδο εθεωρείτο ελάχιστα πιθανή η 

διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, 

                                                 
1  ΕΕ C 314 Ε, 21.12.2006, σ. 377. 
2  ΕΕ L 118, 27.4.2001, σ. 48. 



Ε. εκτιμώντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη αποφάσισαν να αποσύρουν  την υποστήριξή τους προς 

την εκλογική διαδικασία την ίδια ημέρα, 

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία υποστηρίζεται από το στρατό, έχει 

εισαγάγει, με στόχο την πάταξη της διαφθοράς, κατασταλτικά μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένης και της απαγόρευσης κάθε πολιτικής δραστηριότητας, της 

φυλάκισης ή απαγγελίας κατηγοριών σε βάρος τουλάχιστον 160 πολιτικών ηγετών, 

μεταξύ δε αυτών τριών πρώην Πρωθυπουργών, των Moudud Ahmed, Sheikh Hasina και 

Khaleda Zia, και σε βάρος περισσοτέρων των 100 000 πολιτών, 

Ζ. εκτιμώντας ότι έχουν αναφερθεί συχνές παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου, καθώς 

και συλλήψεις και περιπτώσεις βασανισμού στις οποίες εμπλέκονται δημοσιογράφοι και 

προσωπικό των μέσων ενημέρωσης, 

Η. εκτιμώντας ότι οι ενωμένες δυνάμεις διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην 

πανεθνική εκστρατεία πάταξης της διαφθοράς, με απόλυτη εξουσία να εισβάλλουν στα 

σπίτια υπόπτων και να κατάσχουν ιδιοκτησίες, 

Θ. εκτιμώντας ότι η μακρά παράδοση της κοσμικής δημοκρατίας του Μπαγκλαντές, 

συμπεριλαμβανομένου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα 

των δικαιωμάτων των γυναικών, η ελευθερία λόγου και η ανεξιθρησκία τελούν υπό 

ολοένα και μεγαλύτερη απειλή, 

Ι. εκτιμώντας ότι η γνωστή δικηγόρος του Μπαγκλαντές, ακτιβίστρια στον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών κατά της 

εμπορίας ανθρώπων, Sigma Huda, δικάστηκε τον Ιούλιο του 2007 και καταδικάστηκε σε 

τριετή φυλάκιση με τις κατηγορίες της δωροδοκίας και της διαφθοράς· ότι υπάρχουν 

σοβαρές ανησυχίες ότι στην κ. Huda, η οποία υποφέρει από σοβαρά προβλήματα υγείας, 

δεν παρασχέθηκε ειδικευμένη ιατρική θεραπεία· ότι ο Γενικός Γραμματέας των 

Ηνωμένων Εθνών Ban-Ki Moon στις 17 Ιουλίου 2007 κάλεσε τις αρχές του 

Μπαγκλαντές να σεβαστούν πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα της κ. Huda, 

ΙΑ. εκτιμώντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της οικουμενικής διακήρυξης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων «καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του 

δίκαια και δημόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε 

για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, είτε σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για 

το βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του», 

ΙΒ. εκτιμώντας ότι στις 27 Αυγούστου 2007 το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε απόφαση του 

Ανώτερου Δικαστηρίου για την αποφυλάκιση με εγγύηση της πρώην Πρωθυπουργού και 

προέδρου του Συνδέσμου Awami Sheikh Hasina, η οποία έχει φυλακιστεί από τις 16 

Ιουλίου 2007, 

ΙΓ. εκτιμώντας ότι η πρώην Πρωθυπουργός Khaleda Zia και ο γιός της φυλακίστηκαν στις 3 

Σεπτεμβρίου 2007 στη Dhaka με τις κατηγορίες της διαφθοράς, 

ΙΔ. εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μπαγκλαντές έχουν καλές μακροχρόνιες 

σχέσεις και είναι σημαντικοί οικονομικοί εταίροι, 

1. ανησυχεί σοβαρά για την δυσανάλογη αντίδραση του στρατού και της αστυνομίας στις 

φοιτητικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν τέλη Αυγούστου του 2007 στο Πανεπιστήμιο της 



Dhaka· θεωρεί ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν στοιχείο του μη δημοφιλούς πολιτικού 

ρόλου που ανέλαβε ο στρατός· χαιρετίζει το γεγονός ότι η απαγόρευση που επιβλήθηκε 

στην Dhaka και πέντε άλλες πόλεις λόγω αυτών των διαδηλώσεων ήρθη στις 28 

Αυγούστου 2007· ζητεί την άμεση απελευθέρωση των ατόμων που είχαν συλληφθεί μετά 

από τις φοιτητικές και καθηγητικές ταραχές, συμπεριλαμβανομένων και μελών της 

ένωσης καθηγητών Shikkhok Samity, και συγκεκριμένα των Anwar Hossain, Harun Ur 

Rashid, Saidur Rahman Khan και Abdus Sobhan· 

2. ανησυχεί σοβαρά για τη σύλληψη και δικαιολογία για την συνεχιζόμενη κράτηση της 

προέδρου του Συνδέσμου Awami Sheikh Hasina, η οποία συνελήφθη στις 16 Ιουλίου 

2007 και κατηγορήθηκε για εκβιασμό, και της προέδρου του Εθνικιστικού Κόμματος του  

Μπαγκλαντές Khaleda Zia με τις κατηγορίες της διαφθοράς· καλεί τις αρχές του 

Μπαγκλαντές να διεξαγάγουν τη δίκη με την απαραίτητη διαφάνεια και σύμφωνα με το 

κράτος δικαίου· ζητεί, πιο συγκεκριμένα, από την κυβέρνηση να βασίσει την εκστρατεία 

της κατά της διαφθοράς μόνο σε γεγονότα που έχουν σχέση με το περιεχόμενο ποινικών 

διαδικασιών για διαφθορά· 

3. καλεί τις αρχές του Μπαγκλαντές να επιτρέψουν την πρόσβαση σε όλα τα δικαστήρια 

διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενδιαφερομένων μερών και διεθνών 

παρατηρητών όπως είναι οι διπλωμάτες κρατών μελών της ΕΕ ή προσωπικό της 

αντιπροσωπείας των ΕΚ, ώστε να πιστοποιηθεί ότι οι διαδικασίες είναι δίκαιες και 

αμερόληπτες· 

4. ανησυχεί σοβαρά για τις συνθήκες υπό τις οποίες η κ. Sigma Huda, η οποία 

καταδικάστηκε με την κατηγορία της δωροδοκίας,  κρατείται στις φυλακές, ιδιαίτερα δε 

για την απουσία οιασδήποτε ιατρικής θεραπείας την οποία χρειάζεται επειγόντως· 

παρακινεί τις αρχές του Μπαγκλαντές να παράσχουν στην κ. Huda την απαραίτητη 

ιατρική μέριμνα και συνδρομή που απαιτείται από την κατάσταση της υγείας της· καλεί 

τις αρχές του Μπαγκλαντές να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα της κ. Huda, 

ιδιαίτερα το δικαίωμα να δέχεται επισκέψεις της οικογένειάς της και φίλων της στη 

φυλακή· παρακινεί τις αρχές να επιτρέψουν πάραυτα τις επισκέψεις αυτές· 

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ενώ σημειώνει 

πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, έχει αποδειχθεί πολύ λιγότερο αποφασιστική 

στην πολιτική μεταρρύθμιση· ζητεί την επάνοδο της δημοκρατίας και την άρση της 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο Μπαγκλαντές· ζητεί συγκεκριμένα την άρση της 

απαγόρευσης κάθε πολιτικής δραστηριότητας, ώστε όλα τα μέρη και οι πολιτικές 

οργανώσεις να προετοιμαστούν για ανοικτές και δίκαιες εκλογές όπως προβλέπεται από 

το Σύνταγμα· 

6. επισημαίνει τη δημοσίευση ενός χάρτη πορείας για τις εκλογές από την Εκλογική 

Επιτροπή τον Ιούλιο του 2007 και τις προσπάθειες για τον λεπτομερή έλεγχο της 

διαδικασίας εγγραφής  στους καταλόγους και την τροποποίηση της εκλογικής 

νομοθεσίας· ωστόσο, παρακινεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τον παρόντα χάρτη 

πορείας για τις εκλογές και να επιταχύνει τις προετοιμασίες τους· 

7. χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ να παράσχει πλήρη τεχνική υποστήριξη στις αρχές του 

Μπαγκλαντές για τη διεξαγωγή των εκλογών· καλεί  την αποστολή παρατηρητών για τις 

εκλογές της ΕΕ να αναλάβει εκ νέου τις δραστηριότητές της όσο το δυνατό συντομότερα 

εφόσον αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο· 



8. ζητεί να τεθεί τέρμα στην ανατριχιαστική στρατιωτικοποίηση της χώρας· ανησυχεί 

σοβαρά για το ρόλο της Μυστικής Υπηρεσίας DGFI, για τις κατηγορίες για βασανιστήρια 

ατόμων που κρατούνται· 

9. καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να απόσχει από οιεσδήποτε αυθαίρετες διώξεις 

κατοίκων υποβαθμισμένων περιοχών και ακτημόνων αγροτών από τις παρυφές των 

αστικών δρόμων και χέρσες εκτάσεις γης, ευθυγραμμιζόμενη με την απόφαση του 

Ανώτερου Δικαστηρίου, και να προβεί στις απαραίτητες εξώσεις μόνο με βάση καλώς 

προετοιμασμένα προγράμματα αποκατάστασης· 

10. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ελέγξουν προσεκτικά τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και την πολιτική κατάσταση στο Μπαγκλαντές υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων 

και να προβούν σε διαβήματα για την συνεχιζόμενη χρήση της κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης· καλεί τις ομάδες εργασίας που ιδρύθηκαν μεταξύ της ΕΕ και του Μπαγκλαντές 

για την οικοδόμηση των θεσμών, την διοικητική μεταρρύθμιση, την διακυβέρνηση και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα να συμβάλουν ενεργά στην σταθεροποίηση της δημοκρατίας στο 

Μπαγκλαντές· 

11. καλεί την υπηρεσιακή κυβέρνηση να προωθήσει τη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η λειτουργία της οποίας θα πρέπει να αποτελέσει επίσης 

προτεραιότητα για τη μελλοντική μη στρατιωτική κυβέρνηση· 

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, την Υπηρεσιακή Κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και το Γενικό Γραμματέα των 

Ηνωμένων Εθνών. 

 

 


