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H κατάσταση στην Κίνα μετά το σεισμό και πριν από τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την 

κατάσταση στην Κίνα μετά το σεισμό και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες   

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με  την φυσική 

καταστροφή στην Κίνα1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στο 

Θιβέτ2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη διάσκεψη 

κορυφής ΕΕ/Κίνας και τον διάλογο ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα3, 

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του 25ου γύρου του διαλόγου ΕΕ- Κίνας για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στο Brdo της Σλοβενίας, στις 15 Μαΐου 

2008,  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Κίνα όσο και η ΕΕ έχουν δεσμευθεί να συμβάλουν στην 

ειρήνη, την ασφάλεια και την αειφόρο ανάπτυξη ανά τον κόσμο, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των καταστροφών που προκλήθηκαν από τον βίαιο 

σεισμό που έπληξε τη Νοτιοδυτική Κίνα στις 12 Μαΐου 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

σεισμός αυτός προκάλεσε δεκάδες χιλιάδες θύματα, ιδίως στην επαρχία του Σετσουάν· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, 10 εκατομμύρια άτομα 

επλήγησαν από το σεισμό και σχεδόν 70 000 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 

συμπεριλαμβανομένων και χιλιάδων μαθητών που σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν οι 

αίθουσες διδασκαλίας τους, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έλαβε επειγόντως έκτακτα μέτρα 

στέλνοντας προσωπικό - περιλαμβανομένου και τμήματος του στρατού- και ιατρικές 

μονάδες για την περίθαλψη των κατοίκων της πληγείσας περιοχής, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική κινητοποίηση και αλληλεγγύη ολόκληρου του 

κινεζικού λαού και της διεθνούς κοινότητας σε προσπάθειες στήριξης των θυμάτων της 

καταστροφής, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άνοιγμα του Θιβέτ στους τουρίστες και στα μέσα ενημέρωσης 

δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως «εκδήλωση δημοσίων σχέσεων» αλλά ως πραγματικό 
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άνοιγμα, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους δημοσιογράφους, στα μέσα 

ενημέρωσης και στους τουρίστες να επισκέπτονται την περιοχή του Θιβέτ, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις συμπερασματικές δηλώσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 

(ΔΟΕ) στις οποίες υπογραμμίζεται ότι η ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 

στην Κίνα θα βοηθήσει στο άνοιγμα της χώρας και στη βελτίωση της κατάστασης στον 

τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας, τους τομεακούς 

διαλόγους και τη στενότερη συνεργασία σε διάφορα θέματα παγκοσμιοποίησης· 

2. καλεί τις κινεζικές αρχές να έχουν κατά νου ότι οι προειδοποιήσεις όσον αφορά τους 

σεισμούς αποτελούν δείκτη ανάπτυξης μιας χώρας· τονίζει, συνεπώς, ότι έχει ζωτική 

σημασία να υπάρχει ενεργός και ταχεία ανταπόκριση σε κάθε προειδοποίηση την οποία η 

διεθνής κοινότητα ενδέχεται να παράσχει στις αρχές στην απίθανη αλλά δυνατή 

περίπτωση άλλης φυσικής καταστροφής στην Κίνα· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανάληψη των επαφών, μετά τα γεγονότα του 

Μαρτίου 2008 στη Λάσα, μεταξύ των εκπροσώπων του Δαλάι Λάμα και των κινεζικών 

αρχών· ενθαρρύνει τα δύο μέρη να εντείνουν τις επαφές αυτές για την δημιουργία 

βάσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, διότι ειδάλλως θα είναι αδύνατη η επίτευξη αμοιβαία 

αποδεκτής πολιτικής λύσης· 

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός μολονότι οι σχέσεις με την Κίνα σημείωσαν 

σημαντική πρόοδο στον τομέα του εμπορίου και της οικονομίας, συνοδεύτηκαν από 

ουσιώδη επιτεύγματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· 

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι επιδόσεις της Κίνας σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων εξακολουθούν να εμπνέουν ανησυχία λόγω των ευρείας κλίμακας και 

συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις 

που ανέλαβε η Κίνα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν στη χώρα ανετέθη η 

διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων· 

6. καταδικάζει τη συχνή επιβολή της θανατικής ποινής από την Κίνα και καλεί τις κινεζικές 

αρχές να επιβάλουν δικαιοστάσιο στις εκτελέσεις· 

7. εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεθνείς εκκλήσεις δεν κατόρθωσαν να σταματήσουν τις 

κινεζικές αρχές από το να δώσουν συνέχεια στις ταραχές της 14ης Μαρτίου 2008 στο 

Θιβέτ, καθώς όσοι συμμετείχαν στη διαμαρτυρία στη Λάσα εξακολουθούν να 

αναζητούνται, να τίθενται υπό κράτηση και να συλλαμβάνονται αυθαίρετα, χωρίς οι 

οικογένειές τους να έχουν ενημερωθεί για το πού βρίσκονται, παρόλο που αυτό είναι 

υποχρεωτικό σύμφωνα με το κινεζικό δίκαιο· καλεί τις κινεζικές αρχές, κατά την περίοδο 

των Ολυμπιακών Αγώνων και στο όνομα της μακροχρόνιας παράδοσης της Ολυμπιακής 

Εκεχειρίας, να θέσει τέρμα στην εκστρατεία «πατριωτικής αναμόρφωσης», η οποία έχει 

ενταθεί από τις αρχές Απριλίου· 

8. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Κίνα συμφώνησε γρήγορα να αποδεχθεί τη βοήθεια της 

διεθνούς κοινότητας για την παροχή βοήθειας στους σεισμοπαθείς της περιοχής 

Σετσουάν και τη διευκόλυνση της παρέμβασης των εθελοντικών οργανώσεων παροχής 

ανθρωπιστικής βοήθειας για τη διανομή της βοήθειας· 



9. υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης της Ένωσης, των κρατών μελών της και της 

διεθνούς κοινότητας για την φάση της ανασυγκρότησης της πληγείσας περιοχής· 

10. καλεί την Κίνα να σεβαστεί τις δημόσιες δεσμεύσεις που ανέλαβε για θέματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των μειονοτήτων, τη δημοκρατία και το 

κράτος δικαίου, και τις οποίες ανακοίνωσε η ΔΟΕ κατά τη λήψη της απόφασής της για 

απονομή της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Κίνα· 

11. ζητεί από τις κινεζικές αρχές να αξιοποιήσουν την ιστορική αυτή ευκαιρία και να δείξουν 

στον κόσμο ότι η απονομή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο παρέσχε μοναδική 

ευκαιρία για τη βελτίωση των επιδόσεών τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

δείχνοντας επιείκεια σε όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και ακτιβιστές ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που βρίσκονται στη φυλακή, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται στη 

φυλακή του Θιβέτ μετά την εξέγερση του Μαρτίου 2008 (εκτός, βεβαίως, από τους 

δράστες βίαιων εγκλημάτων)· καλεί, επιπλέον, τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν τις 

διακρίσεις εις βάρος των αγροτών μεταναστών και των εθνοτικών μειονοτήτων και να 

απόσχει από την παρενόχληση συνδικαλιστών ακτιβιστών, δικηγόρων και 

δημοσιογράφων, όταν αυτοί καταγγέλλουν παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών· 

επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η φυλάκιση τέτοιων προσώπων αντιτίθεται στο 

καθολικό και αποδεκτό πνεύμα του ius gentium (δίκαιο των εθνών)· 

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

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση 

της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας καθώς και στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής. 

 


