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Gvineja 

Eiropas Parlamenta 2009. gada 15. janvāra rezolūcija par valsts apvērsumu Gvinejā 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu, 

A. tā kā 2008. gada 23. decembrī, dienu pēc prezidenta Lansana Conté nāves, varu sagrāba 

virsnieku grupa, 

B. tā kā 1984. gadā Lansana Conté, toreiz būdams virsnieks, pats sagrāba varu ar spēku pēc 

sava priekšgājēja prezidenta Sékou Touré nāves un to noturēja divdesmit četru gadus, 

C. tā kā armijai nevajadzētu nekādā veidā būt iesaistītai valstu pārvaldībā, 

D. tā kā nacionālās asamblejas pilnvaru laiks ir beidzies pirms diviem gadiem un kopš tā laika 

nav notikušas jaunas parlamenta vēlēšanas, 

E. tā kā lēmumi par Gvinejas politisko, ekonomisko un sociālo nākotni jāpieņem Gvinejas 

tautai un divu gadu termiņš, ko tās pārstāvjiem piedāvā militārā hunta, lai organizētu 

vēlēšanas, ir pārāk garš, 

F. tā kā valsts apvērsumu nosoda Rietumāfrikas valstu ekonomikas savienība (ECOWAS) un 

Āfrikas Savienība (ĀS), kuras ir nolēmušas apturēt Gvinejas dalību to darbībā, 

G. tā kā galvenās opozīcijas partijas un dažādu arodbiedrību grupu apvienība, kas rīkoja 

2006. gada jūnija un 2007. gada janvāra streikus, zina par varas pārņemšanu, bet nacionālās 

asamblejas priekšsēdētājs aicina atjaunot konstitucionālo likumību, 

H. tā kā pēc Pasaules Bankas ziņām katrs otrais gvinejietis pārtiek no 1 ASV dolāram 

ekvivalentas summas dienā un tā kā ienākumi uz vienu iedzīvotāju kopš neatkarības 

joprojām samazinās, kaut arī valstij ir nozīmīgi ūdens un derīgo izrakteņu resursi, 

I. tā kā organizācija Transparency International ierindo Gvineju starp korumpētākajām 

Āfrikas valstīm, 

J. tā kā valsts apvērsums nelabvēlīgi ietekmē ekonomiku un sabiedrību un tā kā attīstība ir 

labākā veiksmes un demokrātijas garantija, 

K. tā kā vairākās Gvinejas pilsētās ir atkārtoti rīkotas protesta demonstrācijas pret dzīves 

dārdzības celšanos un uztura pamatproduktu nepietiekamību, 

L. tā kā iepriekšējā prezidenta Lansana Conté laikā situācija attiecībā uz cilvēktiesībām ir 

bijusi ļoti satraucoša, ieskaitot plašu armijas un policijas spēku lietošanu pret 

civiliedzīvotājiem, apzināti nelikumīgas apcietināšanas un apcietināšanas bez tiesas 

sprieduma, kā arī vārda brīvības ierobežošanu, 



M. tā kā ir svarīgi izvērtēt politisko partiju, arodbiedrību un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas priekšlikumus, kā attīstīt nacionālo dialogu, lai vienotos par mierīgu un 

demokrātisku pāreju, kā arī par prezidenta un parlamentāro vēlēšanu grafiku, 

N. tā kā militārās huntas pieņemtajos lēmumos un rīkojumos, kas jo īpaši pieņemti valdības 

līmenī, nav respektēti tiesiskuma pamatnoteikumi, 

O. tā kā iepriekš Āfrikas Importa–Eksporta bankas atbildīgā persona Kabiné Komara ir iecelts 

par premjerministru un ir zināms, ka viņš bija iekļauts arodbiedrību izvirzītajā sarakstā 

premjerministra amatam 2007. gada februāra notikumu laikā, 

P. tā kā ir notikuši patvaļīgi atbildīgu militārpersonu un civiliedzīvotāju aresti, 

1. nosoda virsnieku grupa s izdarīto varas sagrābšanu un prasa dažu mēnešu laikā organizēt 

brīvas un pārredzamas parlamentārās un prezidenta vēlēšanas, ievērojot starptautiskos 

standartus un ar Āfrikas Savienības, ECOWAS un ES atbalstu civilas pārejas valdības 

uzraudzībā; 

2. prasa rīkot Gvinejā nacionālu dialogu, piedaloties visām politiskajām partijām, 

arodbiedrībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai sagatavotu ceļu demokrātiskai 

pārejai; 

3. prasa huntai respektēt uzskatu brīvību, vārda brīvību un biedrošanās brīvību, jo īpaši 

tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos, kādas paredz Vispārējā cilvēktiesību deklarācija; 

4. nosoda patvaļīgos militārpersonu un civiliedzīvotāju arestus un apcietināšanas un prasa tos 

nekavējoties atbrīvot, ja pret tiem nav iespējams celt nekādas nopietnas apsūdzības; 

5. pieņem zināšanai Gvinejas jauno atbildīgo personu politisko apņemšanos attiecībā uz 

neatlaidīgu cīņu pret korupciju un pārredzamas demokrātiskas sistēmas izveidi Gvinejā; 

prasa respektēt šo apņemšanos; 

6. atzinīgi vērtē Āfrikas Savienības un ECOWAS lēmumus pārtraukt attiecības ar Gvineju, 

kamēr šajā valstī nebūs demokrātiski ievēlēta parlamenta un valdības; 

7. prasa saskaņā ar Kotonū nolīguma 8. un 96. pantu sākt politisku dialogu starp Eiropas 

Savienību un pārejas iestādēm, kas pārņēmušas varu Gvinejā; 

8. prasa Eiropas Komisijai būt gatavai iesaldēt jebkuru palīdzību, izņemot humāno un pārtikas 

palīdzību, un, ja nenotiek demokrātiska pāreja, apsvērt mērķtiecīgu sankciju iespēju pret 

iestāžu locekļiem, kuri ar varu sagrābuši varu; 

9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, ANO Drošības 

padomei, Āfrikas Savienības iestādēm, ECOWAS, ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai 

asamblejai un Gvinejas iestādēm. 


