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Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως η περίπτωση 

Liu Xiaobo 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και ιδίως την υπόθεση του Liu Xiaobo 

 

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα, ιδίως τα 

ψήφισματά του της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας 

— Διάλογος ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και της 26ης Νοεμβρίου 2009 με 

τίτλο «Κίνα: δικαιώματα των μειονοτήτων και εφαρμογή της θανατικής ποινής», 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την λειτουργία των 

διαλόγων και των διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της 19ης Δεκεμβρίου 2008, εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τον Χάρτη 2008 και τη σύλληψη υποστηρικτών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

– έχοντας υπόψη την σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα τον 

Μάιο του 2009, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Προεδρίας της 26ης Ιουνίου 2009 και της 14ης 

Δεκεμβρίου 2009, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη δίωξη του Liu 

Xiaobo, 

– έχοντας υπόψη το σεμινάριο ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Νοεμβρίου 

2009 και τον διάλογο ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έλαβε χώρα στις 20 

Νοεμβρίου 2009, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της 29ης Δεκεμβρίου 2009, εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εκτέλεση του Akmal Sheikh, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2008 ο Liu Xiaobo, εξέχων ακτιβιστής για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, ακαδημαϊκός και εκ των συντακτών του Χάρτη 2008, ετέθη υπό 

«κατ’ οίκον παρακολούθηση», μια μορφή προδικαστικής κράτησης που μπορεί να 

επιβληθεί για διάστημα έως έξι μηνών χωρίς απαγγελία κατηγοριών, σε μυστική 

τοποθεσία στο Πεκίνο, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Liu Xiaobo συνελήφθη στις 23 Ιουνίου 2009 και ότι την 

επομένη του απαγγέλθηκε η κατηγορία της «υποκίνησης σε ανατροπή της κρατικής 

εξουσίας», σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Liu Xiaobo είναι ένα από τα 303 άτομα που συνυπέγραψαν τον 

Χάρτη 2008, ένα αίτημα για συνταγματική μεταρρύθμιση, εκδημοκρατισμό και 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο στη συνέχεια υπεγράφη από 



 

περισσότερους από 10.000 Κινέζους πολίτες, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Δεκεμβρίου 2009 το Πρώτο Δημοτικό Ενδιάμεσο Λαϊκό 

Δικαστήριο του Πεκίνου έκρινε ένοχο τον κ. Liu Xiaobο για «υποκίνηση σε ανατροπή 

της κρατικής εξουσίας» και τον καταδίκασε σε 11ετή κάθειρξη, καθώς και ότι η 

κυβέρνηση βάσισε την καταδίκη αυτή αφενός στον ρόλο που διαδραμάτισε ο Liu Xiaobο 

στη σύνταξη του Χάρτη 2008 και στη διοργάνωση της συλλογής υπογραφών, αφετέρου 

σε έξι δοκίμια που δημοσίευσε από το 2005 έως το 2007 και στα οποία ασκούσε κριτική 

στην κινεζική κυβέρνηση, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύζυγος του Liu Xiaobo και προσωπικό από περίπου δώδεκα 

ξένες πρεσβείες στο Πεκίνο ζήτησαν άδεια να παρακολουθήσουν τη δίκη, αλλά δεν τους 

επετράπη η είσοδος στην αίθουσα του δικαστηρίου, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις από ιστολόγους 

στην Κίνα, διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ξένες κυβερνήσεις, 

καθώς και ότι ο Liu Xiaobo έχει υποβάλει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον πρώην πρόεδρο της Τσεχίας, Vaclav Havel, ο οποίος 

επιθυμούσε να επιδώσει έκκληση για την απελευθέρωση του Liu Xiaobo, δεν επετράπη η 

είσοδος στην πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Πράγα, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές δεν εισάκουσαν τις επανειλημμένες εκκλήσεις 

της ΕΕ και ενός εκ των κρατών μελών της για μετατροπή της θανατικής ποινής που 

επιβλήθηκε στον Akmal Shaikh, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από λίγες ημέρες, Κινέζος αξιωματούχος αναγνώρισε για 

πρώτη φορά ότι ο Gao Zhiseng, χριστιανός ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης, έχει εξαφανιστεί, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2009 σημειώθηκαν και άλλα κρούσματα 

παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, όπως η παρενόχληση μελών του 

Φόρουμ της Guizhou για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προκειμένου να μην 

πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις που είχαν προγραμματίσει για τον εορτασμό της Ημέρας 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και ο ξυλοδαρμός και η κακοποίηση που υπέστη κατά τη 

διάρκεια κράτησής του ο Qi Choghuai, δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής του 

γραφείου της Fazhi Morning Post στη Shandong, 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει της 60ης επετείου από την ίδρυση της χώρας, την 1η 

Οκτωβρίου, οι κινεζικές αρχές ενέτειναν την παρακολούθηση, την παρενόχληση και τη 

φυλάκιση ακτιβιστών, ώστε να μην τους επιτραπεί να εκφράσουν δημοσίως ανησυχίες 

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, 

πολλές εκατοντάδες ακτιβιστές και αντιφρονούντες τέθηκαν υπό διαφόρων μορφών 

παρακολούθηση ή κατ' οίκον περιορισμό με αφορμή την επέτειο αυτή, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2009, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας υπέβαλε 

έγγραφο στα Ηνωμένα Έθνη για να στηρίξει την υποψηφιότητά της για συμμετοχή στο 

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου επιβεβαίωνε ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της 

Κίνας είναι «προσηλωμένη στην προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών του κινεζικού λαού», 



ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Ιανουαρίου 2010 η Google ανακοίνωσε την πρόθεσή της 

να σταματήσει τη συνεργασία της με τις κινεζικές αρχές λογοκρισίας στο Διαδίκτυο, 

συνδέοντας την κίνησή της αυτή με ηλεκτρονικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν με 

εξελιγμένα μέσα κατά υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας (και προέρχονταν από 

την Κίνα, όπως υποψιάζεται η Google) και οι οποίες είχαν στόχο, μεταξύ άλλων, 

λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail που διατηρούσαν ακτιβιστές για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της 

Κίνας και ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Κίνα, καθώς και ότι η Κίνα είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι εμπορικές και 

οικονομικές σχέσεις έχουν επισκιάσει τα ζητήματα των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, 

του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αμελητέα τα αποτελέσματα που έχει αποφέρει έως σήμερα 

ο διάλογος ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εγκαινιάστηκε το 2000, καθώς 

και ότι αυτή η έλλειψη αποτελεσμάτων είναι επίσης απόρροια της ασυντόνιστης και 

αναποτελεσματικής κοινής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ έναντι της Κίνας, 

1. ζητεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση του Liu Xiaobo και εκφράζει την 

αλληλεγγύη του με τις ειρηνικές δράσεις και πρωτοβουλίες του υπέρ της εφαρμογής 

δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

καταδικάζει έντονα τη δικαστική παρενόχληση που υπέστη ο Liu Xiaobo· 

2. εκφράζει ταυτοχρόνως τη συμπαράστασή του στους Κινέζους που έχουν εκφράσει 

δημόσια τη δυσαρέσκειά τους για την καταδίκη του Liu Xiaobo· 

3. ζητεί από τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που 

ανέλαβαν ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να συμμορφωθούν με 

τις διατάξεις της διακήρυξης του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 9 

Δεκεμβρίου 1998· 

4. καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και ζητεί την επικύρωση του Διεθνούς 

Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα· 

5. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Κίνα, στο πλαίσιο της διαδικασίας 

Οικουμενικής Περιοδικής Εξέτασης του 2009, απέρριψε όλες τις συστάσεις των κρατών 

μελών του ΟΗΕ σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την παροχή εγγυήσεων για τον 

νομικό κλάδο, την προστασία των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα 

δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων, την κατάργηση της θανατικής ποινής, την 

κατάργηση του σωφρονισμού μέσω εργασίας, την απαγόρευση των βασανιστηρίων, την 

ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την καθιέρωση πραγματικών μέσων προσφυγής 

κατά των διακρίσεων· 

6. καταδικάζει απερίφραστα την εκτέλεση του Akmal Saikh και επαναλαμβάνει την 

απόλυτη και μακροχρόνια αντίθεσή της στη χρήση της θανατικής ποινής σε οιαδήποτε 

περίσταση· είναι πεπεισμένο ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας 



 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε όλες τις χώρες· 

7. χαιρετίζει την πρόθεση της Google να παύσει τη συνεργασία της με τις κινεζικές αρχές 

για το φιλτράρισμα και τη λογοκρισία στο Διαδίκτυο, και καλεί όλες τις άλλες εταιρείες 

να πράξουν το ίδιο· καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να σεβαστεί πλήρως την 

ελευθερία του λόγου στο Διαδίκτυο· εκφράζει την αλληλεγγύη της με τους χρήστες του 

Διαδικτύου στην Κίνα, οι οποίοι είναι αυτοί που θα πληγούν περισσότερο από την 

αποχώρηση στην οποία σκοπεύει να προβεί η Google· 

8. τονίζει ότι τον Απρίλιο του 2009 η κινεζική κυβέρνηση δημοσίευσε το πρώτο της εθνικό 

σχέδιο δράσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2009-2010), το οποίο έχει 

στόχο την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την προστασία τους από 

αυθαίρετη κράτηση, την απαγόρευση της απόσπασης ομολογιών με βασανιστήρια και 

την εξασφάλιση δίκαιων και ανοικτών δικαστικών διαδικασιών· 

9. τονίζει ότι οι επιδόσεις της Κίνας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν 

πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγείρουν την 

υπόθεση του Liu Xiaobo κατά την επόμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας· λαμβάνει υπόψη 

του τους προηγούμενους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα και τον 

διάλογο ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στις 20 

Νοεμβρίου 2009· τονίζει την ανάγκη αυστηρής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων 

όλων αυτών των διαλόγων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των συστάσεων· 

10. τονίζει την ανάγκη να ξεκινήσει συνολική αξιολόγηση και να ενισχυθούν οι διάλογοι ΕΕ-

Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί όλες οι υποθέσεις που αφορούν υπερασπιστές 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εγείρονται συστηματικά κατά τους διαλόγους αυτούς, και 

επισημαίνει τη φυλάκιση του Hu Jia, που τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2008, και 

την παρενόχληση της συζύγου του, Zeng Jinyan· 

11. θεωρεί ότι η ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων με την Κίνα πρέπει να συνοδεύεται από 

πραγματικό πολιτικό διάλογο, και ζητεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να 

αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της νέας συμφωνίας-πλαισίου που βρίσκεται σήμερα υπό 

διαπραγμάτευση με την Κίνα· 

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο 

της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, στον Πρόεδρο 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή, καθώς και στον Πρόεδρο, τον 

Πρωθυπουργό και τη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. 

 

 


