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Κατάσταση στην Ταϊλάνδη 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την κατάσταση 

στην Ταϊλάνδη 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, 

– έχοντας υπόψη την Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του 

Πολίτη (ICCPR) του 1966, 

– έχοντας υπόψη τις Βασικές Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση ισχύος και όπλων 

από το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας το 1990, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Υπάτης Εκπροσώπου Κάθριν Άστον της 8ης και 13ης 

Απριλίου 2010 σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ταϊλάνδη, 

– έχοντας υπόψη την δήλωση του Γενικού Γραμματέα της ASEAN της 12ης Απριλίου 

2010 σχετικά την κατάσταση στην Ταϊλάνδη, 

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

A. έχοντας υπόψη ότι σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη βίαιη κρίση μεταξύ των διαδηλωτών που 

αποκαλούνται «κόκκινα πουκάμισα» και της κυβέρνησης από κοινού με το στρατό που 

υποστηρίζεται από το κίνημα «κίτρινα πουκάμισα» με νεκρούς που ήδη υπερβαίνουν τα 

60 άτομα και τραυματίες άνω των 1 700, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε άνω των 20 

επαρχιών της χώρας, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Απριλίου 2010 σημειώθηκε έκρηξη βίας μεταξύ 

διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στη Μπανγκόκ, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Μαΐου 2010 ο Πρωθυπουργός Abhisit Vejjajiva 

παρουσίασε ένα χάρτη πορείας με σχέδιο αποτελούμενο από πέντε σημεία που θα 

οδηγούσε στη διεξαγωγή γενικών εκλογών στις 14 Νοεμβρίου 2010, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 13 Μαΐου 2010 σημειώθηκε στη Μπανγκόκ ένα νέο κύμα 

βίας μεταξύ στρατευμένων διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κήρυξε η κυβέρνηση της 

Ταϊλάνδης οδήγησε στη λογοκρισία ενός δορυφορικού τηλεοπτικού σταθμού, διαφόρων 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και ιστοσελίδων· ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

παρατηρεί με βαθύτατη ανησυχία τις απειλές κατά της ελευθερίας των μέσων 

ενημέρωσης και τονίζει εκ νέου ότι η ελευθερία έκφρασης είναι θεμελιώδες δικαίωμα 

που προσυπογράφεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2010 μια στρατιωτική 



 

επιχείρηση για να ενισχυθεί ένας διάδρομος ασφαλείας περιμετρικά του κυρίου 

στρατοπέδου των διαδηλωτών με αποτέλεσμα το θάνατο αρκετών ατόμων, 

περιλαμβανομένου ενός ιταλού δημοσιογράφου και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κι Μουν 

εξέφρασε την ανησυχία του για τις βιαιοπραγίες και απηύθυνε έκκληση τόσο στους 

διαδηλωτές όσο και στις αρχές της Ταϊλάνδης να πράξουν ό,τι μπορούν προκειμένου να 

αποφευχθούν οι περαιτέρω βιαιοπραγίες και οι απώλειες ανθρωπίνων ζωών· ότι το 

Βιετνάμ που προεδρεύει της ASEAN, εξέφρασε ανησυχίες για την χειροτέρευση της 

κατάστασης στην Ταϊλάνδη και κάλεσε όλες τις πλευρές να αποφύγουν τις βιαιοπραγίες 

και να προσπαθήσουν να συμφιλιωθούν, 

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την βίαιη σύγκρουση μεταξύ των διαδηλωτών και 

των δυνάμεων ασφαλείας στην Ταϊλάνδη που αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία στη 

χώρα και εκφράζει την αλληλεγγύη του στο λαό της Ταϊλάνδης και σε όλες τις 

οικογένειες οι οποίες έχασαν αγαπημένα άτομα κατά την διάρκεια των τελευταίων 

εβδομάδων· 

2. υπενθυμίζει ότι οι Βασικές Αρχές για τη Χρήση Ισχύος και Όπλων εκ μέρους των 

δυνάμεων ασφαλείας προβλέπουν ότι οι αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν, στο μέτρο 

του δυνατού, μη βίαια μέσα προτού καταφύγουν στη χρήση βίας και όπλων και στις 

περιπτώσεις όπου η νόμιμη χρήση ισχύος και όπλων είναι αναπόφευκτη, οι αρχές πρέπει 

να ενεργούν με αυτοσυγκράτηση και ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος· 

3. καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να σταματήσουν την 

πολιτική βία· 

4. χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης να συγκροτήσει μια επιτροπή περιλαμβάνουσα 

ιατροδικαστές και εκπροσώπους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων προκειμένου να διερευνηθούν 

οι θάνατοι που σημειώθηκαν στις 10 Απριλίου 2010 και καλεί την κυβέρνηση να 

επεκτείνει τις έρευνες αυτές στις πρόσφατες υποθέσεις θανάτων· προσυπογράφει την 

πρωτοβουλία να εγκριθεί ένα κέντρο βοηθείας για τους τραυματίες και τους συγγενείς 

εκείνων που χάθηκαν στις συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των 

υποστηρικτών του Ενωμένου Μετώπου Δημοκρατίας κατά της Δικτατορίας του 

Υπουργείου Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ασφαλείας· 

5. αναγνωρίζει το χάρτη πορείας που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Abhisit Vejjajiva στις 

3 Μαΐου 2010· 

6. καλεί την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης να εξασφαλίσει ότι η κήρυξη της κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης δεν θα οδηγήσει σε δυσανάλογους περιορισμούς των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών· καλεί την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης να 

τερματίσει την λογοκρισία και τους περιορισμούς στα δικαιώματα ελευθερίας της 

έκφρασης· 

7. καλεί επειγόντως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αρχίσουν αμέσως έναν εποικοδομητικό 

διάλογο προκειμένου να εξευρεθεί σύντομα μια ρύθμιση κατόπιν διαπραγματεύσεων και 

να επιλυθεί η παρούσα κρίση με ειρηνικά και δημοκρατικά μέσα· 

8. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Εθνικής Υπηρεσίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να 

συγκαλέσει συμβουλευτική σύνοδο με τη συμμετοχή διανοουμένων, εκπροσώπων των 



κοινωνικών κινημάτων, των θρησκευτικών αρχών και των τεσσάρων πρώην 

Πρωθυπουργών Anand Panyarachun, Banharn Silapa-acha, Chavalit Yongchaiyudh και 

Chuan Leekpai και να προτείνει μια λύση για τον τερματισμό της κρίσης· 

9. τονίζει τη βούλησή του να υποστηρίξει τη δημοκρατία στην Ταϊλάνδη λαμβάνοντας 

υπόψη τις εξαίρετες σχέσεις ΕΕ-Ταϊλάνδης και το ρόλο της Ταϊλάνδης ως πηγή 

ευημερίας και σταθερότητας στην περιοχή· 

10. καλεί επειγόντως τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον 

τερματισμό της βίας· καλεί επειγόντως την Αντιπρόεδρο της Ένωσης για τις Εξωτερικές 

Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την 

πολιτική κατάσταση και να συντονίσει ενέργειες με την ASEAN προκειμένου να 

ενισχυθεί ο διάλογος και η δημοκρατία στη χώρα· 

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 

Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της 

Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, την κυβέρνηση της 

Ταϊλάνδης, τον Γενικό Γραμματέα της ASEAN και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 

Εθνών. 

 


