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Zimbabwe ja erityisesti Farai Maguwun tapaus 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. heinäkuuta 2010 Zimbabwesta ja erityisesti 

Farai Maguwun tapauksesta 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon lukuisat aikaisemmat päätöslauselmansa Zimbabwesta, joista viimeisin 

on 17. joulukuuta 2008 annettu päätöslauselma1, 

 

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2010 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 

2010/92/YUTP2 yhteisellä kannalla 2004/161/YUTP3 asetettujen Zimbabwea koskevien 

rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta 20. helmikuuta 2011 saakka sekä 8. joulukuuta 

2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1226/20084 yhteisen kannan 

muuttamisesta, 

 

– ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston 22. helmikuuta 2010 hyväksymät päätelmät 

Zimbabwesta sekä Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan kymmenennen ministeritason 

poliittisen vuoropuhelun yhteydessä 11. toukokuuta 2010 hyväksytyt päätelmät 

Zimbabwesta,  

 

– ottaa huomioon aiemmat Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmat nk. 

konfliktitimanteista ja erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1459 

(vuodelta 2003) Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä, 

 

– ottaa huomioon Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän, jonka jäsenten on 

todistettava, että raakatimanteilla ei rahoiteta aseellisia konflikteja, 

 

– ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan, jonka 

Zimbabwe on ratifioinut, 

 

– ottaa huomioon Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän seitsemännen 

täysistunnon, joka pidettiin Swakopmundissa Namibiassa 5. marraskuuta 2009, 

erityisesti sen 13, 14 ja 22 artiklan, 

 

– ottaa huomioon Kimberleyn prosessin istuntojen välillä pidettävän kokouksen, joka 

pidettiin Tel Avivissa Israelissa 21.–24. kesäkuuta 2010, 

 

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun AKT:n ja EU:n Cotonoun 

kumppanuussopimuksen, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan, 
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2  EUVL L 41, 16.2.2010, s. 6. 
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A. ottaa huomioon, että Zimbabwe on liittynyt vapaaehtoisesti Kimberleyn prosessin 

sertifiointijärjestelmään ja että tämän jäsenet voivat myydä raakatimantteja legitiimeillä 

kansainvälisillä markkinoilla sillä edellytyksellä, että niiden kaupalla ei rahoiteta 

aseellisia konflikteja, 

 

B. ottaa huomioon, että Kimberleyn prosessi ei tällä hetkellä puutu 

ihmisoikeusrikkomuksiin, 

 

C. ottaa huomioon arvion, jonka mukaan Zimbabwesta voisi lähivuosina tulla yksi 

maailman suurimmista timantintuottajista, jos Manicalandin maakunnassa sijaitseva 

Marangen (Chiadzwa) timanttikenttä kehitettäisiin täyteen mittaansa, ja että siitä 

saatavat voitot voisivat nousta miljardeihin euroihin, 

 

D. ottaa huomioon, että marraskuussa 2009 Swakopmundissa Namibiassa Zimbabwe lupasi 

toteuttaa joukon toimenpiteitä, joilla timanttien louhinta Marangessa saatetaan 

Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän mukaiseksi, 

 

E. ottaa huomion, että Tel Avivissa 21.–23. kesäkuuta 2010 pidetyssä Kimberleyn 

prosessin istuntojen välisessä kokouksessa ei päästy yhteisymmärrykseen 

ihmisoikeuskysymysten mahdollisesta sisällyttämisestä Kimberleyn prosessiin, 

 

F. ottaa huomioon, että lukuisat kansainväliset valtiosta riippumattomat järjestöt 

(esimerkiksi Human Rights Watch, Global Witness sekä Partnership for Africa-Canada) 

ovat ilmaisseet vakavan huolenaiheensa Chiadzwan ihmisoikeustilanteesta, erityisesti 

ihmisoikeusrikkomuksista, joihin Zimbabwen turvallisuusjoukkojen jäsenet ovat 

syyllistyneet, 

 

G. ottaa huomioon, että Farai Maguwu, joka on Zimbabwen kansalainen ja Manicalandin 

maakunnassa päämajaansa pitävän ihmisoikeuskansalaisjärjestön tutkimus- ja 

kehityskeskuksen CRD:n perustaja/johtaja, on yksilöinyt lukuisia 

ihmisoikeusrikkomuksia, joihin Zimbabwen valtion turvallisuusjoukot ovat syyllistyneet 

useilla Zimbabwen timanttikentillä, erityisesti Chiadzwassa, 

 

H. ottaa huomioon, että Zimbabwen viranomaiset pidättivät Farai Maguwun 3. kesäkuuta 

2010 syytettynä Zimbabwen valtiolle vahingollisen tiedon julkaisemisesta, ja Maguwu 

on tästä saakka ollut pidätettynä kehnoissa oloissa ja hänelle ei ole annettu elintärkeitä 

lääkkeitä ja häneltä on evätty oikeus tulla tuomarin kuulemaksi 48 tunnin kuluessa 

pidätyksestä sekä oikeus päästä vapaaksi takuita vastaan, 

 

1. pyytää vapauttamaan Farai Maguwun välittömästi ja ehdoitta ja tuomitsee olosuhteet, 

joissa Maguwu pidätettiin ja häntä pidetään pidätettynä; 

 

2. vaatii Zimbabwen viranomaisia kunnioittamaan Swakopmundin kokouksessa tekemiään 

Kimberleyn prosessin sitoumuksia, vetämään sotilasjoukot Marangen timanttikentiltä ja 

toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet lain ja järjestyksen ylläpitämiseksi siten, että 

samalla kunnioitetaan paikallisten ihmisten oikeuksia; 

 

3. kehottaa tarkistamaan Kimberleyn prosessia siten, että siinä otetaan asianmukaisesti 

huomioon ihmisoikeusperiaatteet; 



 

4. vaatii Zimbabwen hallitusta käyttämään Chiadzwan timanttikentän todennäköisesti 

tuottamat merkittävät voitot Zimbabwen kokonaistalouden elvyttämiseen sekä terveys-, 

koulutus- ja sosiaalialalle, jotka ovat tällä hetkellä kansainvälisten avunantajien varassa, 

ja kehottaa hallitusta tätä varten perustamaan itsenäisen timanttirahaston, joka 

asetettaisiin Zimbabwen kansan palvelukseen; 

 

5. kehottaa Zimbabwen hallitusta takaamaan Zimbabwessa rajoittamattoman 

sananvapauden ja puolustamaan sitä, jotta valtiosta riippumattomat järjestöt (kuten Farai 

Maguwun tutkimus- ja kehityskeskus CRD) voivat ilmaista vapaasti mielipiteitä 

pelkäämättä vainotuksi tai vangituksi joutumista; 

 

6. kehottaa Kimberleyn prosessia varmistamaan, että Zimbabwea valvova viranomainen 

toimii täysin riippumattomasti, yhtenäisesti ja kunnioittaa ihmisoikeuksia; 

 

7. kehottaa Etelä-Afrikkaa ja eteläisen Afrikan kehitysyhteisöä (SADC) sekä omien että 

Zimbabwen ja muun eteläisen Afrikan alueen etujen nimissä ryhtymään aktiivisiin 

toimiin, joilla kannustetaan Zimbabwea palaamaan demokratiaan ja kunnioittamaan 

oikeusvaltioperiaatetta sekä Zimbabwen kansan ihmisoikeuksia; tunnustaa, että Mugabe 

ja tämän lähimmät tukijat ovat edelleen esteenä Zimbabwen poliittisen ja taloudellisen 

jälleenrakentamisen ja sovituksen tiellä, sillä nämä ryöväävät maan taloudelliset 

resurssit omiin taskuihinsa; 

 

8. suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan unionin musta lista henkilöistä ja 

yhteisöistä, joilla on yhteyksiä Mugaben hallintoon, uusittiin äskettäin (helmikuussa 

2010); korostaa, että kyseiset rajoittavat toimenpiteet kohdistuvat ainoastaan 

Zimbabwen hallintoon eivätkä ne vaikuta Zimbabwen kansaan kokonaisuudessaan; 

 

9. korostaa Euroopan unionin ja Zimbabwen vuoropuhelun merkitystä ja panee 

tyytyväisenä merkille tässä tapahtuneen edistyksen; 

 

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille, unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / Euroopan komission varapuheenjohtajalle, 

Zimbabwen ja Etelä-Afrikan hallituksille ja parlamenteille, AKT:n ja EU:n yhteisen 

parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille, Afrikan unionin 

toimielimille, myös yleisafrikkalaiselle parlamentille, YK:n pääsihteerille, eteläisen 

Afrikan yhteistyöjärjestön pääsihteerille, Kimberleyn prosessin kiertävälle 

puheenjohtajalle (Israelille) sekä Kansainyhteisön pääsihteerille. 

 

 


