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Venezuela ja erityisesti María Lourdes Afiunin tapaus 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. heinäkuuta 2010 Venezuelasta ja erityisesti 

Maria Lourdes Afiunin tilanteesta 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta ja etenkin 

11. helmikuuta 2010, 7. toukokuuta 2009, 23. lokakuuta 2008 ja 24. toukokuuta 2007 

antamansa päätöslauselmat, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan, 

 

A. toteaa, että vallanjako muodostaa demokraattisen ja perustuslaillisen valtion perustan, 

 

B. ottaa huomioon, että 10. joulukuuta 2009 Venezuelan lakien mukaisesti toimien ja YK:n 

mielivaltaisia pidätyksiä käsittelevän työryhmän lausunnon saatuaan Caracasin 

valvontatuomari Maria Lourdes Afiuni päästi ehdonalaiseen vapauteen (tiukoin 

rajoituksin, joihin kuuluu passin talteenottaminen) Eligio Cedeñon, joka oli ollut 

tutkintavankeudessa helmikuusta 2007 lähtien, 

 

C. ottaa huomioon, että tutkintavankeuden kesto on Venezuelan laissa rajoitettu kahteen 

vuoteen ja että päätöksen tehdessään tuomari Afiuni piti voimassa perusoikeuksia, joita 

Venezuelan laki ja kansainvälinen oikeus suojelevat, 

 

D. ottaa huomioon, että tiedustelu- ja suojeluvirasto DISIPin virkailijat pidättivät tuomari 

Afiunin välittömästi oikeussalista ilman syytettä ja että 12. joulukuuta 2009 hänet 

siirrettiin erityisvankila INOFiin (Instituto Nacional de Orientación Femenina), jossa 

hän nyt yli kuusi kuukautta myöhemmin on yhä olosuhteissa, jotka aiheuttavat jatkuvaa 

vaaraa hänen fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnilleen, sillä vankilassa on jopa 24 

vankia, jotka hän itse on tuominnut esimerkiksi murhista, huumeiden salakuljetuksesta 

ja ihmisryöstöstä; toteaa, että pidätettynä olevaa lähtien Afunia on pilkattu ja uhattu, 

häntä vastaan on hyökätty verbaalisesti ja fyysisesti ja hänet on yritetty tappaa, 

 

E. ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2009 televisioidussa puheessaan presidentti Hugo 

Chávez nimitti Afiunia rosvoksi ja kehotti yleistä syyttäjää antamaan 

maksimirangaistuksen sekä kehotti jopa kansalliskokousta säätämään uuden lain, jolla 

kovennetaan rangaistuksia tämäntyyppisestä käyttäytymisestä ja jota sovelletaan 

takautuvasti, 

 

F. ottaa huomioon, että Venezuelan perustuslain 26 artiklassa säädetään, että 

oikeuslaitoksen on oltava autonominen ja riippumaton, ja toteaa, että Venezuelan 

tasavallan presidentin on turvattava oikeuslaitoksen riippumattomuus, 

 

G. toteaa, että presidentin annettua lausuntonsa tuomari Afiunia vastaan tätä syytetään 

vallan väärinkäytöstä, korruptiosta, salaliitossa ja paossa avustamisesta ja että Afiuni on 



 

edellen vankilassa, vaikka syyttäjä on osoittanut, että hän ei ole ottanut vastaan rahaa, 

joten korruptiosta ei siten ole näyttöä, 

 

H. ottaa huomioon, että tuomari Afiunin tapauksesta on annettu monia raportteja, 

julkilausumia ja lausuntoja, joissa tuomitaan Venezuelan viranomaiset, ja että 

solidaarisuuden osoituksena hänelle lakimiehet ja tuomariston jäsenet kaikkialta 

maailmasta sekä kansalaisjärjestöt, kuten Amnesty International ja Human Rights 

Watch, sekä Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutettu ovat ilmaisseet 

huolestumisensa hänen tilanteestaan ja todenneet, että hänet on vangittu rehellisyytensä 

takia ja siksi, että hän on puolustanut oikeuslaitoksen riippumattomuutta; ottaa 

huomioon, että Amerikan ihmisoikeuskomissio vaatii toteuttamaan varotoimia, joilla 

varmistetaan hänen turvallisuutensa, 

 

I. ottaa huomioon, että tuomari Afiunin tapaus ei ole yksittäinen poliittisen johdon 

hyökkäys oikeuslaitosta vastaan, sillä jotkut tuomarit on erotettu tehtävistään ja jotkut 

taas lähtivät maanpakoon, 

 

J. ottaa huomioon, että demokratian rapistuminen Venezuelassa näkyy myös muilla 

alueilla, erityisesti lehdistön ja internetin vapaudessa, joita vastaan hallitus on jatkuvasti 

hyökännyt ja joita vastaan on toteutettu monenlaisia toimenpiteitä, mukaan luettuna 

sanomalehtien, radiokanavien, verkkosivustojen ja televisioasemien sulkemiset, 

 

K. ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden vapaus on erittäin tärkeää demokratian ja 

perusvapauksien kunnioittamisen kannalta, sillä sen oleellisena tehtävänä on taata 

mielipiteiden ja ajatusten ilmaisemisen vapaus siten, että samalla kunnioitetaan 

vähemmistöjen oikeuksia, myös poliittisen opposition oikeuksia, ja että se edistää 

kansalaisten tehokasta osallistumista demokraattiseen prosessiin ja tekee mahdolliseksi 

vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, 

 

L. ottaa huomioon, että 26. syyskuuta 2010 pidettäviä parlamenttivaaleja silmällä pitäen 

kansallinen keskusvaalilautakunta on hallituksen pyynnöstä muuttanut vaalipiirejä, 

joista valitaan 167 kansalliskokousedustajaa, ja että kyseiset muutokset vaikuttavat jopa 

80 prosenttiin opposition hallitsemista osavaltioista, 

 

M. ottaa huomioon, että mielivaltaisten takavarikoimisten ja pakkolunastusten kaltaiset 

toimet, jotka vuodesta 2005 ovat kohdistuneet 760 yritykseen ja joista eräät ovat 

vahingoittaneet Euroopan unionin etuja, murentavat kansalaisten yhteiskunnallisia ja 

taloudellisia perusoikeuksia, 

 

N. ottaa huomioon, että Venezuelan kireä poliittinen tilanne, joka ilmenee demokraattiseen 

oppositioon ja sen edustajiin, demokraattisesti valittuihin kaupunginjohtajiin ja 

kuvernööreihin, opiskelijaliikkeeseen, armeijan jäseniin ja oikeudenkäyttövaltaan, 

Chavezin virallisesta politiikasta toisin ajatteleviin, journalisteihin ja tiedotusvälineisiin 

kohdistuvana häirintänä, pelotteluna ja poliittisena ja rikosoikeudellisena vainona, on 

johtanut siihen, että monet opposition edustajat ovat joutuneet vankilaan poliittisista 

syistä, 

 

1. tuomitsee oikeuslaitoksen riippumattomuuteen kohdistuneet hyökkäykset; ilmaisee 

huolensa tuomari Afiunin pidätyksen vuoksi ja katsoo sen loukkaavan hänen 

perusoikeuksiaan ja uhkaavan hyvin vakavasti oikeuslaitoksen riippumattomuutta, joka 



on oikeusvaltion periaatteiden peruspilari; 

 

2. vaatii Afiunin vapauttamista ja kehottaa Venezuelan hallitusta sitoutumaan 

oikeusvaltion arvoihin ja järjestämään oikeudenmukaisen ja nopean oikeudenkäynnin, 

jossa käytössä ovat kaikki tarvittavat oikeudelliset takuut; 

 

3. on huolissaan oloista, joissa tuomari Afiuni on pidätettynä, sillä ne uhkaavat hänen 

fyysistä ja henkistä koskemattomuuttaan, ja kehottaa vankilaviranomaisia soveltamaan 

tiukasti ja välittömästi toimia ja suosituksia, jotka Amerikan valtioiden 

ihmisoikeustoimikunta antoi 11. tammikuuta 2010 Afiunin olojen vuoksi; 

 

4. tuomitsee Venezuelan tasavallan presidentin julkiset lausunnot, joissa tuomari Afiunia 

parjataan ja mustamaalataan, vaaditaan hänelle maksimirangaistusta ja pyydetään 

muuttamaan lakia, jotta voitaisiin soveltaa ankarampaa rangaistusta; katsoo, että nämä 

lausunnot heikentävät Afiunin vankeusolosuhteita ja merkitsevät tasavallan presidentin 

hyökkäystä oikeuslaitoksen riippumattomuutta vastaan, vaikka hänen pitäisi olla sen 

ensimmäinen suojelija; 

 

5. muistuttaa Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitusta sen velvollisuudesta 

kunnioittaa ilmaisun- ja mielipiteenvapautta, lehdistönvapautta ja oikeuslaitoksen 

riippumattomuutta sekä täyttämään sen omasta perustuslaista ja erilaisista 

kansainvälisistä ja alueellisista yleissopimuksista ja peruskirjoista, joiden 

allekirjoittajamaa Venezuela on, johtuvat velvoitteensa; katsoo, että Venezuelan 

tiedotusvälineiden olisi turvattava maan poliittisen ja yhteiskunnallisen elämän 

moniarvoisen käsittelemisen; 

 

6. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkeaa edustajaa ottamaan yhteyttä Venezuelan viranomaisiin ja osoittamaan EU:n 

huolestuneisuuden tämän eteläamerikkalaisen maan ihmisoikeuksista, demokratiasta ja 

oikeusvaltion periaatteista ja puolustamaan päättäväisesti Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden kansalaisten ja yhtiöiden etuja ja omaisuutta; 

 

7. muistuttaa, että Amerikan valtioiden järjestön Amerikan maiden demokratian 

peruskirjan mukaan demokratiassa kiistämätön ja tarpeellinen valtaan pääsyn oikeutus 

saavutetaan alun perin vaaleissa, mutta sen lisäksi on oltava myös vallan käyttämisen 

legitiimiys, joka pitää vahvistaa kunnioittamalla moniarvoisuutta ja noudattamalla 

annettuja pelisääntöjä, voimassa olevaa perustuslakia ja muita lakeja ja oikeusvaltion 

periaatteita täyden demokratian takeena, ja että tähän täytyy liittyä rauhanomaisen ja 

demokraattisen poliittisen opposition kunnioittaminen, varsinkin jos opposition edustaja 

on valittu virkaansa yleisillä vaaleilla; 

 

8. kehottaa Venezuelan hallitusta 26. syyskuuta 2010 pidettäviä parlamenttivaaleja 

silmällä pitäen kunnioittamaan demokratian sääntöjä sekä ilmaisun-, kokoontumis- ja 

yhdistymisvapauden periaatteita ja vapaita vaaleja sekä kutsumaan Euroopan unionia ja 

kansainvälisiä järjestöjä tarkkailemaan kyseisiä vaaleja; 

 

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

komission varapuheenjohtajalle /ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 

edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, 

Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja 



 

Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille. 

 


