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Λάος: η υπόθεση Sombath Somphone 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με το Λάος: 

η υπόθεση του Sombath Somphone (2013/2535(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Λάος, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 21ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με το Λάος, 

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton, 

της 21ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την εξαφάνιση του Sombath Somphone στο Λάος, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Hillary Clinton, της 

16ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την εξαφάνιση του ηγετικού μέλους της κοινωνίας των 

πολιτών του Λάος, Sombath Somphone, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Λάος, της 19ης Δεκεμβρίου 

2012, και τη δήλωση του Πρέσβη του Λάος στα Ηνωμένα Έθνη, της 4ης Ιανουαρίου 

2013,  

– έχοντας υπόψη τις επιστολές πολυάριθμων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και μελών εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και την κοινή ανοικτή επιστολή 65 ΜΚΟ προς 

τον Πρωθυπουργό του Λάος, της 17ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την εξαφάνιση του 

Sombath Somphone, 

– έχοντας υπόψη την επιστολή που απηύθυνε το Ασιατικό Φόρουμ για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και την Ανάπτυξη προς την προεδρία της Διακυβερνητικής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ASEAN, της 4ης Ιανουαρίου 2013,  

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τους υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από τη βίαιη 

εξαφάνιση (ICCPED), της οποίας το Λάος αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, και τη 

Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1992 για την προστασία όλων 

των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση,  

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

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) 

του 1966, το οποίο κυρώθηκε από το Λάος το 2009,  

– έχοντας υπόψη την Καθολική Περιοδική Εξέταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR) για το Λάος, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, 



– έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας 

του Λάος, της 1ης Δεκεμβρίου 1997, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Sombath Somphone, εξέχουσα φυσιογνωμία της κοινωνικής 

ανάπτυξης και της εκπαίδευσης των νέων, εξαφανίσθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2012 στην 

πρωτεύουσα του Λάος, Βιεντιάνε· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιντεοσκοπημένες λήψεις 

που έλαβε η οικογένειά του, δείχνουν ότι ο Sombath Somphone εθεάθη για τελευταία 

φορά με την τοπική αστυνομία στο αστυνομικό τμήμα του Thadeau περί τις 6 μ.μ. της 

ημερομηνίας κατά την οποία εξαφανίστηκε, και οδηγήθηκε σε αυτοκίνητο από άνδρες 

που φορούσαν πολιτικά· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη δήλωσή της στις 19 Δεκεμβρίου 2012, η Κυβέρνηση 

επιβεβαίωσε το επεισόδιο ως καταγεγραμμένο στην κάμερα ασφαλείας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι αρχές ισχυρίζονται πως υπήρξε θύμα απαγωγής οφειλόμενης σε προσωπικές 

ή επιχειρηματικές συγκρούσεις·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη και 65 διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων έχουν εκφράσει φόβους ότι ο Sombath Somphone ενδέχεται να έπεσε θύμα 

βίαιης εξαφάνισης, συνδεόμενης πιθανώς με την εργασία του, καθώς και σοβαρές 

ανησυχίες για την ασφάλειά του και την έλλειψη προόδου και ενημέρωσης όσον αφορά 

τις έρευνες των αρχών του Λάος για τα γεγονότα που συνδέονται με την εξαφάνισή του·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια του Sombath Somphone δεν έχει μπορέσει να τον 

εντοπίσει από την ημέρα εκείνη, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς τις τοπικές 

αρχές και τις έρευνες στην γύρω περιοχή,  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Sombath Somphone χαίρει ευρείας εκτίμησης και είναι πολύ 

γνωστός για το εκτενές του έργο στον τομέα της αειφόρου και δίκαιης ανάπτυξης, ιδίως 

μέσω της δημιουργίας, το 1996, του PADETC, του Κέντρου Κατάρτισης για τη 

Συμμετοχική Δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005 έλαβε το Βραβείο Ramon 

Magsaysay για την πρωτοπόρο δράση του στο πλαίσιο της κοινότητας,  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2012, ο Sombath Somphone, ως μέλος της 

Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής του Λάος, ήταν ένας από τους διοργανωτές του 9ου 

Ευρασιατικού Φόρουμ Μεταξύ Λαών στη Βιεντιάνε, πριν από την 9η ASEM, και ένας 

από τους βασικούς ομιλητές·  

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδα κοινοβουλευτικών του ASEAN επισκέφθηκε το Λάος την 

εβδομάδα από 14 έως 18 Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να ερευνήσει την υπόθεση του 

Sombath Somphone· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι διαπράττονται παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως 

της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας θρησκείας, της 

ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων στο Λάος·  

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την εξαφάνιση, την ασφάλεια και την ευημερία του 

Sombath Somphone· 



2. εκφράζει την ανησυχία του για τη βραδύτητα και την έλλειψη διαφάνειας της έρευνας για 

την εξαφάνιση του Sombath Somphone· καλεί τις αρχές του Λάος να ξεκινήσουν ταχείες, 

διαφανείς και εμπεριστατωμένες έρευνες, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει του 

διεθνούς δικαίου περί ανθρωπιστικών δικαιωμάτων, και να διασφαλίσουν την άμεση και 

ασφαλή επιστροφή του Sombath Somphone στην οικογένειά του·  

3. καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης να παρακολουθεί 

εκ του σύνεγγυς τις έρευνες της Κυβέρνησης του Λάος για την εξαφάνιση του Sombath 

Somphone· 

4. ζητεί από τις αρχές του Λάος να επαναβεβαιώσουν δημόσια τη νομιμότητα και το θεμιτό 

χαρακτήρα του έργου που γίνεται για την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική 

δικαιοσύνη, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο εκφοβισμός τον οποίο προκαλούν 

εξαφανίσεις όπως αυτή του Sombath Somphone· 

5. χαιρετίζει την επίσκεψη ομάδας κοινοβουλευτικών του ASEAN στο Λάος τον Ιανουάριο 

του 2013 προκειμένου να αναζητήσει πληροφορίες για τον Sombath Somphone, και 

καλεί την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ASEAN να συγκροτήσει επιτροπή 

έρευνας που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται με τη βίαιη εξαφάνιση του 

Sombath Somphone· 

6. καλεί την ΕΕ να εντάξει το Λάος στις προτεραιότητές της για την 22η σύνοδο του 

Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·  

7. τονίζει ότι οι αρχές του Λάος θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 

θέσουν τέρμα στην πρακτική των αυθαίρετων συλλήψεων και των μυστικών κρατήσεων· 

καλεί τις αρχές του Λάος να καταστήσουν τη βίαιη εξαφάνιση ποινικό αδίκημα και να 

κυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση σχετικά με την προστασία των προσώπων από τη βίαιη 

εξαφάνιση· τονίζει ότι οι βίαιες εξαφανίσεις αποτελούν σαφείς παραβιάσεις των βασικών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών· 

8. καλεί την Κυβέρνηση του Λάος να σέβεται τα δικαιώματα της έκφρασης και του 

συνεταιρίζεσθαι και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να προστατεύουν το δικαίωμα 

στην ελευθερία θρησκείας ή πίστης, τερματίζοντας όλους τους περιορισμούς στην 

άσκηση αυτού του δικαιώματος, όπως συνιστάται στην Καθολική Περιοδική Εξέταση 

των Ηνωμένων Εθνών, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010· 

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 

κρατών μελών, τη Γραμματεία του ASEAN, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και 

στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Λάος. 

 


