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Az Európai Parlament 2016. május 12-i állásfoglalása Gambiáról (2016/2693(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Gambiáról szóló korábbi állásfoglalásaira, 

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 2015-ben képviselendő uniós 

prioritásokról szóló, 2015. március 12-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a gambiai helyzetre vonatkozó számos parlamenti kérdésre, 

– tekintettel az Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ) a gambiai emberi jogi helyzetről 

szóló, 2016. április 17-i nyilatkozatára, 

– tekintettel az Unió gambiai küldöttségének számos nyilatkozatára, 

– tekintettel az Afrikai Unió Bizottságának a Gambiai Köztársaság emberi jogi 

helyzetéről szóló, 2015. február 28-i állásfoglalására, 

– tekintettel az ENSZ főtitkára, Ban Ki Mun 2016. április 17-i nyilatkozatára, 

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának jelentésére, amelyet az ENSZ kínzás és 

más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel 

foglalkozó különleges előadója készített, és a hozzá kapcsolódó kiegészítésre: Gambiai 

kiküldetés, 2015. március 2. 

– tekintettel a bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések vizsgálatával 

foglalkozó ENSZ-különmegbízott Gambiáról közzétett 2015. május 11-i jelentésére,  

– tekintettel az ENSZ munkacsoportjának 2014. december 24-i, Gambiáról szóló 

időszakos egyetemes emberi jogi helyzetértékelésére, 

– tekintettel a 2000 júniusában aláírt cotonoui partnerségi megállapodásra,  

– tekintettel Gambia alkotmányára,  

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0079. 



 

 

– tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára, 

– tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájára, 

– tekintettel az ENSZ 1981-ben elfogadott, a valláson vagy meggyőződésen alapuló 

intolerancia és megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló 

nyilatkozatára, 

– tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) 

bekezdésére, 

A. mivel Yahya Jammeh 1994-ben katonai puccsal került hatalomra Gambiában; mivel 

1996-ban elnökké választották és azt követően már háromszor újraválasztották vitatott 

körülmények között;  

B. mivel az elnökválasztásra 2016. december 1-jén, a parlamenti választásokra pedig 2017. 

április 6-án kerül sor; mivel a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége 

(ECOWAS) a 2011-ben tartott legutóbbi elnökválasztásokat elítélte, mivel azok nem 

voltak legitimek, illetve elnyomással és az ellenzéki pártok és választóik 

megfélemlítésével társultak;  

C. mivel a gambiai biztonsági erők erőszakkal reagáltak a 2016. április 14-én 

Serekundában, a főváros Banjul külvárosában tartott, választási reformokat követelő 

békés tüntetésre, és a tüntetők – köztük az Egyesült Demokrata Párt (UDP) számos 

tagja – körében önkényes letartóztatásokat eszközöltek;   mivel Solo Sandeng, ellenzéki 

vezető és az UDP tagja nem sokkal letartóztatását követően a fogságban gyanús 

körülmények között életét vesztette;  

D. mivel az UDP tagjai 2016. április 16-án újra összegyűltek igazságszolgáltatást 

követelve Sandeng haláláért és a párt többi tagjának szabadon bocsátásáért; mivel a 

rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen és sokakat letartóztatott; 

E. mivel egy másik ellenzéki vezetőt, Ousainou Darboét és a párt más vezető tagjait 

letartóztatták és továbbra is állami őrizetben tartják, és állítólag súlyos sérülésekben 

szenvednek; 

F. mivel Alagie Abdoulie Ceesaytól, a Teranga FM rádióállomás független ügyvezető 

igazgatójától, akit a Nemzeti Hírszerző Ügynökség (NIA) 2015. július 2-án tartóztatott 

le, háromszor is megtagadták az óvadék ellenében történő szabadon bocsátást gyenge 

egészségi állapota ellenére; 

G. mivel 2016 márciusában az ENSZ önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportja 

a legutóbbi, 2015. decemberi ülésén elfogadott véleményt bocsátott ki, amelyben 

hangsúlyozza, hogy Alagie Abdoulie Ceesayt önkényesen megfosztották a 

szabadságtól, és felszólítja Gambiát, hogy bocsássa őt szabadon és ejtse az ellene 

felhozott valamennyi vádat; 

H. mivel a gambiai emberijog-védők és újságírók visszaélések és elnyomó jogszabályok 

áldozataivá válnak, emellett folyamatos zaklatással és megfélemlítéssel, letartóztatással 



 

 

és fogva tartással, valamint erőszakos eltüntetéssel vagy száműzetésbe kényszerüléssel 

kell szembenézniük;  

I. mivel Gambiában rendszeresen alkalmaznak kínzást és egyéb bántalmazási formákat; 

mivel az embereket állítólag rutinszerűen brutális módon megkínozzák vagy másképpen 

bántalmazzák, hogy vallomást csikarjanak ki tőlük, amelyet aztán a bíróságokon 

felhasználnak, ahogyan azt az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy 

megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges előadója 

a 2014-ben Gambiában tett látogatását követően elkészített jelentésben kiemelte; 

J. mivel a NIA és a rendőrség által eszközölt önkényes fogva tartások rutinszerűen 

történnek, mint például Ousman Jammeh, korábbi mezőgazdasági miniszterhelyettes 

vagy Sheikh Omar Colley, Imam Ousman Sawaneh és Imam Cherno Gassama, iszlám 

tudósok esetében, továbbá az embereket gyakran az alkotmánnyal ellentétesen 

vádemelés nélkül és 72 óránál tovább tartják őrizetben, amely idő elmúltával a 

gyanúsítottat bíróság elé kellene állítani;  

K. mivel a homoszexualitás ellen irányuló hatályos gambiai jogszabályok értelmében a 

„homoszexualitás súlyos formáiért” hosszú börtönbüntetés és súlyos pénzbírság jár; 

mivel az LMBT-személyeket a biztonsági erők gyakran megtámadják, megfenyegetik 

vagy önkényesen letartóztatják, néhányukat pedig saját biztonságuk érdekében az 

ország elhagyására kényszerítettek; 

L. mivel Gambia a világ tizenöt legszegényebb országának egyike, ahol a lakosság közel 

egynegyede krónikus élelmiszer-ellátási bizonytalansággal néz szembe; mivel az ország 

erősen függ a nemzetközi segélyektől; mivel 2015 óta 14 475 gambiai folyamodott 

menedékjogért az EU-ban; 

M. mivel az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság helyzete Gambiában súlyos 

aggodalmakra ad okot; mivel 2009 vége óta az EU a Cotonoui Megállapodás 96. cikke 

szerinti párbeszédben foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, ám kevés konkrét előrelépés 

történt;  

N. mivel az emberi jogi helyzetet illető aggodalmakat követően az EU jelentősen 

csökkentette a Gambiának nyújtott segítséget, ám még így is az ország legnagyobb 

segélynyújtója marad a 2015–2016-os nemzeti indikatív programra (NIP) juttatott 

összesen 33 millió euróval; mivel az említett segítség csökkentését követően 2015 

júniusában Ousman Jammeh elnök minden átmenet nélkül kiutasította Agnes Guillard-t, 

az EU Gambiába akkreditált ügyvivőjét; 

O. mivel a Gambiának szóló 2015–2016-os NIP a mezőgazdaságba és 

élelmezésbiztonságba, valamint a közlekedési ágazatba való beruházásokra 

összpontosul, azonban nem irányulnak pénzeszközök a civil társadalom fejlesztésére, a 

demokratikus kormányzásra vagy az emberi jogok és a jogállamiság előmozdítására;   

P. mivel Gambia az ECOWAS tagja; mivel 2014 júliusában az EU és az ECOWAS 

gazdasági partnerségi megállapodást (EPA) kötött, amelyet 2016-ban ratifikálnak; mivel 

az EPA nemcsak a tisztességes kereskedelmet erősíti meg, hanem az emberi jogokat és 

a fenntartható fejlesztési célok elérését is;  



 

 

Q. mivel Gambia az Afrikai Unió tagállama, az afrikai charta részes állama, valamint a 

demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai charta aláíró fele;  

R. mivel a választások módosításáról szóló 2015-ös törvény a magas költségek 

bevezetésével kiszorította az ellenzéki pártokat, ami így Gambiát a világ egyik 

legdrágább országává tette a tisztviselői helyekért való versengés szempontjából és a 

folyamat során megnyirbálja az állampolgári jogokat; 

1. mélységes aggodalmának ad hangot a biztonság és az emberi jogok helyzetének gyors 

romlása miatt Gambiában és igen sajnálatosnak tartja a békés tiltakozók elleni 2016. 

április 14-i és 16-i támadásokat;  

2. szorgalmazza a 2016. április 14-i és 16-i tiltakozások kapcsán letartóztatott tiltakozók 

szabadon engedését; kéri, hogy a Gambiai Köztársaság kormánya biztosítsa a jogszerű 

eljárást az alkotmányellenes kormányváltási kísérletben való állítólagos részvétel 

vádjával őrizetbe vett gyanúsítottak számára;   sürgeti a gambiai hatóságokat, hogy 

minden körülmények között szavatolják ezen gyanúsítottak testi és pszichikai épségét és 

haladéktalanul biztosítsanak orvosi ellátást a sérülteknek; aggasztónak tartja a foglyok 

kínzásáról és bántalmazásáról szóló beszámolókat;  

3. sürgeti a gambiai hatóságokat, hogy folytassanak gyors és független vizsgálatot az 

eseményekkel kapcsolatban, és konkrétan súlyosan aggasztónak tartja Solo Sandeng 

ellenzéki aktivista fogva tartás során bekövetkezett halálát; 

4. határozottan elítéli a rendszerrel egyet nem értő személyek, köztük újságírók, 

emberijog-védők, politikai ellenzékiek és kritikusok, továbbá leszbikus, meleg, 

biszexuális és transznemű személyek erőszakos eltűnéseit, önkényes fogva tartásukat, 

kínzásukat és emberi jogaik más jellegű megsértését Yahya Jammeh elnöke 

kormányzása alatt; sürgeti a teljesen elkülönítve fogva tartott személyek bíróság elé 

állítását vagy szabadon engedését;  

5. sürgeti az Európai Uniót és az Afrikai Uniót, hogy működjenek együtt Gambiával a 

kínzás elleni biztosítékok bevezetése, a foglyokkal való független kapcsolattartás 

biztosítása, valamint a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a békés gyülekezés 

szabadságához fűződő jogokat érintő valamennyi jogszabály reformja érdekében, 

beleértve a büntető törvénykönyvben szereplő tömeges zavargás, becsületsértés és 

„valótlan információk terjesztése” büntetőjogi tényállásokat, valamint az online 

véleménynyilvánítás cenzúráját is tartalmazó, 2013-as Tájékoztatási és Hírközlési 

Törvény módosítását; 

6. sürgeti Gambiát, hogy ratifikálja a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó 

büntetések vagy bánásmódok elleni ENSZ-egyezményt;  

7. sürgeti a gambiai kormányt, hogy vizsgálja meg a Nemzeti Hírszerző Ügynökség által 

elkövetett emberjogi jogsértésekről szóló bizonyítékokat, dolgozzon ki jogszabályt a 

polgárok egyenlő jogainak biztosítására, beleértve az egyenlőtlenségek kérdésének 

kezelését, továbbá folytassa az Országos Emberi Jogi Bizottság létrehozásával 

kapcsolatos terveket az emberi jogi intézményekre vonatkozó párizsi elveknek 

megfelelően az emberi jogok állítólagos megsértéseinek kivizsgálása és figyelemmel 

kísérése érdekében;  



 

 

8. sürgeti a gambiai kormányt és a regionális hatóságokat, hogy tegyenek meg minden 

szükséges intézkedést az LMBTI-személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés, 

támadások és büntetendőségük megszüntetése érdekében és szavatolják a 

szólásszabadsághoz való jogukat, beleértve az LMBTI-személyek büntethetőségéről 

szóló rendelkezések gambiai büntetőtörvénykönyvből való törlését; 

9. felszólítja a gambiai hatóságokat, hogy akadályozzák meg a vallási alapú 

megkülönböztetést és ösztönözzék a valamennyi közösség közötti békés és befogadó 

párbeszédet, illetve lépjenek fel ennek érdekében; 

10. sürgeti az ECOWAS-t és az Afrikai Uniót, hogy a továbbiakban is kísérjék figyelemmel 

az emberi jogok gambiai rezsim által történő megsértéseit; emlékeztet rá, hogy a 

biztonság és a stabilitás továbbra is jelentős kihívást jelent Nyugat-Afrikában és 

ragaszkodik ahhoz, hogy az Afrikai Unió és az ECOWAS szorosan kövesse 

figyelemmel a gambiai helyzetet és tartson fenn állandó politikai párbeszédet a gambiai 

hatóságokkal a demokrácia és a jogállamiság megerősítéséről; 

11. sürgeti a Gambiai Köztársaság kormányát, hogy még a 2016 decemberére tervezett 

elnökválasztás előtt ratifikálja a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról 

szóló afrikai chartát;  

12. sürgeti a gambiai kormányt, hogy kezdjen valódi párbeszédet az ellenzéki pártokkal 

azon jogalkotási és politikai reformokról, amelyek biztosítani fogják a szabad és 

tisztességes választásokat és szavatolják a gyülekezési és egyesülési szabadság 

tiszteletben tartását; emlékeztet rá, hogy az ellenzék és a civil társadalom független és 

szabad országos választásokon való teljes körű részvétele a választások sikerének egyik 

fontos tényezője;  

13. sürgeti a nemzetközi közösséget, beleértve az emberi jogi szervezeteket és a civil 

szervezeteket, valamint az EU gambiai képviseletét és más megfelelő nemzetközi 

szervezeteket, hogy aktívan kísérjék figyelemmel a választási eljárást, különös 

tekintettel a gyülekezési és egyesülési szabadság nyilvános tiszteletben tartásának 

biztosítására; 

14. sürgeti a gambiai kormányt, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést a szólás- és 

sajtószabadság mindenkori teljes körű tiszteletben tartásának garantálására;  ebben a 

tekintetben a nemzeti szabályozás nemzetközi normákkal való összhangba hozatala 

érdekében szorgalmazza a Tájékoztatási és Hírközlési Törvény rendelkezéseinek 

reformját;  

15. aggasztónak tartja, hogy a Gambiáról szóló 2015–2016-os nemzeti indikatív program 

nem nyújt támogatást vagy finanszírozást a civil társadalom vagy a demokratikus 

kormányzás, a jogállamiság előmozdítása és az emberi jogok védelme számára; sürgeti 

a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy a demokratikus kormányzás, a jogállamiság és az 

emberi jogok védelme legyen az EU és Gambia közötti lehetséges bármilyen jövőbeli 

fejlesztési együttműködési megállapodás központi eleme;  

16. sürgeti az EU gambiai képviseletét, hogy használja fel a rendelékezésére álló 

valamennyi eszközt, beleértve a demokrácia és az emberi jogok világszintű 

előmozdításának finanszírozási eszközét, hogy aktívan figyelemmel kísérje a 

fogvatartási körülményeket Gambiában, valamint kísérje nyomon és kövesse 



 

 

figyelemmel a 2016. április 14-i és 16-i tiltakozások kormány által történt leverésével 

kapcsolatos vizsgálatokat és a tiltakozókkal szemben a fogva tartás alatt alkalmazott 

bánásmódot, továbbá fokozza erőfeszítéseit, hogy kapcsolatot tartson fenn a politikai 

ellenzék tagjaival, a diákvezérekkel, újságírókkal, emberi jogvédőkkel, szakszervezeti 

tisztségviselőkkel és LMBTI-vezetőkkel; 

17. sürgeti az Uniót és tagállamait, hogy folytassanak le egy, a Cotonoui Megállapodás 96. 

cikke szerinti nyilvános konzultációt és vizsgálják meg a gambiai kormánynak nyújtott 

valamennyi nem humanitárius támogatás befagyasztását és az emberi jogok súlyos 

megsértéséért felelős tisztviselőkre vonatkozó utazási tilalmak vagy más célzott 

szankciók bevezetését; 

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az 

Afrikai Uniónak, a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége kormányainak és 

tagállamainak, Gambia kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az 

ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek. 

 


