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Λάος και ιδίως τις περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Λάος, 

– έχοντας υπόψη την έκβαση της 8ης συνεδρίασης της μεικτής επιτροπής Ευρωπαϊκής 

Ένωσης-ΛΔ του Λάος, που πραγματοποιήθηκε στη Βιεντιάν στις 17 Φεβρουαρίου 

2017,  

– έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στη Βιεντιάν η Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ΛΔ του Λάος για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του 

Τύπου, στις 3 Μαΐου 2017,  

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1998, για τους υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης 

Δεκεμβρίου 1948, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,  

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

του Λάος, που υπεγράφη την 1η Δεκεμβρίου 1997, 

– έχοντας υπόψη το Χάρτη της ASEAN, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2017, επιβλήθηκαν εις βάρος τριών λαοτινών 

εργαζομένων, του κ. Somphone Phimmasone, του κ. Soukane Chaithad και της κ. Lod 

Thammavon, ποινές φυλάκισης μεταξύ 12 και 20 ετών και πρόστιμο που αντιστοιχεί σε 



 

 

δεκάδες χιλιάδες ευρώ, διότι, ενώ εργάζονταν στην Ταϊλάνδη, άσκησαν κριτική στην 

κυβέρνηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορώντας την για διαφθορά, 

αποψίλωση των δασών, καθώς και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω τρεις κατηγορήθηκαν και για συμμετοχή σε 

αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από την πρεσβεία του Λάος στην Ταϊλάνδη τον 

Δεκέμβριο του 2015· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Μαΐου 2016 η κρατική τηλεόραση έδειξε τους 

Phimmasone, Chaithad και  Thammavong να κρατούνται στο αρχηγείο της αστυνομίας 

στη Βιεντιάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι εν λόγω 

τρεις συνελήφθησαν ως απειλή για την εθνική ασφάλεια επειδή χρησιμοποίησαν τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δυσφημίσουν την κυβέρνηση· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 η αστυνομία της Βιεντιάν συνέλαβε τον κ. Sombath 

Somphone, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών, και έκτοτε έχουν χαθεί τα ίχνη του· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση του κ. Sompawn Khantisouk, επιχειρηματία 

που δραστηριοποιόταν σε ζητήματα προστασίας της φύσης, ο οποίος έπεσε θύμα βίαιης 

εξαφάνισης το 2007, καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί σχετικά με την τύχη του· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Bounthanh Thammavong, πολωνός υπήκοος, 

καταδικάστηκε το 2015 σε τεσσεράμισι χρόνια φυλάκισης για κριτική που άσκησε 

διαδικτυακά στην κυβέρνηση· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβάλλονται αυστηροί περιορισμοί στον χώρο της κοινωνίας 

των πολιτών στο Λάος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Λάος άσκησε την προεδρία του 

ASEAN το 2016 αλλά αρνήθηκε να φιλοξενήσει παράλληλα την καθιερωμένη 

συνεδρίαση της κοινωνίας των πολιτών, υποχρεώνοντας το Φόρουμ του ASEAN να 

συνεδριάσει στο Ανατολικό Τιμόρ· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Λάος δεν έχει λάβει σημαντικά μέτρα για να 

βελτιώσει την κακή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη 

μεταχείριση των μειονοτήτων, εξακολουθεί δε να περιορίζει την ελευθερία του λόγου, 

του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 

προτύπων δίκαιης δίκης, η δικαστική διαφθορά και η εδραιωμένη ατιμωρησία για 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζουν απρόσκοπτα· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Λάος συνεχίζουν την παρενόχληση και καταπίεση 

των θρησκευτικών μειονοτήτων, ιδίως των χριστιανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

υπάρξει πολλά κρούσματα δήμευσης περιουσιών, εμπρηστικών επιθέσεων κατά 

εκκλησιών και σπιτιών, ξυλοδαρμού χριστιανών για εορτασμό των Χριστουγέννων και 

εξαναγκασμών σε αποποίηση της χριστιανικής πίστης· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Λάος έχει υπογράψει αλλά δεν έχει κυρώσει τη διεθνή 

σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης στο Λάος 

και ότι οι δημοσιεύσεις των ΜΜΕ υπόκεινται στον αυστηρό έλεγχο του κράτους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης του 2008 τροποποιήθηκε 

τον Νοέμβριο του 2016, θεσπίζοντας επιπλέον περιορισμούς που εμποδίζουν την 

κριτική των ΜΜΕ στις κυβερνητικές πολιτικές και απαιτούν από τους δημοσιογράφους 

να υποβάλλουν τα κείμενά τους σε κρατική λογοκρισία πριν να δημοσιευθούν· 



 

 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η κυβέρνηση του Λάος εξέδωσε διάταγμα με το οποίο 

απαγορεύεται η διαδικτυακή κριτική της κυβέρνησης και του κυβερνώντος Λαϊκού 

Επαναστατικού Κόμματος του Λάος (ΛΕΚΛ)· 

1. καταδικάζει έντονα την επιβολή ποινών φυλάκισης εις βάρος των Somphone 

Phimmasone, Soukane Chaithad και Lod Thammavong, και ζητεί την άμεση 

απελευθέρωσή τους· 

2. σημειώνει με ανησυχία ότι οι καταδίκες αυτές προστίθενται στον κατάλογο των 

συλλήψεων και βίαιων εξαφανίσεων ακτιβιστών και αντιφρονούντων που εκφράζουν 

επικριτικές απόψεις σε θέματα που εκτείνονται από εδαφικές διαφορές σε καταγγελίες 

για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας· 

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση του Λάος να παύσει την 

παρενόχληση και την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ανεξάρτητων δημοσιογράφων και κοινωνικών ακτιβιστών και να σέβεται 

τα δικαιώματα της ελεύθερης έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων· υπενθυμίζει στο Λάος τις διεθνείς του υποχρεώσεις στο πλαίσιο των 

συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα τις οποίες έχει κυρώσει· 

4. προτρέπει την κυβέρνηση του Λάος να σέβεται τις διεθνείς της δεσμεύσεις και να 

προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του ειρηνικού συνέρχεσθαι, 

καθώς και να επικυρώσει τη διεθνή σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων 

από τη βίαιη εξαφάνιση, η οποία υπεγράφη από το Λάος το 2008·  

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βίαιων εξαφανίσεων και της απουσίας 

δίκαιων δικών· καλεί τις λαοτινές αρχές να ανταποκριθούν στις διεθνείς υποχρεώσεις 

τους περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων λογοδοτώντας αμέσως για την τύχη των 

τουλάχιστον 10 ατόμων που αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων των Sombath 

Somphone και Sompawn Khantisouk, και δημοσιοποιώντας λεπτομέρειες σχετικά με τις 

κατηγορίες και τα στοιχεία εις βάρος των φυλακισμένων ακτιβιστών· 

6. ζητεί διαφανείς, διεξοδικές και αμερόληπτες έρευνες σχετικά με όλες τις εκκρεμείς 

υποθέσεις βίαιης εξαφάνισης, δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την τύχη των 

εξαφανισθέντων και την ποινική δίωξη των δραστών· 

7. καταδικάζει τις διώξεις εις βάρος των θρησκευτικών μειονοτήτων, και ιδίως των 

χριστιανών· καλεί την κυβέρνηση να παύσει αμέσως κάθε δραστηριότητα με στόχο 

τους χριστιανούς και να προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους υπευθύνους των πυρκαγιών 

και ξυλοδαρμών· 

8. καλεί τις λαοτινές αρχές να επιτρέψουν σε ειδικευμένες υπηρεσίες και εκπροσώπους 

ανθρωπιστικών οργανώσεων του ΟΗΕ την απρόσκοπτη πρόσβαση, ώστε να μπορούν 

να επισκεφθούν πολιτικούς κρατουμένους και όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών 

μειονοτήτων στο Λάος· 

9. καλεί την κυβέρνηση του Λάος να λάβει μέτρα για την προώθηση ενός 

πολυκομματικού πολιτικού συστήματος και τη διασφάλιση του δικαιώματος 

μεμονωμένων ατόμων να θέσουν υποψηφιότητα σε εκλογές χωρίς την έγκριση του 

ΛΕΚΛ· 



 

 

10. υποστηρίζει τις προσπάθειες να αυξηθεί η διαδικτυακή συνδεσιμότητα στο Λάος· 

προτρέπει την κυβέρνηση του Λάος να προωθήσει ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την 

ελευθερία της έκφρασης και να σταματήσει την παρακολούθηση και στόχευση ατόμων 

στο διαδίκτυο· προτρέπει την κυβέρνηση, στο πλαίσιο αυτό, να καταργήσει τα 

κατασταλτικά στοιχεία του νόμου του 2015 για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

του ηλεκτρονικού εγκλήματος· 

11. καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να εγείρει επειγόντως την υπόθεση 

των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad ενώπιον της 

κυβέρνησης του Λάος· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Λάος να παρακολουθεί εκ 

του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και, πιο 

συγκεκριμένα, να παρίσταται σε οποιαδήποτε διαδικασία εις βάρος των Phimmasone, 

Thammavong και Chaithad, καθώς και να συνεχίσει να εγείρει τις υποθέσεις των 

φυλακισμένων και αγνοουμένων ενώπιον των αρχών του Λάος· 

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να δώσει προτεραιότητα στα 

ζητήματα αυτά στην ημερήσια διάταξη των προσεχών συνεδριάσεων της μεικτής 

επιτροπής και ΕΕ-ΛΔ του Λάος και της επόμενης Ευρωασιατικής Συνόδου (ASEM), η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες το 2018· 

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

Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την 

Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια 

των κρατών μελών, την κυβέρνηση και τα κοινοβούλια του Λάος, τον Γενικό 

Γραμματέα του ASEAN και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. 

 


