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Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Ugandě,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 20. ledna 2021, které jménem Evropské 
unie vydal k volbám v Ugandě,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie ze dne 
12. ledna 2021 o nadcházejících všeobecných volbách v Ugandě,

– s ohledem na připomínky velvyslance EU Attilia Pacificiho ze dne 12. ledna 2021 
o zmrazení bankovních účtů nevládních organizací,

– s ohledem na společné místní prohlášení delegací Evropské unie v Ugandě 
a diplomatické mise Rakouska, Belgie, Dánska, Francie, Německa, Irska, Itálie, 
Nizozemska, Švédska, Islandu a Norska v Ugandě ze dne 26. listopadu 2020 
o nedávných násilnostech souvisejících s volbami v Ugandě,

– s ohledem informační sdělení pro tisk o Ugandě, které dne 8. ledna 2021 vydal mluvčí 
vysoké komisařky OSN pro lidská práva,

– s ohledem na prohlášení odborníků OSN na lidská práva ze dne 29. prosince 2020 
nazvané „Uganda: odborníci OSN jsou vážně znepokojeni zásahy v souvislosti 
s volbami“,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948, jíž je 
Uganda signatářem,

– s ohledem na Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech ze dne 
16. prosince 1966, kterou Uganda ratifikovala dne 21. června 1995,

– s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů ze dne 27. června 1981,

– s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných ze dne 
30. ledna 2007,



– s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984,

– s ohledem na Ústavu Ugandské republiky z roku 1995, která byla novelizována 
v roce 2005,

– s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy 
na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, 
podepsanou dne 23. června 20001 (dohoda z Cotonou), a zejména na čl. 8 odst. 4 této 
dohody týkající se nediskriminace,

– s ohledem na společnou strategii EU-Afrika,

– s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelská mise EU do Ugandy ze dne 
18. února 2016,

– s ohledem na společné místní prohlášení skupiny Partneři pro demokracii a správu věcí 
veřejných (PDG) ze dne 23. prosince 2020 o zatčení lidskoprávních aktivistů v Ugandě,

– s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a na cíle udržitelného rozvoje, 
které jsou její součástí,

– s ohledem na národní orientační program pro Ugandu v rámci 11. Evropského 
rozvojového fondu,

– s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že 14. ledna 2021 volili ugandští voliči prezidenta a poslance 
parlamentu, avšak tyto volby doprovázely podle dostupných zpráv rozsáhlé 
nesrovnalosti; vzhledem k tomu, že 16. ledna 2021 vyhlásila volební komise za vítěze 
voleb prezidenta Yoweriho Museveniho, který je ve funkci už 35 let – a následující 
funkční období bude už jeho šesté – a který získal 59 % hlasů, a tak porazil hlavního 
opozičního vůdce Roberta Kyagulanyiho Ssentamu, známého jako „Bobi Wine“, který 
získal 35 % hlasů; vzhledem k tomu, že výsledky voleb bylo obtížné ověřit, protože 
volební komise nepostupovala v souladu s předepsaným procesem sčítání hlasů;

B. vzhledem k tomu, že přípravy na ugandské prezidentské volby v roce 2020 byly 
poznamenány násilím a že kandidáti opozice, organizace občanské společnosti, obránci 
lidských práv, volební odborníci a novináři byli při uplatňování svých legitimních práv 
vystaveni systematickému nátlaku a zastrašování; vzhledem k tomu, že volební proces 
vážně narušilo nadměrné používání síly ze strany donucovacích a bezpečnostních 
orgánů;

C. vzhledem k tomu, že před volbami – od podzimu 2020 – zintenzivnily orgány represe 
namířené proti politické opozici, přičemž bezpečnostní orgány zatkly klíčové kandidáty 
opozice: Bobiho Wina, Patricka Oboiho Amuriata a generálporučíka Henryho 
Tumukundeho, narušovaly jejich volební shromáždění a omezovaly mediální pokrytí 
voleb;

D. vzhledem k tomu, že prezidentský kandidát opoziční strany Fórum pro demokratickou 

1 Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.



změnu Patrick Oboi Amuriat byl před volbami několikrát zatčen, přičemž dne 
9. listopadu 2020 byly davy během jedné z jeho kampaní rozptýleny slzným plynem 
a dne 6. ledna 2021 střílela na jeho konvoj policie;

E. vzhledem k tomu, že rostoucí militarizace volební kampaně se projevila zejména ve 
dnech 18. a 19. listopadu 2020, kdy bezpečnostní síly zasahovaly proti demonstrantům, 
kteří požadovali propuštění tehdy zadržovaného kandidáta na prezidenta Bobiho Wina, 
což vedlo k tomu, že alespoň 54 demonstrantů v nejméně sedmi okresech v celé zemi 
zemřelo, stovky byly zatčeny a další zmizeli;

F. vzhledem k tomu, že po volbách byl opoziční kandidát Bobi Wine de facto umístěn do 
domácího vězení a jeho dům obklopovaly po dobu 11 dnů bezpečnostní síly;

G. vzhledem k tomu, že dne 1. února 2021 předložil Bobi Wine žalobu u ugandského 
vrchnímu soudu, v níž zpochybnil výsledky voleb a tvrdil, že došlo k rozsáhlým 
podvodům, včetně zapojení armády do vynášení volebních uren, vhazování hlasovacích 
lístků za občany a odrazování voličů od vstupu do volebních místností; vzhledem 
k tomu, že prezident Museveni čelil v souvislosti s posledními čtyřmi volbami napadení 
u vrchního soudu;

H. vzhledem k tomu, že dne 7. ledna 2021 podal Bobi Wine žalobu u Mezinárodního 
trestního soudu, v níž obvinil prezidenta Museveniho a devět dalších vysokých úředníků 
z opakovaného porušování lidských práv;

I. vzhledem k tomu, že mise mezinárodních pozorovatelů a volební mise odborníků 
nebyly během těchto voleb převážně přítomny, neboť je ugandské orgány 
neakreditovaly, a vzhledem k tomu, že orgány rovněž neprovedly doporučení dřívějších 
misí; vzhledem k tomu, že EU nabídla vyslání malého týmu volebních pozorovatelů, 
avšak nabídka byla odmítnuta; vzhledem k tomu, že USA zrušily sledování 
všeobecných voleb v Ugandě, protože většina jejich žádostí o akreditaci byla zamítnuta; 
vzhledem k tomu, že závěrečná zpráva volební pozorovatelské mise EU za rok 2016 
obsahovala přibližně 30 doporučení a mj. zdůrazňovala, že je zapotřebí mít nezávislejší 
volební orgán a odstranit nadměrné používání síly ze strany bezpečnostních služeb, ale 
ugandské orgány neprovedly žádné z nich;

J. vzhledem k tomu, že vláda před volbami omezila přístup k internetu a začala zavádět 
daň ze sociálních médií pro uživatele, kteří nakupují internetové údaje; vzhledem 
k tomu, že se objevily zprávy o tom, že byl před volbami blokován přístup k zprávám 
online a k platformám sociálních médií; vzhledem k tomu, že přístup k některým 
stránkám sociálních médií zůstává omezený;

K. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 byla rovněž využívána jako záminka 
k represím a nepřiměřeným omezením shromažďování a činností opozice; vzhledem 
k tomu, že Uganda oznámila přibližně 40 000 případů onemocnění COVID-19; 
vzhledem k tomu, že vysoká komisařka OSN pro lidská práva vyjádřila znepokojení nad 
tím, že opatření týkající se onemocnění COVID-19 byla zneužita k omezení politických 
svobod a politické účasti během volebního procesu; vzhledem k tomu, že dne 26. 
prosince 2020 pozastavila Uganda kampaň v oblastech, kde se opozice těšila obzvláštní 
popularitě, jako jsou Mbarara, Kabarole, Luwero, Kasese, Masaka, Wakiso, Jinja, 
Kalongo, Kazo, Kampala City a Tororo, a odvolávala se při tom na preventivní opatření 
v souvislosti s onemocněním COVID-19;



L. vzhledem k tomu, že omezující opatření související s onemocněním COVID-19 se při 
několika příležitostech zaměřovala na konkrétní skupiny, což vedlo k přemíře násilí 
a svévolnému zatýkání bez přístupu k obhájci, jak dokládá policejní razie ze dne 29. 
března 2020 namířená proti nadaci Děti slunce, což je přístřeší pro mladé lidi bez 
domova, kteří se identifikují jako lesbické, gay, bisexuální nebo transsexuální osoby;

M. vzhledem k tomu, že v listopadu 2020 Národní úřad pro nevládní organizace svévolně 
zastavil činnost nově vzniklé organizace občanské společnosti Národní volební hlídka 
Ugandy, zřízené občany za účelem sledování průběhu voleb; vzhledem k tomu, že 
ugandský orgán pro finanční zpravodajské informace zmrazil bankovní účty několika 
organizací občanské společnosti, včetně Ugandského národního fóra nevládních 
organizací a Ugandské sítě žen (UWONET), a odvolával se při tom na nepodložená 
obvinění z financování terorismu;

N. vzhledem k tomu, že v posledních letech se ugandské orgány stále více zaměřují na 
organizace občanské společnosti, a zejména na ty, které se zabývají lidskými právy 
a volbami; vzhledem k tomu, že dne 23. prosince 2020 byl Nicholas Opiyo, přední 
právník v oblasti lidských práv a příjemce Sacharovova stipendia, zatčen spolu se třemi 
dalšími právníky – Herbertem Dakasim, Anthonym Odurem a Esomu Oburem – 
a členem Platformy národní jednoty Hamidem Tenywou, na základě obvinění z praní 
peněz a porušení ústavních záruk Ugandy; vzhledem k tomu, že Nicholas Opiyo byl dne 
30. prosince 2020 propuštěn na kauci, ale stále čeká na soud; vzhledem k tomu, že 
Opiyo uvedená obvinění vehementně popírá a tvrdí, že finanční prostředky byly legálně 
použity na podporu lidskoprávní činnosti organizace Kapitola čtyři Uganda;

O. vzhledem k tomu, že stovky podporovatelů Platformy národní jednoty byly během 
kampaně uneseny bezpečnostními agenty a nejasný počet z nich je stále násilně 
zadržován nebo pohřešován;

P. vzhledem k tomu, že dne 2. ledna 2020 nařídil prezident Museveni v dopise 
ministerstvu financí pozastavení Nástroje pro demokratickou správu; vzhledem k tomu, 
že tento nástroj financuje většinu nevládních organizací v Ugandě a je podporován 
řadou členských států, mj. Rakouskem, Norskem, Nizozemskem, Švédskem, Dánskem 
a Irskem; vzhledem k tomu, že jeho účelem je posilovat demokratizaci, chránit lidská 
práva, zlepšovat přístup ke spravedlnosti a posilovat odpovědnost; vzhledem k tomu, že 
provádění důležitých programů financovaných z prostředků EU je výrazně ztíženo;

Q. vzhledem k tomu, že v prosinci 2020 Síť lidských práv pro novináře – Uganda 
informovala o více než 100 případech porušení lidských práv novinářů, včetně 
policejního násilí, k nimž došlo zejména tehdy, když informovali o kampaních 
politických kandidátů; vzhledem k tomu, že dne 30. prosince 2020 policie uvedla, že 
o hlasování budou moci informovat pouze „certifikovaní novináři“; vzhledem k tomu, 
že na konci listopadu 2020 vyhostily orgány tři kanadské novináře; vzhledem k tomu, 
že Uganda se ve světovém indexu svobody tisku za rok 2020, který vypracovává 
organizace Reportéři bez hranic, umístila na 125. místě ze 180 zemí;

R. vzhledem k tomu, že dne 12. prosince 2020 zmrazila vláda na základě obvinění 
z financování terorismu aktiva čtyř nevládních organizací, které se ve volebních 
kampaních snažily podněcovat účast žen a mládeže: UWONET, Národní fórum 
nevládních organizací, Mezinárodní mírové středisko žen a Aliance pro sledování 
financování voleb;



S. vzhledem k tomu, že dne 11. ledna 2021 odsoudil Úřad vysokého komisaře OSN pro 
lidská práva „zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Ugandě“ a informoval 
o četných případech porušování lidských práv, včetně práv na svobodu projevu, pokojné 
shromažďování a účast, svévolného odpírání života, svévolného zatýkání a zadržování 
a mučení;

T. vzhledem k tomu, že volební kampaň a prohlášení prezidenta Museveniho se nesou 
v duchu stále ostřejší protizápadní rétoriky;

U. vzhledem k tomu, že Uganda má jednu z nejmladších a nejrychleji rostoucích populací 
na světě a že mnozí využili svého práva pokojně volit; vzhledem k tomu, že ugandská 
národní volební komise nezaregistrovala jeden milion mladých způsobilých voličů 
s odůvodněním, že postrádá materiální zdroje pro jejich registraci;

V. vzhledem k tomu, že prostřednictvím 11. Evropského rozvojového fondu poskytuje EU 
Ugandě 578 milionů EUR na podporu prosazování řádné správy věcí veřejných, 
zlepšování infrastruktury, zajištění potravin a podporu zemědělství; vzhledem k tomu, 
že Uganda rovněž dostává 112,2 milionu EUR z nouzového svěřenského fondu EU pro 
Afriku;

W. vzhledem k tomu, že bezpečnostní a rozvojová spolupráce mezi Ugandou a EU, USA 
a dalšími zeměmi probíhá v rámci Mírového sboru Africké unie v Somálsku 
(AMISOM);

X. vzhledem k tomu, že Uganda obsadila v indexu lidského rozvoje OSN 159. příčku ze 
189 a v indexu vnímání korupce organizace Transparency International se nachází na 
137. místě ze 180 zemí;

Y. vzhledem k tomu, že Uganda má jeden z nejtvrdších zákonů proti homosexualitě na 
světě, a vzhledem k tomu, že přetrvává diskriminace osob LGBTQ+ a násilí proti nim;

Z. vzhledem k tomu, že bývalý vůdce milicí a dětský voják Dominic Ongwen z Ugandy 
byl Mezinárodním trestním soudem shledán vinným z válečných zločinů a zločinů proti 
lidskosti v přelomovém rozsudku ze dne 4. února 2021, v němž byl usvědčen z 61 
jednotlivých obvinění, mj. z vraždy, znásilnění, sexuálního otroctví, únosu a mučení 
spáchaných ve funkci velitele Armády božího odporu (LRA), násilné sekty, která vedla 
krvavou násilnou kampaň v Ugandě a sousedních zemích od poloviny 80. let 20. století 
až do doby před několika lety;

1. vyjadřuje politování nad tím, že volební proces nebyl demokratický a transparentní; 
odsuzuje nepřiměřené používání síly ze strany policie a ozbrojených sil 
v prezidentských volbách a jejich rostoucí zasahování do politického procesu; lituje, že 
bylo nezávislým místním i mezinárodním volebním pozorovatelům zakázáno dohlížet 
na volby, což znemožnilo, aby byly posuzovány podle mezinárodně uznávaných norem; 
zdůrazňuje zásadní význam svobodných a spravedlivých voleb, neboť ty jsou 
předpokladem udržitelného a dlouhodobého rozvoje; v tomto duchu chválí ugandský 
lid, zejména mladé obyvatelstvo, za odvahu a nadšení pro demokracii, kterou během 
této volební kampaně prokázal;

2. odsuzuje násilí namířené proti vedoucím představitelům politické opozice v Ugandě, 
jejich pokračující pronásledování a systematické zásahy proti nim, potlačování 



občanské společnosti, obránců lidských práv a sdělovacích prostředků a narušování 
platforem sociálních médií a výpadky internetu;

3. vyzývá proto vládu, aby ukončila soustavné využívání smrtící a nadměrné síly ze strany 
bezpečnostních sil a aby přestala svévolně zatýkat a zadržovat opoziční politiky 
a stoupence, protestující, obránce lidských práv a novináře a útočit na ně;

4. vyzývá ugandskou vládu, aby zajistila spravedlnost a odpovědnost pro všechny oběti 
tím, že uskuteční nestranné, důkladné a nezávislé vyšetřování střelby a násilností 
spáchaných bezpečnostními silami, a zároveň vyzývá ugandské soudy, aby objektivně a 
nezávisle uplatňovaly stávající legislativní rámec a plně zohledňovaly dostupná fakta a 
důkazy; vyzývá ugandské orgány, aby okamžitě zahájily nezávislé vyšetřování 
tragických událostí, k nimž došlo ve dnech 18. a 19. listopadu 2020, kdy po zatčení 
Bobiho Winea rukou policie zbytečně zemřelo nejméně 54 lidí a stovky dalších byly 
zraněny, což uznal sám prezident Museveni, a aby pachatele pohnaly k odpovědnosti;

5. zdůrazňuje, že odvolání proti výsledkům voleb a jejich napadení jsou základním 
prvkem důvěryhodného volebního procesu; očekává, že veškerá napadení voleb a 
související stížnosti budou nezávisle a transparentně prošetřeny s využitím dostupných 
ústavních a zákonných právních prostředků;

6. vyzývá vládu, aby okamžitě a bezpodmínečně propustila všechny osoby zatčené a 
zadržované pouze kvůli účasti na pokojných politických shromážděních nebo kvůli 
uplatnění jejich práva na svobodu projevu a sdružování, včetně příjemce Sacharovova 
stipendia Evropského parlamentu za rok 2016 Nicholase Opiya, a aby byli zproštěni 
všech obvinění; připomíná ugandské vládě, aby dodržovala svobodu projevu a právo na 
pokojné a bezpečné sdružování, včetně volného pohybu všech politických aktérů a 
jejich podporovatelů, a odsuzuje současné zásahy proti občanské společnosti;  vyzývá 
vládu, aby zajistila, že budou v plném rozsahu dodržena práva pana Opiya na řádné a 
spravedlivé soudní řízení;

7. připomíná ugandským orgánům, že mají povinnost zajišťovat, chránit a podporovat 
základní práva, včetně civilních a politických práv občanů země, spravedlivé zastoupení 
bez ohledu na etnický původ, svobodu projevu a svobodu shromažďování, a uznávat 
klíčovou úlohu, kterou v zemi hrají politická opozice, aktéři občanské společnosti, 
novináři a sdělovací prostředky; vyzývá orgány, aby zrušily veškerá omezení, která by 
mohla mít dopad na svobodu pokojného shromažďování, svobodu projevu nebo 
svobodu sdružování;

8. připomíná ugandské vládě význam svobody projevu a úlohu svobodných a 
pluralistických sdělovacích prostředků v demokratické společnosti; se znepokojením 
konstatuje, že novináři, kteří informovali o volbách, běžně čelili zastrašování a násilí; 
očekává, že ugandské orgány vytvoří prostředí, v němž budou novináři moci nerušeně 
vykonávat svou práci;

9. vyzývá ugandské orgány, aby zajistily bezpečný a neomezený přístup k internetu pro 
všechny, včetně přístupu k sociálním médiím a online platformám pro zasílání zpráv, 
jelikož opačné počínání představuje závažnou překážku pro svobodu informací, včetně 
svobody sdělovacích prostředků;

10. naléhavě ugandské orgány vyzývá, aby přestaly svévolně pozastavovat činnost 



občanské společnosti, zatýkat aktivisty občanské společnosti a zmrazovat jejich finanční 
aktiva; v tomto ohledu co nejdůrazněji odsuzuje snahy o omezení financování občanské 
společnosti, zejména příkaz prezidenta Museveniho, aby byl pozastaven Nástroj pro 
demokratickou správu v hodnotě mnoha milionů EUR, což je společný fond 
koordinovaný EU a vnitrostátními rozvojovými partnery na podporu skupin usilujících 
o podporu lidských práv, prohloubení demokracie a zlepšení odpovědnosti v Ugandě;

11. očekává, že ugandská vláda okamžitě přestane zneužívat pandemii onemocnění 
COVID-19 jako záminku k přijímání zákonů a politik, které jsou v rozporu s 
mezinárodním právem, a k odklonu od záruk v oblasti lidských práv, včetně 
neoprávněného omezování svobody pokojného shromažďování a svobody projevu, jež 
cílí zejména na osoby LGTBTQ+; naléhavě vyzývá ugandské orgány, aby dodržovaly 
práva a důstojnost obyvatel země a aby své pravomoci přijímat nouzová opatření 
důsledně uplatňovaly pouze na ochranu veřejného zdraví; 

12. důrazně kritizuje přísné ugandské zákony proti homosexualitě a vyzývá k tomu, aby 
byly bezodkladně zrevidovány a aby byla zároveň přijata strategie v boji proti 
diskriminaci a násilí namířeným proti osobám LGBTQ+;

13. vyzývá delegaci EU v Ugandě, aby nadále pečlivě sledovala situaci osob LGBTQ+ 
a aby aktivně podporovala místní organizace občanské společnosti, ochránce lidských 
práv a komunitu LGBTQ+;

14. trvá na tom, že EU je odhodlána a připravena spolupracovat s ugandskými orgány a 
pomáhat jim při přípravě velmi potřebných reforem v oblasti demokracie a správy věcí 
veřejných; zdůrazňuje však, že úspěch spolupráce do značné míry závisí na ochotě 
ugandské strany tyto reformy skutečně provádět; připomíná v této souvislosti, že 
systematické používání státní represe a násilí by mohlo mít zásadní dopad na budoucí 
vztah mezi EU a Ugandou;  vyzývá EU, aby využívala politického vlivu, který jí 
poskytují programy rozvojové pomoci, a zejména programy rozpočtové podpory, 
s cílem posílit ochranu a podporu lidských práv v Ugandě;

15. trvá na tom, aby EU a ostatní mezinárodní aktéři zachovali a posílili svůj integrovaný a 
koordinovaný přístup k Ugandě, což zahrnuje podporu řádné správy věcí veřejných, 
demokracie a lidských práv i posilování soudního systému a právního státu, a naléhavě 
vyzývá EU a její členské státy, aby své obavy vyjadřovaly veřejnými a diplomatickými 
cestami; připomíná, že sankce proti jednotlivcům a organizacím odpovědným za 
porušování lidských práv v Ugandě musí být přijímány na úrovni EU v rámci nového 
unijního mechanismu sankcí v oblasti lidských práv, tzv. Magnitského zákona EU;

16. doporučuje posílit dohled nad ugandským fiskálním řízením a transparentností; 
naléhavě vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby i nadále prováděly 
systematický přezkum unijních programů rozpočtové podpory, pokud existuje riziko, že 
by ugandské orgány mohly tyto finanční prostředky přesměrovat na činnosti, jež by 
napomáhaly porušování lidských práv a byly by namířeny proti aktivistům;  

17. vítá rozsudek v trestním řízení vedeném proti bývalému veliteli LRA Dominicu 
Ongwenovi, kterého Mezinárodní trestní soud uznal vinným z válečných zločinů a 
zločinů proti lidskosti, a považuje jej za důležitý krok směrem ke spravedlnosti a 
odpovědnosti za hrůzné činy, jež LRA spáchala;



18. je i nadále znepokojen celkovou bezpečnostní situací v regionu a zdůrazňuje v této 
souvislosti významnou činnost mise AMISOM; zdůrazňuje, že jejích dlouhodobých cílů 
bude dosaženo pouze tehdy, pokud všichni zúčastnění půjdou příkladem, pokud jde o 
dodržování právního státu, základních práv a demokratických zásad;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, prezidentovi Ugandské republiky, předsedovi 
ugandského parlamentu a Africké unii a jejím institucím.


