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Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Uganda,

– der henviser til erklæringen af 20. januar 2021 fra næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik (NF/HR) på vegne af Den Europæiske Union om valget i Uganda,

– der henviser til erklæringen af 12. januar 2021 fra NF/HR om det forestående 
præsident- og parlamentsvalg i Uganda,

– der henviser til kommentarer fremsat af EU-ambassadør Attilio Pacifici den 12. januar 
2021 om indefrysning af NGO'ers bankkonti,

– der henviser til den fælles lokale erklæring af 26. november 2020 fra Den Europæiske 
Unions delegationer i Uganda og de diplomatiske repræsentationer for Østrig, Belgien, 
Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Nederlandene, Sverige, Island og Norge i 
Uganda om den seneste tids valgrelaterede vold i Uganda,

– der henviser til pressemeddelelsen af 8. januar 2021 fra talsmanden for FN's 
højkommissær for menneskerettigheder om Uganda,

– der henviser til erklæring af 29. december 2020 fra FN-menneskerettighedseksperter 
med titlen "Uganda: UN experts gravely concerned by election clampdown",

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948, 
som Uganda har undertegnet,

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 
16. december 1966, der ratificeredes af Uganda den 21. juni 1995,

– der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder af 27. juni 
1981,

– der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse af 30. 



januar 2007,

– der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf af 10. december 1984,

– der henviser til Republikken Ugandas forfatning af 1995, som blev ændret i 2005,

– der henviser til partnerskabsaftalen af 23. juni 2000 mellem på den ene side 
medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden 
side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, (Cotonouaftalen)1, navnlig 
artikel 8, stk. 4, om ikkediskrimination,

– der henviser til den fælles EU-Afrika-strategi,

– der henviser til den endelige rapport af 18. februar 2016 fra EU's 
valgobservationsmission til Uganda,

– der henviser til den fælles lokale erklæring af 23. december 2020 fra Partners for 
Democracy and Governance Group (PDG) om anholdelsen af 
menneskerettighedsaktivister i Uganda,

– der henviser til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og de heri opstillede mål 
for bæredygtig udvikling (SDG),

– der henviser til det nationale indikativprogram for Uganda i den 11. Europæiske 
Udviklingsfond,

– der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at ugandiske vælgere den 14. januar 2021 gik til valgurnerne for at 
vælge en præsident og medlemmer af parlamentet på baggrund af rapporter om 
udbredte uregelmæssigheder, og at valgkommissionen den 16. januar 2021 erklærede 
præsident Yoweri Museveni, der har siddet i 35 år, for valgt til sin sjette 
præsidentperiode med 59 % af stemmerne, mens oppositionslederen Robert Kyagulanyi 
Ssentamu, også kendt som Bobi Wine, fik 35 %; der henviser til, at valgresultatet var 
vanskeligt at efterprøve, fordi valgkommissionen ikke fulgte den foreskrevne 
optællingsprocedure;

B. der henviser til, at optakten til det ugandiske præsidentvalg i 2020 var skæmmet af vold, 
idet oppositionskandidater, civilsamfundsorganisationer, 
menneskerettighedsforkæmpere, valgeksperter og journalister systematisk blev udsat for 
undertrykkelse og intimidering under udøvelsen af deres legitime rettigheder; der 
henviser til, at valgprocessen i alvorlig grad var præget af overdreven magtanvendelse 
fra politi- og sikkerhedsstyrkers side;

C. der henviser til, at myndighederne fra efteråret 2020 og frem til valget intensiverede 
undertrykkelsen af den politiske opposition, idet sikkerhedsstyrker arresterede 
oppositionens topkandidater Bobi Wine, Patrick Oboi Amuriat og fhv. generalløjtnant 
Henry Tumukunde, afbrød deres valgmøder og begrænsede mediedækningen af valget;
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D. der henviser til, at præsidentkandidaten for oppositionspartiet Forum for Democratic 
Change (FDC), Patrick Oboi Amuriat, blev arresteret adskillige gange forud for valget, 
ligesom et af hans valgmøder den 9. november 2020 blev opløst med tåregas, og hans 
bilkortege blev beskudt af politiet den 6. januar 2021;

E. der henviser til, at den stigende militarisering af valgkampen blev særlig synlig den 18. 
og 19. november 2020, da sikkerhedsstyrker slog ned på demonstranter, der krævede 
løsladelse af den på det tidspunkt frihedsberøvede præsidentkandidat Bobi Wine, 
hvilket resulterede i, at mindst 54 demonstranter blev dræbt i mindst syv distrikter rundt 
om i landet, men flere hundrede blev arresteret og andre forsvandt sporløst;

F. der henviser til, at oppositionskandidaten Bobi Wine efter valget blev sat i de facto-
husarrest, hvor sikkerhedsstyrkerne omringede hans hus i 11 dage;

G. der henviser til, at Bobi Wine den 1. februar 2021 indgav en klage til Ugandas 
højesteret, hvori han anfægtede valgresultatet med en påstand om udbredt valgsvindel 
med inddragelse af militæret, der skulle have fyldt stemmeurner med falske 
stemmesedler, afgivet stemmer for andre og afskrækket vælgerne fra at møde op på 
valgstederne; der henviser til, at præsident Musevenis valgsejr er blevet anfægtet ved 
højesteret ved de sidste fire valg;

H. der henviser til, at Bobi Wine den 7. januar 2021 anmodede Den Internationale 
Straffedomstol (ICC) om at indlede sag mod præsident Museveni og ni andre 
højtstående embedsmænd, som han anklagede for en række 
menneskerettighedskrænkelser;

I. der henviser til, at internationale observatørmissioner og valgekspertmissioner stort set 
var fraværende under valget, fordi de ugandiske myndigheder havde undladt at 
akkreditere missionerne, ligesom myndighederne havde undladt at efterkomme 
henstillingerne fra tidligere missioner; der henviser til, at EU havde tilbudt at sende et 
lille hold valgobservatører, hvilket blev afvist; der henviser til, at USA aflyste sin 
observation af Ugandas præsident- og parlamentsvalg, fordi de fleste af dets 
akkrediteringsanmodninger var blevet afvist; der henviser til, at EU's 
valgobservationsmissions endelige rapport fra 2016 indeholdt ca. 30 henstillinger, 
herunder om behovet for et mere uafhængigt valgorgan og ophør af 
sikkerhedstjenesternes overdrevne magtanvendelse, hvoraf ingen blev efterkommet af 
de ugandiske myndigheder;

J. der henviser til, at regeringen forud for valget begrænsede internetadgangen og indførte 
en afgift på sociale medier for brugere, der køber internetdata, ligesom der har været 
rapporter om blokering af adgangen til online messaging- og sociale medieplatforme 
forud for valget; der henviser til, at adgangen til visse sociale medier fortsat er 
begrænset;

K. der henviser til, at covid-19-pandemien også er blevet brugt som påskud for 
undertrykkelse og overdreven begrænsning af oppositionens forsamlingsmuligheder og 
øvrige aktiviteter; der henviser til, at Uganda har indberettet ca. 40 000 tilfælde af 
covid-19; der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder har udtrykt 
bekymring over, at covid-19-foranstaltninger er blevet brugt til at begrænse de politiske 
frihedsrettigheder og den politiske deltagelse under valgprocessen; der henviser til, at 
Uganda den 26. december 2020, under henvisning til covid-19-forholdsregler, 



suspenderede valgkampagnerne i områder, hvor oppositionen nød særlig popularitet, 
herunder Mbarara, Kabarole, Luwero, Kasese, Masaka, Wakiso, Jinja, Kalungu, Kazo, 
Kampala City og Tororo;

L. der henviser til, at covid-19-relaterede restriktioner ved flere lejligheder har været rettet 
mod særlige grupper under anvendelse af overdreven vold og vilkårlig frihedsberøvelse 
uden adgang til advokatbistand, hvilket illustreres af en politirazzia, der blev 
gennemført den 29. marts 2020 mod Children of the Sun Foundation, et shelter for 
hjemløse unge, der identificerer sig som lesbiske, bøsser, biseksuelle eller 
transpersoner;

M. der henviser til, at den ugandiske myndighed for ngo'er (ikke-statslige organisationer) i 
november 2020 uden videre standsede aktiviteterne i den nyligt oprettede National 
Election Watch Uganda, en borgerledet civilsamfundsorganisation, der var dannet for at 
observere valg; der henviser til, at Ugandas Financial Intelligence Authority har 
indefrosset bankkonti tilhørende en række civilsamfundsorganisationer, herunder 
Uganda National NGO Forum og Uganda Women’s Network (UWONET) under 
henvisning til udokumenterede anklager om finansiering af terrorisme;

N. der henviser til, at de ugandiske myndigheder i de seneste år i stigende grad er gået efter 
civilsamfundsorganisationer, navnlig dem, der arbejder med menneskerettigheder og 
valg; der henviser til, at Nicholas Opiyo, førende menneskerettighedsadvokat og 
Sakharovstipendiat, den 23. december 2020 blev arresteret sammen med tre andre 
advokater – Herbert Dakasi, Anthony Odur, og Esomu Obure – og Hamid Tenywa, 
medlem af National Unity Platform (NUP), under anklage for hvidvask af penge og 
krænkelse af Ugandas forfatningsmæssige garantier; der henviser til, at Nicholas Opiyo 
blev løsladt mod kaution den 30. december 2020, men stadig afventer en retssag; der 
henviser til, at Opiyo på det kraftigste afviser anklagerne under henvisning til, at de 
pågældende midler blev lovligt anvendt til at støtte Chapter Four Ugandas 
menneskerettighedsarbejde;

O. der henviser til, at hundredvis af NUP-tilhængere blev bortført af sikkerhedsstyrker 
under valgturneen, og at et ukendt antal af dem stadig tilbageholdes med tvang eller er 
forsvundet;

P. der henviser til, at præsident Museveni den 2. januar 2020 i en skrivelse til 
finansministeriet beordrede suspension af Democratic Governance Facility (DGF); der 
henviser til, at DGF-faciliteten finansierer størstedelen af ngo'erne i Uganda og støttes 
af en lang række medlemsstater, herunder Østrig, Norge, Nederlandene, Sverige, 
Danmark og Irland; der henviser til, at dens formål er at styrke demokratiseringen, 
beskytte menneskerettighederne, forbedre adgangen til domstolene og øge 
ansvarliggørelsen; der henviser til, at gennemførelsen af vigtige programmer med EU-
finansiering er alvorligt hæmmet;

Q. der henviser til, at Human Rights Network for Journalists – Uganda i december 2020 
rapporterede over 100 tilfælde af menneskerettighedskrænkelser over for journalister, 
herunder politivold, som hovedsagelig blev begået, mens de var ude at dække politiske 
kandidaters kampagner; der henviser til, at politiet den 30. december 2020 erklærede, at 
kun "certificerede journalister" ville få lov til at dække afstemningen; der henviser til, at 
myndighederne i slutningen af november 2020 udviste tre canadiske journalister; der 
henviser til, at Uganda nu er placeret som nr. 125 ud af 180 lande ifølge Journalister 



uden Grænsers internationale pressefrihedsindeks for 2020;

R. der henviser til, at regeringen den 12. december 2020 indefrøs aktiverne for fire 
NGO'er, der arbejder for at fremme kvinders og unges deltagelse i valgkampagner – 
UWONET, National NGO Forum, Women International Peace Centre og Alliance of 
Finance Election Monitoring – under anklage for finansiering af terrorisme;

S. der henviser til, at FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder den 11. januar 2021 
fordømte det, det kaldte "den forværrede menneskerettighedssituation i Uganda", og 
rapporterede om talrige krænkelser af menneskerettighederne, herunder retten til 
ytringsfrihed, retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger, og om vilkårlige drab, 
anholdelser og frihedsberøvelser samt tortur;

T. der henviser til, at en stadig mere antivestlig retorik har optrådt i valgkampen og i 
præsident Musevenis udtalelser;

U. der henviser til, at Uganda har en af verdens yngste og hurtigst voksende befolkninger, 
hvoraf mange udøvede deres stemmeret på fredelig vis; der henviser til, at en million 
unge stemmeberettigede vælgere ikke blev registreret af Ugandas nationale 
valgkommission, som hævdede, at de manglede materielle ressourcer til at registrere 
dem;

V. der henviser til, at EU gennem den 11. Europæiske Udviklingsfond giver Uganda 578 
mio. EUR i støtte til fremme af god regeringsførelse, forbedring af infrastrukturen, 
opnåelse af fødevaresikkerhed og styrkelse af landbruget; der henviser til, at Uganda 
også modtager 112,2 mio. EUR fra EU's Nødtrustfond for Afrika;

W. der henviser til, at sikkerheds- og udviklingssamarbejdet mellem Uganda og EU, USA 
og andre lande gennemføres inden for rammerne af Den Afrikanske Unions 
fredsbevarende mission i Somalia (AMISOM);

X. der henviser til, at FN's indeks for menneskelig udvikling placerer Uganda som nr. 159 
ud af 189, og at Uganda ifølge Transparency International er nr. 137 ud af 180 lande i 
korruptionsindekset;

Y. der henviser til, at Uganda har en af verdens strengeste love mod homoseksualitet, og at 
LGBTQ+-personer fortsat udsættes for diskrimination og vold;

Z. der henviser til, at den tidligere militsleder og børnesoldat Dominic Ongwen fra Uganda 
blev dømt skyldig i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden ved ICC i en 
skelsættende dom den 4. februar 2021, hvor han blev dømt for 61 individuelle tilfælde 
af mord, voldtægt, seksuelt slaveri, bortførelse og tortur begået i hans tid som 
øverstbefalende i Lord's Resistance Army (LRA), en voldelig kult, der førte en blodig 
voldskampagne i Uganda og nabolandene fra midten af 1980 og indtil for få år siden;

1. beklager, at valgprocessen ikke var demokratisk og gennemsigtig; fordømmer politiets 
og de væbnede styrkers overdrevne magtanvendelse ved præsidentvalget og deres 
voksende indblanding i den politiske proces; beklager, at uafhængige, lokale og 
internationale valgobservatører fik forbud mod at føre tilsyn med valget, hvilket 
forhindrede, at det blev bedømt ud fra internationalt anerkendte standarder; understreger 
den grundlæggende betydning af frie og retfærdige valg, som er en forudsætning for 
bæredygtig udvikling på lang sigt; glæder sig i denne ånd over det mod og den 



entusiasme for demokrati, som det ugandiske folk, navnlig den unge befolkning, udviste 
under denne valgkampagne;

2. fordømmer volden mod, den fortsatte chikane og systematiske undertrykkelse af 
politiske oppositionsledere i Uganda samt undertrykkelsen af civilsamfundet, 
menneskerettighedsforkæmpere og medierne og blokeringen af sociale medieplatforme 
og internetadgangen;

3. opfordrer derfor regeringen til at sætte en stopper for sikkerhedsstyrkernes vedvarende 
brug af dødelig vold og overdreven magt og vilkårlige anholdelser og frihedsberøvelser 
af og angreb på oppositionspolitikere og -tilhængere, demonstranter, 
menneskerettighedsforkæmpere og journalister;

4. opfordrer Ugandas regering til at sikre alle ofre retfærdighed og ansvarliggørelse ved at 
foretage upartiske, grundige og uafhængige efterforskninger af sikkerhedsstyrkernes 
skyderier og voldshandlinger, og opfordrer ligeledes det ugandiske retsvæsen til 
objektivt og uafhængigt at anvende de eksisterende lovrammer og til fuldt ud at tage de 
foreliggende kendsgerninger og beviser i betragtning; opfordrer de ugandiske 
myndigheder til straks at iværksætte en uafhængig undersøgelse af de tragiske 
begivenheder den 18. og 19. november 2020, hvor mindst 54 mennesker meningsløst 
blev dræbt af politiet efter anholdelsen af Bobi Wine, og flere hundrede blev såret, 
hvilket præsident Museveni selv har erkendt, og til at drage de ansvarlige til ansvar;

5. understreger, at klager over og anfægtelser af valgresultater er et grundlæggende 
element i en troværdig valgproces; forventer, at alle valgrelaterede anfægtelser og 
klager behandles på en uafhængig og gennemsigtig måde ved hjælp af de tilgængelige 
forfatnings- og lovmæssige retsmidler;

6. opfordrer regeringen til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade eller frafalde alle 
anklager mod alle dem, der er anholdt og frihedsberøvet udelukkende på grund af deres 
deltagelse i fredelige politiske forsamlinger eller udøvelse af deres ret til ytrings- og 
foreningsfrihed, herunder modtageren af Europa-Parlamentets Sakharovstipendium 
2016 Nicholas Opiyo; anmoder Ugandas regering om at respektere ytringsfriheden og 
retten til fredelig og tryg forsamling, herunder til fri bevægelighed for alle politiske 
aktører og deres støtter, og fordømmer den fortsatte undertrykkelse af civilsamfundet; 
opfordrer regeringen til at sikre, at Opiyos ret til en retfærdig rettergang opretholdes på 
højeste niveau;

7. minder de ugandiske myndigheder om deres forpligtelse til at garantere, beskytte og 
fremme grundlæggende rettigheder – herunder ugandernes borgerlige og politiske 
rettigheder – fair repræsentation uanset etnisk baggrund, ytringsfrihed og 
forsamlingsfrihed og til at stadfæste den afgørende rolle, som den politiske opposition, 
civilsamfundsaktører, journalister og medier spiller i landet; opfordrer myndighederne 
til at ophæve enhver restriktion, der kan begrænse menneskers ret til frit at deltage i 
fredelige forsamlinger samt til ytringsfrihed og foreningsfrihed;

8. minder Ugandas regering om betydningen af ytringsfrihed og de frie og pluralistiske 
mediers rolle i et demokratisk samfund; bemærker med bekymring, at journalister, der 
dækkede valget, rutinemæssigt blev udsat for intimidering og vold; forventer, at de 
ugandiske myndigheder skaber et miljø, hvor journalister kan udføre deres arbejde 
uhindret;



9. opfordrer de ugandiske myndigheder til at sørge for sikker og ubegrænset 
internetadgang for alle, herunder til sociale medier og online messaging-platforme, da 
undladelse heraf vil udgøre en alvorlig hindring for informationsfriheden, herunder 
mediefriheden;

10. opfordrer indtrængende de ugandiske myndigheder til at sætte en stopper for den 
vilkårlige suspension af civilsamfundets aktiviteter, anholdelserne af 
civilsamfundsaktivister og indefrysningen af deres finansielle aktiver; fordømmer i den 
forbindelse på det kraftigste forsøgene på at begrænse civilsamfundsfinansieringen, 
navnlig ved præsident Musevenis ordre om suspension af DGF, en fælles pulje på flere 
millioner euro koordineret af EU og nationale udviklingspartnere til støtte for grupper, 
der arbejder for at fremme menneskerettighederne, uddybe demokratiet og forbedre 
ansvarliggørelsen i Uganda;

11. forventer, at den ugandiske regering øjeblikkeligt ophører med at anvende covid-19-
pandemien som et påskud for at indføre love og politikker, der krænker folkeretten, og 
for at rulle menneskerettighedsgarantierne tilbage, herunder uretmæssigt at begrænse 
retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og ytringsfriheden, primært for at ramme 
LGTBTQ+-personer; opfordrer indtrængende de ugandiske myndigheder til at 
respektere ugandernes rettigheder og værdighed og til strengt at begrænse udøvelsen af 
nødretsbeføjelser til beskyttelse af folkesundheden;

12. kritiserer på det kraftigste Ugandas strenge love mod homoseksualitet og opfordrer til 
en hurtig revision af dem sammen med en strategi til bekæmpelse af diskrimination af 
og vold mod LGBTQ+-personer;

13. insisterer på, at EU's delegation i Uganda fortsat nøje skal overvåge situationen for 
LGBTQ+-personer og aktivt støtte civilsamfundsorganisationer, 
menneskerettighedsforkæmpere og LGBTQ+-personer på lokalt plan;

14. fastholder EU's engagement i og vilje til at gå i dialog med de ugandiske myndigheder 
og bistå med stærkt tiltrængte demokratiske og forvaltningsmæssige reformer; 
understreger imidlertid, at et vellykket samarbejde i høj grad afhænger af ugandisk vilje 
til rent faktisk at gennemføre disse reformer; minder i denne forbindelse om, at 
systematisk brug af statslig undertrykkelse og vold grundlæggende kan påvirke EU's 
fremtidige forbindelser med Uganda; opfordrer EU til at gøre brug af den politiske 
indflydelse, som udviklingsbistandsprogrammer, navnlig budgetstøtteprogrammer, 
giver, til at styrke beskyttelsen og promoveringen af menneskerettighederne i Uganda;

15. insisterer på, at EU og andre internationale aktører opretholder og styrker deres 
integrerede og koordinerede tilgang til Uganda, hvilket omfatter fremme af god 
regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder og styrkelse af retssystemet og 
retsstatsprincippet, og opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at rejse 
disse spørgsmål via offentlige og diplomatiske kanaler; gentager, at sanktioner mod 
enkeltpersoner og organisationer, der er ansvarlige for krænkelser af 
menneskerettighederne i Uganda, skal vedtages på EU-plan inden for rammerne af EU's 
nye sanktionsmekanisme for menneskerettigheder, også kendt som den europæiske 
Magnitskij-lov;

16. anbefaler øget kontrol med Ugandas finanspolitiske forvaltning og gennemsigtighed; 
opfordrer indtrængende Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til 



fortsat at foretage systematiske revisioner af EU's budgetstøtteprogrammer, hvor der er 
risiko for, at midler omdirigeres af de ugandiske myndigheder til aktiviteter, der kan 
udgøre krænkelser af menneskerettighederne og være rettet mod aktivister;

17. er tilfreds med dommen i sagen mod den tidligere øverstbefalende for LRA Dominic 
Ongwen, som blev fundet skyldig i krigsforbrydelser og forbrydelser mod 
menneskeheden af ICC, og betragter den som et vigtigt skridt i retning af retfærdighed 
og ansvarliggørelse for de grusomheder, der blev begået af LRA;

18. er fortsat bekymret over den generelle sikkerhedssituation i regionen og understreger i 
denne forbindelse AMISOM's vigtige arbejde; understreger, at regionens langsigtede 
mål kun vil blive nået, hvis alle involverede går foran med et godt eksempel, når det 
drejer sig om at respektere retsstatsprincippet, de grundlæggende rettigheder og de 
demokratiske principper;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for 
menneskerettigheder, Republikken Ugandas præsident, formanden for Ugandas 
parlament og Den Afrikanske Union og dens institutioner.


