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Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ugandasta,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 20. tammikuuta 2021 Euroopan unionin 
puolesta antaman julkilausuman Ugandan vaaleista,

– ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 12. tammikuuta 2021 antaman 
julkilausuman Ugandan tulevista yleisvaaleista,

– ottaa huomioon EU:n suurlähettilään Attilio Pacificin 12. tammikuuta 2021 antamat 
lausumat kansalaisjärjestöjen pankkitilien jäädyttämisestä,

– ottaa huomioon Euroopan unionin Ugandan-edustuston yhdessä Itävallan, Belgian, 
Tanskan, Ranskan, Saksan Irlannin, Italian, Alankomaiden, Ruotsin, Islannin ja Norjan 
diplomaattisten edustustojen kanssa 26. marraskuuta 2020 antaman yhteisen paikallisen 
julkilausuman äskettäisestä vaaleihin liittyvästä väkivallasta Ugandassa,

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan 8. tammikuuta 2021 antaman 
lehdistötiedotteen Ugandasta,

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden 29. joulukuuta 2020 antaman 
julkilausuman otsikolla Uganda: YK:n asiantuntijat vakavasti huolissaan 
tukahduttamistoimista vaalien yhteydessä,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 hyväksytyn ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen, jonka allekirjoittajiin Uganda kuuluu,

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 1966 hyväksytyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Uganda ratifioi 
21. kesäkuuta 1995,

– ottaa huomioon 27. kesäkuuta 1981 hyväksytyn Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen 
oikeuksien peruskirjan,



– ottaa huomioon 30. tammikuuta 2007 hyväksytyn Afrikan peruskirjan demokratiasta, 
vaaleista ja hyvästä hallinnosta;

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen 
tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

– ottaa huomioon vuoden 1995 Ugandan tasavallan perustuslain, jota muutettiin vuonna 
2005,

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren 
valtioiden ryhmän (AKT) jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 
välisen kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus)1 ja erityisesti sen 
syrjimättömyyttä koskevan 8 artiklan 4 kohdan,

– ottaa huomioon yhteisen EU–Afrikka-strategian,

– ottaa huomioon EU:n Ugandaan lähettämän vaalitarkkailuvaltuuskunnan 18. helmikuuta 
2016 antaman loppuraportin,

– ottaa huomioon Partners for Democracy and Governance Groupin (PDG) 23. joulukuuta 
2020 antaman yhteisen paikallisen julkilausuman ihmisoikeusaktivistien pidättämisestä 
Ugandassa,

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja siihen 
sisältyvät kestävän kehityksen tavoitteet,

– ottaa huomioon yhdenteentoista kehitysrahastoon sisältyvän Ugandaa koskevan 
maaohjelman,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että 14. tammikuuta 2021 ugandalaiset äänestäjät menivät uurnille 
valitsemaan presidenttiä ja parlamentin jäseniä, että vaalien aikana esitettiin kuohuttavia 
kertomuksia säännönvastaisuuksista ja että 16. tammikuuta 2021 keskusvaalilautakunta 
julisti presidentti Yoweri Musevenin, joka on ollut virassa 35 vuotta, voittajaksi ja 
valituksi kuudennelle kaudelle 59 prosentilla äänistä, kun opposition johtaja Robert 
Kyagulanyi Ssentamu, joka tunnetaan myös nimellä Bobi Wine, sai 35 prosenttia 
äänistä; ottaa huomioon, että vaalien tuloksia oli vaikea varmistaa, koska 
keskusvaalilautakunta ei noudattanut etukäteen määriteltyä ääntenlaskentaa;

B. ottaa huomioon, että vuoden 2020 Ugandan presidentinvaalikampanjaa varjosti 
väkivalta ja että opposition ehdokkaat, kansalaisyhteiskunnan järjestöt, ihmisoikeuksien 
puolustajat, vaaliasiantuntijat ja toimittajat joutuivat järjestelmällisen tukahduttamisen 
ja pelottelun kohteiksi harjoittaessaan laillisia oikeuksiaan; ottaa huomioon, että 
lainvalvonta- ja turvallisuusviranomaisten liiallinen voimankäyttö tahrasi vakavasti 
vaaleja;

C. ottaa huomioon, että viranomaiset tehostivat syksystä 2020 lähtien opposition 
tukahduttamista vaalien edellä, turvallisuusviranomaiset pidättivät keskeiset 
oppositioehdokkaat Bobi Winen, Patrick Oboi Amuriatin ja kenraaliluutnantti Henry 
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Tumukunden, keskeyttivät heidän kampanjoitaan ja rajoittivat vaaleja koskevaa 
uutisointia;

D. ottaa huomioon, että oppositiopuolue Demokraattisen muutoksen foorumin (Forum for 
Democratic Change) presidenttiehdokas Patrick Oboi Amuriat pidätettiin useaan 
kertaan ennen vaaleja, yhdessä hänen kampanjatapahtumistaan väkijoukko hajotettiin 
kyynelkaasulla 9. marraskuuta 2020 ja poliisi ampui hänen autosaattuettaan 
6. tammikuuta 2021;

E. ottaa huomioon, että vaalikampanjan lisääntyvä militarisoituminen tuli erityisen selvästi 
esiin 18.–19. marraskuuta 2020, kun turvallisuusjoukot saartoivat mielenosoittajat, jotka 
vaativat silloin pidätettynä olleen presidenttiehdokkaan Bobi Winen vapauttamista, 
mikä johti ainakin 54 mielenosoittajan kuolemaan ainakin seitsemässä provinssissa 
maan eri osissa, satoja pidätettiin ja ihmisiä katosi;

F. ottaa huomioon, että vaalien jälkeen oppositioehdokas Bobi Wine asetettiin 
tosiasialliseen kotiarestiin, sillä turvallisuusjoukot piirittivät hänen taloaan 11 päivän 
ajan;

G. ottaa huomioon, että 1. helmikuuta 2021 Bobi Wine esitti kanteen Ugandan 
korkeimmassa oikeudessa vaalituloksesta väittäen, että vaalivilppi oli laajalle levinnyttä 
muun muassa siksi, että sotilaat täyttivät äänestysuurnat, äänestivät ihmisten puolesta ja 
pelottelivat äänestäjiä saapumasta äänestyspaikoille; ottaa huomioon, että presidentti 
Musevenia vastaan on nostettu kanteita neljien viimeksi pidettyjen vaalien jälkeen;

H. ottaa huomioon, että 7. tammikuuta 2021 Bobi Wine esitti vetoomuksen 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle syyttäen presidentti Musevenia ja yhdeksää 
muuta korkeaa virkamiestä useista ihmisoikeusloukkauksista;

I. ottaa huomioon, että kansainväliset tarkkailija- ja vaaliasiantuntijavaltuuskunnat olivat 
paljolti poissa äänestyspaikoilta, koska Ugandan viranomaiset eivät olleet 
akkreditoineet heidän valtuuskuntiaan ja myös siksi, että viranomaiset eivät olleet 
panneet täytäntöön aiempien vaalitarkkailuvaltuuskuntien antamia suosituksia; ottaa 
huomioon, että EU oli tarjoutunut lähettämään pienen vaalitarkkailijavaltuuskunnan, 
mutta tarjous torjuttiin; ottaa huomioon, että Yhdysvallat peruutti oman 
tarkkailuvaltuuskuntansa Ugandan yleisvaaleihin, koska useimmat sen akkreditoinneista 
hylättiin; ottaa huomioon, että vuoden 2016 EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan 
loppuraportissa esitettiin noin 30 suositusta, joissa korostettiin muun muassa tarvetta 
lisätä vaalilautakunnan riippumattomuutta ja lopettaa turvallisuuspalvelujen liiallinen 
voimankäyttö; toteaa, että Ugandan viranomaiset eivät panneet mitään näistä 
täytäntöön;

J. ottaa huomioon, että vaalien edellä hallitus rajoitti pääsyä internetiin ja alkoi ottamaan 
käyttöön sosiaalista mediaa koskevan veron käyttäjille, jotka ostavat internetdataa, ja 
että saatujen tietojen mukaan pääsy verkkoviestipalveluihin ja sosiaalisen median 
alustoille estettiin ennen vaaleja; ottaa huomioon, että pääsyä eräille sosiaalisen median 
verkkosivustoille rajoitetaan edelleen;

K. ottaa huomioon, että covid-19-pandemiaa on käytetty myös tekosyynä sortotoimille ja 
opposition kokousten ja toimintojen kohtuuttomalle rajoittamiselle; ottaa huomioon, että 
Ugandassa on raportoitu noin 40 000 covid-19-tapausta; ottaa huomioon, että YK:n 
ihmisoikeusvaltuutettu on ilmaissut olevansa huolissaan siitä, että covid-19-



toimenpiteitä on käytetty poliittisten vapauksien ja poliittisen osallistumisen 
rajoittamiseen vaaliprosessin aikana; ottaa huomioon, että 26. joulukuuta 2020 Uganda 
keskeytti kampanjoinnin alueilla, joissa oppositio on erityisen suosittu, kuten 
Mbararassa, Kabarolessa, Luwerossa, Kasesessa, Masakassa, Wakisossa, Jinjassa, 
Kalungussa, Kazossa, Kampala Cityssä ja Tororossa, mainiten syyksi covid-19-
varotoimet;

L. ottaa huomioon, että useassa tapauksessa covid-19:ään liittyvät rajoittavat toimet on 
suunnattu tiettyihin ryhmiin, mistä on ollut seurauksena liiallinen voimankäyttö ja 
mielivaltaisia pidätyksiä ilman mahdollisuutta lakimiehen apuun; toteaa, että tästä 
esimerkkinä on poliisin 29. maaliskuuta 2020 tekemä ratsia Children of the Sun -
säätiöön, joka on lesboiksi, homoseksuaaleiksi, biseksuaaleiksi ja transsukupuolisiksi 
identifioituvien kodittomien nuorten turvakoti;

M. ottaa huomioon, että marraskuussa 2020 kansalaisjärjestöistä vastaava valtion virasto 
keskeytti mielivaltaisesti hiljattain perustetun National Election Watch Ugandan 
toiminnan, joka on vaaleja tarkkailemaan perustettu kansalaisten johtama järjestö; ottaa 
huomioon, että Financial Intelligence Authority of Uganda, Ugandan 
taloustiedusteluvirasto, jäädytti useiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, kuten 
Uganda National NGO Forumin ja Uganda Women’s Networkin (UWONWET), 
pankkitilit vihjaten vahvistamattomiin terrorismin rahoittamista koskeviin syytteisiin;

N. ottaa huomioon, että viime vuosina Ugandan viranomaiset ovat kohdistaneet lisääntyviä 
toimia kansalaisyhteiskunnan järjestöihin, erityisesti niihin, jotka työskentelevät 
ihmisoikeuksien ja vaalien parissa; ottaa huomioon, että 23. joulukuuta 2020 johtava 
ihmisoikeusasianajaja ja Saharov-palkintoehdokas Nicholas Opiyo pidätettiin yhdessä 
kolmen muun asianajajan, Herbert Dakasin, Anthony Odurin ja Esomu Oburen, sekä 
Kansallisen yhtenäisyysfoorumin (NUP) jäsenen Hamid Tenywan kanssa syytettyinä 
rahanpesusta ja Ugandan perustuslaillisten takeiden rikkomisesta; ottaa huomioon, että 
Nicolas Opiyo vapautettiin takuita vastaan 30. joulukuuta 2020 mutta odottaa yhä 
oikeudenkäyntiä; ottaa huomioon, että Opiyo kiistää jyrkästi syytökset ja väittää, että 
rahat oli käytetty laillisesti Chapter Four Ugandan ihmisoikeustyön tukemiseen;

O. ottaa huomioon, että turvallisuusagentit ovat kaapanneet satoja NUPin kannattajia 
vaalimatkoilta ja että tuntematon määrä heistä on edelleen tahdonvastaisesti pidätettyinä 
tai kadoksissa;

P. ottaa huomioon, että 2. tammikuuta 2020 presidentti Museveni määräsi 
valtionvarainministerille lähettämällään kirjeellä demokraattista hallintotapaa edistävän 
välineen (Democratic Governance Facility (DGF)) toiminnan keskeyttämisen; ottaa 
huomioon, että DGF:stä rahoitetaan valtaosaa Ugandan kansalaisjärjestöistä ja että se 
saa tukea useilta jäsenvaltioilta, kuten Itävallalta, Norjalta, Alankomailta, Ruotsilta, 
Tanskalta ja Irlannilta; ottaa huomioon, että sen tarkoituksena on vahvistaa 
demokratiakehitystä, suojella ihmisoikeuksia, parantaa oikeussuojan toteutumista ja 
lisätä vastuuvelvollisuutta; ottaa huomioon, että tärkeiden EU:n rahoittamien ohjelmien 
täytäntöönpano on vakavasti vaikeutunut;

Q. ottaa huomioon, että joulukuussa 2020 Human Rights Network for Journalists – Uganda 
raportoi yli sadasta toimittajiin kohdistetusta ihmisoikeuksien loukkauksesta, myös 
poliisin väkivallasta, jotka tapahtuivat valtaosaltaan toimittajien uutisoidessa 
vaalikampanjoista ja ehdokkaista; ottaa huomioon, että 30. joulukuuta 2020 poliisi 
vannoi, että vain ”sertifioidut toimittajat” saisivat tehdä uutisia äänestyksestä; ottaa 



huomioon, että marraskuun 2020 lopulla viranomaiset karkottivat kanadalaisia 
toimittajia; ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2020 
lehdistövapausindeksissä Uganda on nyt 180 maasta sijalla 125;

R. ottaa huomioon, että 12. joulukuuta 2020 hallitus jäädytti varat neljältä 
vaalikampanjoissa aktiiviselta kansalaisjärjestöltä, jotka kannustavat naisia ja nuoria 
osallistumiseen ja jotka ovat UWONET, National NGO Forum, Women International 
Peace Centre ja Alliance of Finance Election Monitoring; toteaa, että niitä syytetään 
terrorismin rahoittamisesta;

S. ottaa huomioon, että 11. tammikuuta 2021 YK:n ihmisoikeuskomissaarin toimisto 
tuomitsi ”heikentyvän ihmisoikeustilanteen Ugandassa” ja kertoi useista 
ihmisoikeusloukkauksista, joita ovat sananvapauden, rauhanomaisen kokoontumisen ja 
osallistumisen loukkaaminen, elämän mielivaltainen riistäminen, mielivaltaiset 
pidätykset ja vapauden riistäminen sekä kidutus;

T. ottaa huomioon, että vaalikampanjassa on esillä presidentti Musevenin yhä 
länsimaalaisvastaisempaa retoriikkaa ja yhä länsimaalaisvastaisempia lausumia;

U. ottaa huomioon, että Ugandan väestö on yksi kaikkein nuorimmista ja nopeimmin 
kasvavista väestöistä maailmassa ja että monet ugandalaiset käyttävät 
äänestysoikeuttaan rauhanomaisesti; ottaa huomioon, että Ugandan kansallinen 
keskusvaalilautakunta ei rekisteröitynyt miljoonaa nuorta äänestyskelpoista henkilöä ja 
väitti, että sillä ei ole aineellisia resursseja heidän rekisteröimisekseen;

V. ottaa huomioon, että yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston kautta EU tarjoaa 
Ugandalle 578 miljoonaa euroa hyvän hallintotavan tukemiseen, infrastruktuurin 
parantamiseen, elintarviketurvan varmistamiseen ja maatalouden tukemiseen; ottaa 
huomioon, että Uganda saa lisäksi 112,2 miljoonaa euroa EU:n Afrikka-hätärahastosta;

W. ottaa huomioon, että Ugandan, EU:n, Yhdysvaltojen ja muiden maiden välistä 
turvallisuus- ja kehitysyhteistyötä toteutetaan Afrikan unionin rauhanturvaoperaatiossa 
Somaliassa (AMISOM);

X. ottaa huomioon, että YK:n inhimillisen kehityksen indeksissä Uganda on 189 maasta 
sijalla 159 ja että Transparency International -järjestön mukaan Uganda on 
korruptioindeksin 180 maasta sijalla 137;

Y. ottaa huomioon, että Ugandassa on yksi maailman ankarimmista homoseksuaalien 
vastaisista laeista ja että syrjintä ja väkivalta hlbtiq+-ihmisiä vastaan jatkuu;

Z. ottaa huomioon, että 4. helmikuuta 2021 Kansainvälinen rikostuomioistuin tuomitsi 
entisen ugandalaisen sissijohtajan ja lapsisotilaan Dominic Ongwenin sotarikoksista ja 
rikoksista ihmisyyttä vastaan; toteaa, että tuomiossa hänet tuomittiin 61 yksittäisestä 
murhasta, raiskauksesta, seksiorjuusrikoksesta, kidnappauksesta ja kidutuksesta, joihin 
hän syyllistyi ollessaan komentaja Lord’s Resistance Armyssa (LRA), väkivaltaisessa 
kultissa, joka kävi veristä sotaa Ugandassa ja sen naapurimaissa 1980-luvun puolivälistä 
lähtien aivan viime vuosiin asti;

1. pitää valitettavana, että vaaliprosessi ei ollut demokraattinen eikä avoin; tuomitsee 
poliisin ja asevoimien liiallisen voimankäytön presidentinvaalien yhteydessä ja niiden 
lisääntyvän puuttumisen poliittiseen prosessiin; pitää valitettavana, että riippumattomia, 
paikallisia ja kansainvälisiä vaalitarkkailijoita kiellettiin valvomasta vaaleja, mikä esti 



vaalien arvioimisen kansainvälisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti; korostaa 
vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien perustavanlaatuista merkitystä, sillä ne ovat 
edellytys kestävälle ja pitkän aikavälin kehitykselle; osoittaa tässä hengessä suosiotaan 
Ugandan kansalle, erityisesti nuorille, rohkeudesta ja demokratiainnostuksesta, joita he 
osoittivat tämän vaalikampanjan aikana;

2. tuomitsee Ugandan poliittisen opposition johtajiin kohdistetun väkivallan, jatkuvan 
häirinnän ja järjestelmälliset tukahduttamistoimet sekä kansalaisyhteiskunnan, 
ihmisoikeuksien puolustajien ja tiedotusvälineiden tukahduttamisen sekä sosiaalisen 
median alustojen toiminnan keskeyttämisen ja internetin sulkemisen;

3. kehottaa siksi hallitusta lopettamaan kuolettavan ja liiallisen voiman jatkuvan käytön, 
johon turvallisuusjoukot syyllistyvät, sekä oppositiopoliitikkojen ja opposition 
kannattajien, mielenosoittajien, ihmisoikeuksien puolustajien ja toimittajien 
mielivaltaiset pidätykset, heidän vapautensa riistämisen ja hyökkäykset heitä vastaan;

4. kehottaa Ugandan hallitusta varmistamaan oikeuden ja vastuullisuuden toteutumisen 
kaikille uhreille toteuttamalla puolueettomia, perusteellisia ja riippumattomia 
tutkimuksia ampumisista ja väkivallasta, joihin turvallisuusjoukot ovat syyllistyneet, 
sekä kehottaa Ugandan oikeuslaitosta soveltamaan objektiivisesti ja riippumattomasti 
olemassa olevaa oikeudellista kehystä ja ottamaan täysimääräisesti huomioon saatavana 
olevat tosiseikat ja todisteet; kehottaa Ugandan viranomaisia käynnistämään 
välittömästi riippumattoman tutkimuksen marraskuun 18. ja 19. päivän 2020 traagisista 
tapahtumista, joissa ainakin 54 ihmistä menetti henkensä tarpeettomasti poliisin käsissä 
Bobi Winen pidättämisen jälkeen ja joissa sadat muut vammautuivat, minkä itse 
presidentti Museveni on tunnustanut, ja saattamaan syylliset vastuuseen teoistaan;

5. korostaa, että vaalien tuloksia koskevat valitukset ja kanteet ovat uskottavan 
vaaliprosessin perustavanlaatuinen piirre; odottaa, että kaikki vaaleja koskevat kanteet 
ja valitukset käsitellään riippumattomalla ja avoimella tavalla käyttäen olemassa olevia 
perustuslain ja lainsäädännön tarjoamia oikeussuojakeinoja;

6. kehottaa hallitusta vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ne, jotka on pidätetty tai 
joiden vapaus on riistetty yksinomaan siitä syystä, että he ovat osallistuneet 
rauhanomaisiin poliittisiin kokouksiin tai harjoittaneet oikeuttaan sananvapauteen ja 
yhdistymisvapauteen, ja luopumaan kaikista syytteistä heitä vastaan, mukaan lukien 
Nicolas Opiyo, joka oli vuonna 2016 Euroopan parlamentin Saharov-
palkintoehdokkaana; muistuttaa Ugandan hallitusta sananvapauden ja rauhanomaista ja 
turvallista kokoontumista koskevan vapauden kunnioittamisesta, mukaan lukien 
kaikkien poliittisten toimijoiden ja heidän kannattajiensa vapaa liikkuminen, ja 
tuomitsee kansalaisyhteiskunnan meneillään olevan tukahduttamisen; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että Opiyon oikeuksia asianmukaiseen oikeuskäsittelyyn ja 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kunnioitetaan mahdollisimman täydellisesti;

7. muistuttaa Ugandan viranomaisia heidän velvollisuudestaan turvata, suojella ja edistää 
perusoikeuksia, myös maan kansalaisten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia, 
oikeudenmukaista edustusta etnisestä taustasta riippumatta, sananvapautta ja 
kokoontumisvapautta, ja vahvistamaan, että poliittisella oppositiolla, 
kansalaisyhteiskunnan toimijoilla, toimittajilla ja tiedotusvälineillä on maassa 
ratkaisevan tärkeä tehtävä; kehottaa viranomaisia poistamaan mahdolliset rajoitukset, 
jotka saattavat rajoittaa ihmisten oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen, 
sananvapauteen ja yhdistymisvapauteen;



8. muistuttaa Ugandan hallitusta sananvapauden merkityksestä ja vapaan ja moniarvoisen 
median roolista demokraattisessa yhteiskunnassa; panee huolestuneena merkille, että 
vaaleista raportoivia toimittajia pelotellaan rutiininomaisesti ja heihin kohdistetaan 
väkivaltaa; odottaa, että Ugandan viranomaiset luovat ympäristön, jossa toimittajat 
voivat tehdä työtään esteettä;

9. kehottaa Ugandan viranomaisia varmistamaan turvallisen ja rajoittamattoman pääsyn 
internetiin kaikille, myös sosiaaliseen mediaan ja verkossa toimiville viestintäalustoille, 
sillä jos niin ei tehdä, luodaan vakava este tiedon vapaudelle, tiedotusvälineiden vapaus 
mukaan lukien;

10. kehottaa Ugandan viranomaisia lopettamaan kansalaisyhteiskunnan toiminnan 
mielivaltaisen keskeyttämisen ja kansalaisyhteiskunnan aktivistien pidättämisen sekä 
heidän varojensa jäädyttämisen; tuomitsee tässä yhteydessä mitä voimakkaimmin 
yritykset rajoittaa kansalaisyhteiskunnan rahoitusta, erityisesti presidentti Musevenin 
määräyksen keskeyttää monen miljoonan euron DGF-välineen toiminnan; toteaa, että 
kyseessä on EU:n ja kansallisten kehityskumppanien yhteinen koordinoitu rahasto, josta 
tuetaan sellaisia ryhmiä, jotka työskentelevät ihmisoikeuksien edistämiseksi, 
demokratian syventämiseksi ja vastuullisuuden parantamiseksi Ugandassa;

11. odottaa, että Ugandan hallitus luopuu välittömästi covid-19-pandemian käyttämisestä 
tekosyynä sellaisten lakien ja toimintapolitiikkojen käyttöön ottamiseksi, joilla rikotaan 
kansainvälistä oikeutta ja joilla perutaan ihmisoikeustakuita, muun muassa rajoittamalla 
perusteettomasti oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja sanavapauteen, ja 
joiden pääkohteena ovat hlbtiq+-henkilöt; kehottaa Ugandan viranomaisia 
kunnioittamaan maan väestön oikeuksia ja ihmisarvoa ja tiukasti rajaamaan 
hätätilamääräysten käytön kansanterveyden suojelemiseen;

12. arvostelee voimakkaasti Ugandan ankaria homoseksuaalisuuden vastaisia lakeja ja 
kehottaa tarkistamaan niitä kiireellisesti, sekä ottamaan käyttöön strategian, jolla 
torjutaan hlbtiq+-henkilöiden syrjintää ja heihin kohdistuvaa väkivaltaa;

13. vaatii EU:n Ugandan-edustustoa jatkamaan hlbtiq+-henkilöiden tilanteen tiivistä 
seurantaa sekä tukemaan aktiivisesti kansalaisjärjestöjä, ihmisoikeuksien puolustajia ja 
hlbtiq+-henkilöitä paikalla;

14. vaatii unionia sitoutumaan ja valmistautumaan keskusteluun Ugandan viranomaisten 
kanssa ja tukemaan kipeästi kaivattuja demokraattisia ja hallintotapaa koskevia 
uudistuksia; korostaa kuitenkin, että tämän yhteistyön onnistuminen riippuu paljolti 
Ugandan halukkuudesta näiden uudistusten tosiasialliseen toteuttamiseen; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että valtion sortotoimien ja väkivallan järjestelmällinen käyttö voisi 
periaatteessa vaikuttaa EU:n ja Ugandan tuleviin suhteisiin; kehottaa unionia 
hyödyntämään kehitysapuohjelmien, varsinkin budjettitukiohjelmien, tarjoamaa 
vipuvaikutusta, jotta ihmisoikeuksia voidaan puolustaa ja edistää Ugandassa;

15. kehottaa unionia ja muita kansainvälisiä toimijoita säilyttämään yhteisen ja 
koordinoidun lähestymistapansa Ugandaan ja vahvistamaan sitä; katsoo, että tähän 
kuuluvat hyvän hallintotavan, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen ja 
oikeusjärjestelmän ja oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen, ja kehottaa unionia ja 
jäsenvaltioita ottamaan nämä kysymykset esiin julkisten ja diplomaattisten kanavien 
kautta; painottaa, että ihmisoikeusloukkauksista Ugandassa vastuussa oleville 
yksityishenkilöille ja organisaatiolle asetettavat seuraamukset on hyväksyttävä unionin 



tasolla EU:n uuden ihmisoikeuspakotejärjestelmän, niin sanotun EU:n Magnitsky-lain, 
puitteissa;

16. suosittelee, että Ugandan julkisen talouden hoitoa ja avoimuutta valvotaan entistä 
tarkemmin; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa jatkamaan unionin 
budjettitukiohjelmien järjestelmällisten tarkistusten toteuttamista silloin, kun on vaara, 
että varat ohjautuvat Ugandan viranomaisten käytössä toimiin, joilla edistetään 
ihmisoikeuksien loukkaamista, ja toimiin, jotka kohdistuvat aktivisteihin;

17. pitää myönteisenä tuomiota LRA:n entisen komentajan Dominic Ongwenin tapauksessa 
ja toteaa, että Kansainvälinen rikostuomioistuin havaitsi hänet syylliseksi sotarikoksiin 
ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan, sekä katsoo, että kyseessä oli merkittävä askel kohti 
oikeutta ja vastuullisuutta LRA:n tekemistä julmuuksista;

18. on edelleen huolissaan alueen yleisestä turvallisuustilanteesta ja korostaa, että tässä 
suhteessa AMISOMin työ on tärkeää; korostaa, että sen pitkän aikavälin tavoitteet 
voidaan saavuttaa ainoastaan, jos kaikki osallisina olevat johtavat esimerkillä silloin, 
kun on kyse oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja demokraattisten periaatteiden 
noudattamisesta;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, Ugandan 
tasavallan presidentille, Ugandan parlamentin puhemiehelle sekä Afrikan unionille ja 
sen toimielimille.


