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EESSÕA�

�

Euroopa�Liit�arendab�ja�tugevdab�igal�aastal�oma�tegevust,�et�edendada�inimõigusi�ja�tagada�nende�

austamine� kõikjal� maailmas.� Käesolev� 10.� ELi� aastaaruanne� inimõiguste� kohta� kinnitab� seda�

püsivat� pühendumist.� Inimõiguste� edendamine� on� praegu� üks� kõige� enam� arenenud� valdkondi�

Euroopa�Liidu�välissuhetes.�

�

Käesoleva�aruande�peaeesmärk�on�teavitada�võimalikult�laia�avalikkust�nii�Euroopas�kui�väljaspool�

liidu�piire�ELi�tegevusest�inimõiguste�ülemaailmsel�edendamisel.�

�

Käesolevas�aruandes�käsitletakse�ajavahemikku�alates�2007.�aasta�juulist�kuni�2008.�aasta�juunini.�

Nende�kaheteistkümne�kuu�jooksul�tehti�inimõiguste�alal�reaalseid�edusamme.�

�

Inimõiguste�nõukogu�reformi�lõpuleviimine�ja�nõukogu�töökorra�vastuvõtmine�peaksid�võimaldama�

sellel� kesksel� ÜRO� organil� pühenduda� nüüd� sisulistele� küsimustele.� See� ainulaadne� foorum� toob�

kokku� riikide� esindajad,� eksperdid� ja� kodanikuühiskonna� liikmed.� Euroopa� Liit� on� täielikult�

pühendunud�oma�seisukohtade�kuuldavaks�tegemisele�inimõiguste�nõukogus�ja�töötama�selle�nimel,�

et� nõukogu� toimiks� tõhusalt.� Inimõiguste� nõukogu� on� tõhusalt� alustanud,� kuid� kõik� osalejad� ja�

eelkõige�nõukogu�liikmesriigid�peaksid�töötama�koos�heas�usus�selle�nimel,�et�see�uus�institutsioon�

oleks�võimeline�täitma�oma�ülesandeid�ja�vastama�inimeste�ootustele.�2008.�aasta�esimesel�poolel�

olid� olulisel� kohal� inimõiguste� nõukogu� üldise� korrapärase� läbivaatamise� esimesed� istungid,� mis�

uuendusliku� mehhanismina� tagab� iga� maailma� riigi� inimõigustealase� olukorra� läbivaatamise� ja�

nõuab�kõikidelt�riikidelt�oluliste�kohustuste�võtmist�inimõiguste�kaitse�parandamiseks.�

�

Surmanuhtlus� on� taandumas.� Rwanda� ja� Usbekistan� kaotasid� surmanuhtluse,� viies� surmanuhtluse�

kaotanud�riikide�arvu�1354ni.�New�Jersey�on�alates�1965.�aastast�esimene�Ameerika�Ühendriikide�

osariik,�kes�kuulutas�surmanuhtluse�ebaseaduslikuks.�Euroopa�Liit�peab�seda�küsimust�endiselt�väga�

oluliseks.� EL� tervitab� ÜRO� Peaassamblee� 62.� istungjärgul� 104� riigi� poolt� resolutsiooni�

vastuvõtmist,�milles�kutsutakse�üles�kehtestama�moratooriumi�surmanuhtluse�kaotamiseks.�

�
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Edu� on� saavutatud� rahvusvahelises� õigusemõistmises.� Jean� Pierre� Bemba� ja� Radovan� Karadžići�

vahistamine�ning�Rahvusvahelise�Kriminaalkohtu�poolt�Kongo�Demokraatliku�Vabariigi�endistele�

sõjapealikele�Thomas�Lubangale,�Germain�Katangale� ja�Mathieu�Ngudjolole�süüdistuse�esitamine�

sõja4� ja� inimsusevastastes� kuritegudes� on� märkimisväärne� edusamm� karistamatuse� lõpetamise�

suunas�inimõiguste�ulatusliku�rikkumiste�eest.�Euroopa�Liit�toetab�Rahvusvahelise�Kriminaalkohtu�

tegevust.�

�

ELi� tegevust� inimõiguste� alal� on� järjekindlalt� tugevdatud.� Oma� suuniste� alusel� sekkub� EL� igal�

võimalikul� juhul�diplomaatiliste�demaršide�või�avalduste�kaudu�siis,�kui� isik�on�surma�mõistetud,�

teda� on� piinatud,� vangistatud� tema� arvamuste� või� veendumuste� eest� või� ähvardatud.� EL� pöörab�

erilist�tähelepanu�lapse�õiguste�edendamisele�ja�laiendab�peagi�oma�tegevust,�et�hõlmata�juhud,�kui�

vägivalla�ohvriteks�on�naised.�

�

EL� edendab� inimõigusi� kriisiohjes� osalemisega.� EL� arvestab� aktiivselt� inimõigustega� EJKP�

operatsioonide�planeerimisel,�läbiviimisel�ja�hindamisel.�Mõnedel�missioonidel�osalevad�eksperdid,�

kes�tegelevad�naiste�õiguste�või�relvakonfliktidest�mõjutatud�laste�olukorraga.�

�

Euroopa� Liit� peab� inimõiguste� rikkumiste� ärahoidmiseks� esmatähtsaks� dialoogi� ja� koostööd� ning�

vajaduse� korral� ka� viivitamatut� sekkumist.� EL� püüab� jätkuvalt� teha� tihedat� koostööd�

kodanikuühiskonna� organisatsioonidega.� EL� on� praeguseks� algatanud� kolmandate� riikidega� viiel�

kontinendil� üle� kolmekümne� inimõigustealase� dialoogi� ja� konsultatsiooni,� kusjuures� nende� arv�

kasvab� kiiresti,� mis� näitab� inimõiguste� üha� suurenevat� tähtsust� rahvusvahelistes� suhetes.� Lisaks�

liikmesriikide� poolt� juhitavatele� koostööprogrammidele� on� komisjon� tugevdanud� demokraatia� ja�

inimõiguste�Euroopa�rahastamisvahendit,�mille�aastaeelarve�on�praegu�ligi�140�miljonit�eurot.�

�
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Inimõiguste�eest�peetav�võitlus�on�pikaajaline.�Mitmetes�maailma�piirkondades�valmistab�olukord�

jätkuvalt� muret:� Kongo� Demokraatlikus� Vabariigis,� kus� ulatuslikku� seksuaalset� vägivalda�

kasutatakse�sõjarelvana;�Darfuris,�kus�rahvusvaheline�kogukond�püüab�siiani�lõpetada�tsiviilelanike�

vastu�suunatud�jõhkrat�vägivalda;�ning�Myanmaris,�kus�2007.�aasta�septembris�pandi�toime�julmad�

repressioonid� ja� ametivõimud� ei� suutnud� adekvaatselt� reageerida� tsüklon� Nargise� põhjustatud�

humanitaarkatastroofile.�Sri�Lankal�kannatavad�ametivõimude�ja�separatistlike�liikumiste�vaheliste�

kokkupõrgete� tagajärjel� eelkõige� tsiviilelanikud.� Põhja4Koreas� ja� teistes� riikides� hoiavad�

autoritaarsed�ja�repressiivsed�režiimid�võimust�kinni�inimõigusi�eirates.�

�

Käesoleval� aastal,� mil� tähistatakse� inimõiguste� ülddeklaratsiooni� vastuvõtmise� 60.,� Viini�

deklaratsiooni�vastuvõtmise�15.�ja�inimõiguste�kaitsjaid�käsitleva�ÜRO�deklaratsiooni�vastuvõtmise�

10.�aastapäeva,�on�oluline�meenutada,�et� inimõigused�on�üldkehtivad,�mis�ei�sõltu�ei�Euroopa�ega�

muu� riigi� siseasjadest.� Kõik� kodaniku4,� poliitilised4,� majanduslikud� ja� kultuurilised� õigused� on�

jagamatud,�vastastikku�sõltuvad�ja�üksteist�tugevdavad.�

�

Tõhusamaks� tegutsemiseks� peab� Euroopa� Liit� veelgi� tugevdama� oma� tegevuse� ühtsust.� Me�

loodame,�et�käesolev�aruanne�on�kasulik�teabeallikas,�mis�aitab�lisaks�kaasa�mõelda,�kuidas�saame�

üheskoos�suurendada�oma�tegevuse�ühtsust�ja�seega�parandada�selle�tõhusust.�

�

�

Bernard�Kouchner�

Prantsusmaa�välisminister�

Euroopa�Liidu�Nõukogu�eesistuja�

�

Javier�Solana�

Ühise�välis4�ja�julgeolekupoliitika�kõrge�esindaja�

Euroopa�Liidu�Nõukogu�peasekretär�

�

Benita�Ferrero4Waldner�

Välissuhete�ja�Euroopa�naabruspoliitika�eest�vastutav�Euroopa�komisjoni�liige�

�
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1.� SISSEJUHATUS�

�

Inimõiguste� austamine� on� koos� põhivabaduste,� demokraatia� ja� õigusriigi� põhimõttega� Euroopa�

Liidu�alustala.� Ilma�inimõigusteta�ei�ole�võimalik�kestev�rahu,�julgeolek�ega�säästev�areng.�EL�on�

veendunud,� et� see� on� õigustatud� mureküsimus� ja� rahvusvahelise� kogukonna� peamine� kohustus.�

Seetõttu�pöörab�EL�erilist�tähelepanu�inimõiguste�austamisele�nii�liidus�kui�väljaspool�selle�piire.�

�

Käesolev�kümnes�ELi�aastaaruanne�inimõiguste�kohta�hõlmab�ajavahemikku�1.�juulist�2007�kuni�

30.� juunini� 2008.� Aruande� eesmärk� on� anda� ülevaade� Euroopa� Liidu� poliitikatest� ja� tegevusest�

inimõiguste� valdkonnas.� Aruanne� annab� seega� oma� panuse� läbipaistvuse� ja� nähtavuse�

edendamisele,�mis�on�vajalik�ELi�ja�kodanikuühiskonna�vaheliseks�suhtlemiseks.�See�peaks�samuti�

hõlbustama�ELi�tegevuse�tõhususe�hindamist.1�

�

Käesoleva�aruande�eesmärk�on�käsitleda�ELi� tegevust� inimõiguste�valdkonnas� seoses�kolmandate�

riikidega,�mitmepoolsetes�organites�ja�teatud�konkreetsete�temaatiliste�küsimuste�osas.�Aruandes�ei�

püüta�anda�täielikku�ülevaadet,�vaid�keskendutakse�loetavuse�huvides�teemadele,�kus�ELi�tegevus�

on�olnud�kõige�märkimisväärsem.�

�

ELi� käsutuses� on� mitmed� vahendid� inimõiguste� austamise� edendamiseks� üle� kogu� maailma.�

Praeguseks�on�EL�välja�töötanud�kuus�suuniste�kogumikku:�surmanuhtluse,�piinamise,�kolmandate�

riikidega� peetavate� inimõigustealaste� dialoogide,� relvakonfliktidest� mõjutatud� laste,� inimõiguste�

kaitsjate� ning� eelmisel� aastal� lapse� õiguste� kohta.� EL� võttis� 2005.� aastal� vastu� ka� suunised�

rahvusvahelise�humanitaarõiguse�edendamiseks.�EL�rakendab�neid�erinevaid�suuniseid�konkreetsete�

meetmete� kaudu� (näiteks� piinamisvastaseid� demarše� käsitlev� ülemaailmne� kampaania).� EL� teeb�

inimõiguste� rikkumise� korral� diplomaatilisi� demarše.� EL� loob� poliitilised� või� konkreetsemalt�

inimõigustega� seotud� dialoogid� mitmete� kolmandate� riikidega� (praeguseks� on� loodud� üle� 30�

inimõigustealase� dialoogi).� EL� rahastab� demokraatia� ja� inimõiguste� Euroopa� rahastamisvahendit�

(EIDHR).�

�

�������������������������������������������������
1� Vt�peatükki�7�„ELi�tegevuse�ja�vahendite�tõhususe�analüüs”.�
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Mitmepoolsel� tasandil� tegutseb� Euroopa� Liit� aktiivselt� inimõiguste� nõukogus� ja� ÜRO�

Peaassamblees.� Käesolevas� aruandes� käsitletaval� ajavahemikul� pidas� inimõiguste� nõukogu� oma�

kuuenda,� seitsmenda� ja� kaheksanda� korrapärase� istungjärgu� ja� kolm� eriistungjärku,� millel� arutati�

inimõiguste� rikkumisi� okupeeritud� Palestiina� aladel,� inimõiguste� olukorda� Myanmaris� (ELi�

taotlusel)� ja� õigust� toidule.� EL� toetas� tulemuslikult� teatud� riikidesse� (Haiti,� Sudaan,� Burundi,�

Libeeria,� Põhja4Korea,� Myanmar,� Somaalia)� nimetatud� inimõiguste� olukorra� eriraportööride� või�

konkreetsete� temaatiliste� küsimustega� (näiteks� inimõiguste� kaitse� terrorismivastases� võitluses,�

inimõiguste�kaitsjad�ja�vähemused)�tegelevate�eriraportööride�mandaatide�pikendamist.�Inimõiguste�

nõukogu� kaheksandal� istungjärgul� algatas� EL� ka� inimõiguste� olukorda� Myanmaris� käsitleva�

resolutsiooni� vastuvõtmise� (eelkõige� tsükloni� Nargis� tõttu),� millega� mõisteti� hukka� inimõiguste�

rikkumised�Myanmaris�ja�kutsuti�Myanmari�valitsust�üles�tegema�rikkumiste�lõpetamiseks�täielikku�

koostööd�rahvusvahelise�üldsusega.�

�

EL� toetas� ka� seda,� et� käivitataks� inimõiguste� nõukogu� uuendusliku� mehhanismina� üldise�

korrapärase�läbivaatamise�kord,�mille�raames�vaadatakse�kõigi�riikide�inimõigustealane�olukord�läbi�

iga� nelja� aasta� tagant,� mille� suhtes� andsid� mitmed� liikmesriigid� oma� nõusoleku.� Sellega� seoses�

töötab�EL�selle�nimel,�et�tagada�mitmete�ÜRO�komiteede�poolt�arutelude�raames�tehtud�soovituste�

nõuetekohane� arvessevõtmine� ning� et� valitsusvälised� organisatsioonid� osaleksid� täiel� määral�

läbivaatamisaruannete�vastuvõtmises.�

�

ÜRO�Peaassamblee�62.�istungjärgul�algatas�EL�avalduse,�milles�kõiki�kontinente�esindanud�95�riiki�

kutsusid�üles�kehtestama�moratooriumi�surmanuhtluse�kaotamiseks.�Suuresti�tänu�Euroopa�Liidu�ja�

resolutsiooni�teiste�kaasautorite�läbiviidud�aktiivsele�kampaaniale�võtsid�104�riiki�pärast�kõnealust�

algatust�vastu�surmanuhtlust�käsitleva�resolutsiooni.�Resolutsioon�on�ajaloolise�tähtsusega�edusamm�

surmanuhtluse� ülemaailmse� kaotamise� suunas.� EL� tegi� samuti� tööd� selle� nimel,� et� tagada� teatud�

riikides� (Myanmar,� Põhja4Korea,� Iraan,� Valgevene)� inimõiguste� olukorda� käsitlevate� mitmete�

resolutsioonide�vastuvõtmine�ja� lapse�õigusi�käsitleva�resolutsiooni�(koostöös�Ladina4Ameerika�ja�

Kariibi�mere�riikidega)�vastuvõtmine,�millega�kehtestati�laste�vastu�suunatud�vägivalla�küsimustega�

tegeleva�eriesindaja�mandaat.�

�
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Euroopa�Liidul�on�maailmas�ainulaadne�roll,�mille�tulemusena�võtab�EL�eriti�põhjalikke�kohustusi�

inimõiguste�kaitse�ja�edendamise�alal.�Rikkumiste�ohvrid�loodavad�ELi�abile,�et�lõpetada�ebaõiglus,�

mille� all� nad� päevast4päeva� kannatavad.� Inimõiguste� kaitsjad� loodavad� ELi� toetusele� oma�

järjepidevates� jõupingutustes� inimõiguste� edendamisel.� Käesolev� aruanne� näitab,� et� Euroopa� Liit�

püüab�nende�ootuste�täitmiseks�teha�üha�suuremaid�jõupingutusi�ja�kasutada�selleks�tema�käsutuses�

olevaid�arvukaid�vahendeid.�

�

2.� ELI�ÕIGUSLIKUD�VAHEDID�JA�ALGATUSED�KOLMADATES�RIIKIDES�

�

2.1.� Ühismeetmed,�ühised�seisukohad�ja�kriisiohjamisoperatsioonid�

�

Käesolevas� osas� antakse� ülevaade� aruandeperioodil� kehtinud� ühismeetmetest� ja� ühistest�

seisukohtadest�ning�kriisiohjamisoperatsioonidest.�

�

Ühismeetmeid� kasutatakse� eriolukordades,� kus� peetakse� vajalikuks� liidu� tegutsemist.� Käesolevas�

aruandes� käsitletaval� ajavahemikul� võttis� EL� vastu� mitmed� inimõigustega� seotud� ühismeetmed.�

Need� olid� põhiliselt� seotud� ELi� eriesindaja� määramise� ning� kriisiohjamise� tsiviil4� ja� sõjaliste�

operatsioonidega.�
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Aruandeperioodil�ametis�olnud�üksteist�ELi�eriesindajat�töötasid�järgmistes�piirkondades:�

�� Afganistan�(Francesc�Vendrell,�nimetati�ametisse�25.�juunil�2002),2�

�� Ida?Aafrika�järvede�piirkond�(Roeland�van�de�Geer,�nimetati�ametisse�15.�veebruaril�

2007),3�

�� Aafrika�Liit�(Koen�Vervaeke,�nimetati�ametisse�6.�detsembril�2007),4�

�� Bosnia�ja�Hertsegoviina�(Miroslav�Lajčák,�nimetati�ametisse�18.�juunil�2007),5�

�� Kesk?Aasia�(Pierre�Morel,�nimetati�ametisse�5.�oktoobril�2006),6�

�� Kosovo�(Pieter�Feith,�nimetati�ametisse�4.�veebruaril�2008),7�

�� Endine�Jugoslaavia�Makedoonia�Vabariik�(Erwan�Fouéré,�nimetati�ametisse�17.�oktoobril�

2005),8�

�� Lähis?Ida�(Marc�Otte,�nimetati�ametisse�14.�juulil�2003),9�

�� Moldova�(Kálmán�Mizsei,�nimetati�ametisse�15.�veebruaril�2007),10�

�� Lõuna?Kaukaasia�(Peter�Semneby,�nimetati�ametisse�20.�veebruaril�2006),11�

�� Sudaan�(Torben�Brylle,�nimetati�ametisse�19.�aprillil�2007).12�

�

Ühised� seisukohad� käsitlevad� peamiselt� piiravaid� meetmeid� kas� ÜRO� Julgeolekunõukogu�

resolutsiooni� alusel� või� ELi� autonoomse� meetmena.� Sanktsioonide� kohaldamisel� püütakse�

saavutada� ELi� lepingu� artiklis� 11� sätestatud� konkreetseid� ÜVJP� eesmärke,� mis� muu� hulgas�

sisaldavad� inimõiguste� ja� põhivabaduste� austamise,� demokraatia,� õigusriigi� põhimõtte� ja� hea�

valitsemistava�edendamist.�

�

�������������������������������������������������
2� Nõukogu�25.�juuni�2002.�aasta�ühismeede�2005/496/ÜVJP,�EÜT�L�167,�26.6.2002,�lk�12.�
3� Nõukogu�15.�veebruari�2007.�aasta�ühismeede�2005/112/ÜVJP,�ELT�L�46,�16.2.2007,�lk�79–82.�
4� Nõukogu�6.�detsembri�2007.�aasta�ühismeede�2005/805/ÜVJP,�ELT�L�323,�8.12.2007,�lk�45–49.�
5� Nõukogu�18.�juuni�2007.�aasta�otsus�2005/427/ÜVJP,�ELT�L�159,�20.6.2007,�lk�63–64.�
6� Nõukogu�5.�oktoobri�2006.�aasta�otsus�2005/670/ÜVJP,�ELT�L�275,�6.10.2006,�lk�65.�
7� Nõukogu�4.�veebruari�2008.�aasta�ühismeede�2005/123/ÜVJP,�ELT�L�42,�16.2.2008,�lk�88–91.�
8� Nõukogu�17.�oktoobri�2005.�aasta�ühismeede�2005/724/ÜVJP,�ELT�L�272,�18.10.2005,�lk�26–27.�
9� Nõukogu�21.�juuli�2003.�aasta�ühismeede�2005/537/ÜVJP,�ELT�L�184,�23.7.2003,�lk�45.�
10� Nõukogu�15.�veebruari�2007.�aasta�ühismeede�2005/107/ÜVJP,�ELT�L�46,�16.2.2007,�lk�59–62.�
11� Nõukogu�20.�veebruari�2006.�aasta�ühismeede�2005/121/ÜVJP,�ELT�L�49,�21.2.2006,�lk�14–16.�
12� Nõukogu�19.�aprilli�2007.�aasta�otsus�2005/238/ÜVJP,�ELT�L�103,�20.4.2007,�lk�52–53.�
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Euroopa�Liidu�eesmärk�on�jätkuvalt�parandada�oma�menetlusi�ELi�autonoomsete�sanktsioonide�või�

ÜRO�sanktsioonide�nimekirja�tehtud�ELi�täienduste�kohaldamisel,�võttes�eelkõige�arvesse�kohustusi�

seoses�õigusega�õiglasele�ärakuulamisele�ja�tõhusale�õiguskaitsele�ning�põhjendamiskohustust.�

�

Kriisiohjamisoperatsioonid:�inimõigustega�seotud�küsimused�ja�konfliktide�ennetamine�

�

Konfliktide� ennetamise� valdkonnas� on� EL� jätkanud� oma� vahendite� väljatöötamist� pika4� ja�

lühiajaliseks�ennetamiseks.�„Aastaaruanne�ELi� tegevuse�kohta�konfliktide�ennetamisel,� sealhulgas�

vägivaldsete� konfliktide� ennetamise� ELi� programmi� rakendamise� raames”� toob� välja� selles�

valdkonnas�tehtud�edusammud.13�

�

Inimõiguste,� sealhulgas� soolise� võrdõiguslikkuse� ja� relvakonfliktidest� mõjutatud� laste�

küsimused� olid� kriisiohjamisoperatsioonide� ja� 4missioonide� kontekstis� jätkuvalt� üha� tähtsamal�

kohal� ning� neid� võeti� süstemaatiliselt� arvesse� kõigi� EJKP� operatsioonide� ja� missioonide�

planeerimisel�ja�läbiviimisel�ning�seejärel�on�hinnatud�tegevuse�käigus�saadud�kogemusi.�Sel�teemal�

toimus�tihe�koostöö�ELi�eriesindajatega,�kelle�volitused�sisaldavad�konkreetseid�sätteid�inimõiguste,�

soolise�võrdõiguslikkuse�ja�relvakonfliktidest�mõjutatud�laste�küsimustega�tegelemiseks.�Mitmetel�

EJKP� operatsioonidel� ja� missioonidel� osalevad� nüüd� soolise� võrdõiguslikkuse� eksperdid.�

Operatsiooni� EUFOR� Tchad/RCA� puhul� viib� operatsiooni� peakorterisse� nimetatud� soolise�

võrdõiguslikkuse� nõunik� muu� hulgas� läbi� ka� samateemalist� koolitust� ja� ta� on� teinud� ettepaneku�

järelevalve� ja� aruandluse� igakülgse� struktuuri� kohta.� Missiooni� EULEX� Kosovo� juures� tegutsev�

inimõiguste� ja� soolise� võrdõiguslikkuse� üksus� ei� taga� üksnes� EULEX� Kosovo� poliitika� ning�

inimõiguste� ja� soolise�võrdõiguslikkuse� standardite� täitmist,�vaid�võtab�vastu�ka�kõik�kolmandate�

isikute� esitatud� kaebused,� mis� käsitlevad� tegevusjuhendi� väidetavaid� rikkumisi.� Missioonidel�

EUSEC� RD� Congo� ja� EUPOL� RD� Congo� on� ühine� soolise� võrdõiguslikkuse� nõunik� ning�

inimõigusi� ja� relvakonfliktidest� mõjutatud� lapsi� käsitlevate� küsimuste� ekspert.� Missiooni� EUPOL�

Afghanistan� juures� tegutsev� soolise� võrdõiguslikkuse� nõunik� annab� nõu� Afganistani�

ametivõimudele� Afganistani� Riiklikus� Politseis� soolise� võrdõiguslikkuse� poliitikat� puudutavates�

küsimustes.�

�

�������������������������������������������������
13� http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10601.en08.pdf�
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Poliitika4� ja� julgeolekukomitee� poolt� 2007.� aasta� juunis� esitatud� soovitus� koostada� asjaomased�

dokumendid,� mis� käsitlevad� inimõiguste� ja� soolise� võrdõiguslikkuse� küsimuste� arvessevõtmist�

EJKPs�ning�mida�tulevikus�kasutataks�juhendina�EJKP�missioonide�ja�operatsioonide�planeerimisel�

ja� läbiviimisel�ning�koolituse�korraldamisel,� on� nüüd� (2008.� aasta� juuni)� avalikustatud�versioonis�

avaldatud14� (kolme� eesistujariigi� (Saksamaa,� Portugal,� Sloveenia)� jätkuvate� jõupingutuste�

tulemusel).�

�

Jätkuvalt� rõhutatakse� soolise� võrdõiguslikkuse� küsimuste� arvessevõtmise� olulisust� ning�

tugevdatakse� jõupingutusi� ÜRO� Julgeolekunõukogu� resolutsiooni� 1325� ning� asjakohaste� ELi�

dokumentide�rakendamiseks,�eelkõige�eesmärgiga�saavutada�selles�valdkonnas�konkreetsemat�edu.�

Sellega�seoses�viidi�Sloveenia�eesistumisajal�läbi�uurimus,�milles�uuriti�võimalusi,�kuidas�EL�saaks�

paremini�reageerida�tagajärgedele,�mida�relvakonfliktid�põhjustavad�naistele.�

�

Mis�puudutab�relvakonfliktidest�mõjutatud�laste�küsimust�ja�ÜRO�Julgeolekunõukogu�resolutsiooni�

1612�edasist�rakendamist,�siis�nii�eesistujariik�Sloveenia�poolt� tellitud�uuringus�„ELi�reageerimise�

tõhustamine� relvakonfliktidest�mõjutatud� laste�puhul”�kui�ka�küsimustiku�põhjal�dokumendi�„ELi�

kontrollnimekiri� relvakonfliktidest� mõjutatud� laste� kaitse� integreerimiseks� EJKP� missioonide�

tegevusalasse”� läbivaatamisel� ning� sellesse� tehtud� muudatustega� on� rõhutatud� vajadust� selle�

rakendamist�kohapeal�veelgi�tõhustada.15�

�

Kriisiohjamine:�operatiivtegevus�

�

Aruandeperioodil� laienes�operatiivtegevus�kriisiohje�valdkonnas� jätkuvalt�nii� tsiviil4�kui� sõjalises�

valdkonnas.� EL� viib� kolmel� kontinendil� läbi� ulatuslikke� tsiviil4� ja� sõjalisi� missioone,� mille�

ülesanded� ulatuvad� rahuvalvest� ja� rahuprotsessi� elluviimise� jälgimisest� nõustamistegevuse� ja� abi�

osutamiseni� sõjalises,�politsei,�piirikontrolli� ja�õigusriigi�valdkonnas.�Aktiivselt�valmistatakse�ette�

uusi�missioone.�

�

�������������������������������������������������
14� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
15� Vt�peatükki�4.4.�„Lapsed�ja�relvakonfliktid”.�
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Lähis?Ida�ja�Kesk?Aasia�

�

ELi� suhetes� Iraagiga� on� tähelepanu� keskmes� demokraatia,� inimõiguste� ja� õigusriigi� edendamine.�

EL�on�oma�integreeritud�õigusriigimissiooni�kaudu�Iraagis�(EUJUST�LEX)�korraldanud�alates�

2005.� aasta� juulist�ELi� liikmesriikides�72�koolituskursust� ja�12� töökogemuste� saamisele� suunatud�

lähetust� rohkem� kui� 16504le� Iraagi� politseijõudude,� kohtusüsteemi� ja� karistusasutuste� kõrgemale�

ametnikule.� Pärast� algset� pikendamist� 2006.� aastal� otsustas� EL� 2007.� aasta� lõpus� missiooni�

täiendavalt�pikendada�kuni�30.�juunini�2009,�mille�jooksul�koolitatakse�ligikaudu�2000�iraaklast.�EL�

uurib�vajaduse�korral�võimalusi�laiendada�missiooni�riigisisestele�tegevustele.�

�

ELi�eriesindaja�Afganistanis�Francesc�Vendrell�astus�tagasi�31.�augustil�2008.�Uus�ELi�eriesindaja�

Ettore� Francesco� Sequi� nimetati� ametisse� alates� 1.� septembrist� 2008.16� Tema� ülesanne� on� kuni�

volituste� lõpuni� 28.� veebruaril� 2009� aidata� kaasa� ELi� ja� Afganistani� ühisdeklaratsiooni� ja�

Afganistani� kokkuleppe� ning� asjaomaste� ÜRO� resolutsioonide� rakendamisele.� Peaeesmärk� on�

edendada�demokraatliku,�vastutusvõimelise�ja�jätkusuutliku�Afganistani�riigi�kujundamist,�pöörates�

erilist� tähelepanu� julgeolekule� ja� stabiliseerimisele,� heale� valitsemistavale,� kohtu� ja�

julgeolekusektori� reformile,� inimõigustele,� demokratiseerimisele� ja� õigusemõistmisele�

üleminekuperioodil.�

�

Karistamatus� minevikus� toime� pandud� ja� praeguste� inimõiguste� rikkumise� eest� Afganistanis�

kahjustab� jätkuvalt� jõupingutusi� luua� usaldusväärne� ja� tõhus� politseiteenistus.� Afganistanis�

tegutseva� ELi� politseimissiooni� (EUPOL� AFGHAISTA)� operatsiooni� kontseptsioonile�

vastavalt� on� Afganistani� Riikliku� Politsei� reformi� üks� eesmärke� institutsioonide� poolt� inimõigusi�

käsitleva� rahvusvahelise� õiguse� austamine� ja� järgimine� ning� koostöö� Afganistani� sõltumatu�

inimõiguste� komisjoniga.� Siin� on� missiooni� üheks� strateegiliseks� eesmärgiks� toetada� ja� abistada�

kooskõlas�rahvusvaheliste�standarditega�sellise�politseiteenistuse�arengut,�mida�inimesed�usaldavad,�

mis�töötab�ausalt�õigusriigi�põhimõtte�raames�ja�järgib�inimõigusi.�Inimõigustealased�aspektid�lisati�

ka�politseimissiooni�muude�strateegiliste�eesmärkide�hulka.�

�

�������������������������������������������������
16� Nõukogu�24.�juuli�2008.�aasta�ühismeede�2005/612/ÜVJP,�ELT�L�197,�25.7.2008,�lk�60–62.�
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Missiooni� peakorterisse� Kabulis� nimetati� inimõiguste� nõunik.� Töötati� välja� missiooni� inimõigusi�

käsitlev� tegevuskava.� Veebruaris� viidi� läbi� Kabulist� väljaspool� asuvate� EUPOLi� politseinõunike�

uuring,�mille�alusel�planeeriti,�kuidas�integreerida�inimõigused�missiooni�tegevustesse�provintsides.�

Missiooni� inimõiguste� nõunik� teeb� ka� tihedat� koostööd� EUPOLi� õigusriigi� rühmaga� Afganistani�

kriminaalõigusega� seotud� küsimuste� alal,� et� tagada� politseiseadust,� röövimist� ja� inimkaubandust�

käsitleva� seaduseelnõu� ja� kriminaalmenetluskoodeksit� käsitlevate� muudatuste� läbivaatamise�

protsessis� rahvusvaheliste� inimõigustealaste� standardite� järgimine.� EUPOL� töötab� strateegilisel�

tasandil�koos�peamiste�rahvusvaheliste�ja�Afganistani�partneritega�(ÜRO�abimissioon�Afganistanis,�

ÜRO� Lastefond,� ÜRO� uimastite� ja� kuritegevuse� vastase� võitluse� büroo,� Rahvusvaheline�

Migratsiooniorganisatsioon,�Afganistani�sõltumatu�inimõiguste�komisjon,�siseministeerium�ja�teised�

ministeeriumid),� et� välja� arendada� institutsioonilisi� struktuure� ja� asutustevahelist� koostööd�

inimõiguste�alal.�

�

Euroopa� Liidu� politseimissioon� Palestiina� aladel� (EUPOL� COPPS)� taastas� oma� sidemed�

Palestiina�tsiviilpolitseiga,�käivitades�uuesti�mitmed�2006.�aasta�alguses�külmutatud�abiprojektid�ja�

suurendades�oma�tähtsust�peamise�rahvusvahelise�vahendaja�ja�Palestiina�tsiviilpolitseile�antava�abi�

koordineerija� rollis.� 2007.� aasta� novembris� kokkulepitud� ELi� tegevusstrateegia� alusel� kiitis� ELi�

2008.� aasta� juunis� heaks� missiooni� tegevuse� laiendamise� kriminaalõiguse� valdkonda.� 24.� juuni�

2008.� aasta� Berliini� konverentsil� kinnitati� rahvusvaheliste� doonorite� toetust� Palestiina�

tsiviilpolitseile� ja� EUPOL� COPPSile,� kusjuures� märkimisväärne� abisumma� eraldati� Palestiina�

tsiviilpolitsei�ja�missiooni�koostöös�väljatöötatud�projektidele.�

�

Pärast�Gaza� sektori� ülevõtmist�Hamasi�poolt� 2007.� aasta� juunis,� ei� pöördunud�ELi�piirihaldamise�

abimissioon� Rafahi� piiriületuspunktis� (EUBAM�Rafah)17� tagasi� Rafahi� piiriületuspunkti,� vaid� jäi�

kogu� ajaks� ootele.� Egiptus� käivitas� 2008.� aastal� läbirääkimised� Rafahi� piiriületuspunkti�

taasavamiseks,� kuid� kokkulepet� Fatahi,� Hamasi� ja� Iisraeli� vahel� ei� saavutatud.� Missiooni� suurust�

vähendati� muutunud� operatiivolukorrale� reageerimiseks� 18� rahvusvahelisele� töötajale,� säilitades�

siiski� valmisoleku� tööd� lühikese� etteteatamisajaga� jätkata,� juhul� kui� poliitilised� ja�

julgeolekutingimused�on�täidetud.�

�

�������������������������������������������������
17� http://www.eubam4rafah.eu/portal/�
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Aafrika�

�

Kooskõlas� ÜRO� Julgeolekunõukogu� resolutsiooniga� 1778� (2007),� millega� kiideti� heaks�

mitmemõõtmelise� kohaloleku� loomine� Tšaadis� ja� Kesk?Aafrika� Vabariigis� ning� volitati� ELi�

tagama� selle� sõjaline� komponent,� käivitas� EL� 28.� jaanuaril� 2008� Ida4Tšaadis� ja� Kesk4Aafrika�

Vabariigi� kirdepiirkonnas� sõjalise� üleminekuoperatsiooni� (EUFOR� Tchad/RCA).� Kõnealune�

operatsioon� viiakse� läbi� Euroopa� julgeoleku4� ja� kaitsepoliitika� raames� ühe� aasta� jooksul� alates�

esialgse�tegevusvalmiduse�saavutamisest�(15.�märts�2008).�

�

EUFOR� Tchad/RCA� käivitamine� väljendab� selgelt� ELi� püüdlusi� parandada� aktiivselt�

julgeolekuolukorda� piirkonnas,� eelkõige� Ida4Tšaadis� ja� Kesk4Aafrika� Vabariigi� kirdepiirkonnas,�

aidates� kaasa� pagulaste� ja� riigisiseselt� ümberasustatud� isikute� kaitsmisele,� hõlbustades�

humanitaarabi� kohaletoimetamist,� aidates� koos� Ida4Tšaadi� stabiliseerimist� toetava� komisjoni�

programmiga� luua� tingimusi� ümberasustatud� isikute� vabatahtlikuks� tagasipöördumiseks� nende�

päritolukohta� ning� aidates� tagada� Kesk4Aafrika� Vabariigis� ja� Ida4Tšaadis� läbiviidava� ÜRO�

missiooni� MINURCAT� julgeoleku� ja� tegevusvabaduse.� Oma� volitusi� järgides� tegutseb� EUFOR�

Tchad/RCA� jätkuvalt� erapooletult,� neutraalselt� ja� sõltumatult.� Tšaadi� ja� Kesk4Aafrika� Vabariigi�

valitsused�on�lähetamist�tervitanud.�

�

Euroopa� Liit� on� pidevalt� näidanud� oma� toetust� üleminekuprotsessile� Kongo� Demokraatlikus�

Vabariigis� (KDV).�Nõukogu�nimetas�15.�veebruaril�2007�Euroopa�Liidu�uueks�eriesindajaks� Ida4

Aafrika� järvede� piirkonnas� Roeland� van� De� Geeri.� Oma� sagedastel� missioonidel� piirkonda� on� ta�

korrapäraselt�ja�aktiivselt�tõstatanud�inimõiguste�küsimusi.�

�

Pärast�eelmist�missiooni�EUPOL�Kinshasa�(lõpetati�30.�juunil�2007)�käivitas�EL�politseimissiooni�

EUPOL�RD�Congo� (1.� juulil� 2007),� et� toetada� julgeolekusektori� reformi� politseiaspekti� ja� selle�

seoseid� kohtusüsteemiga.� Missiooni� EUPOL� RD� Congo� on� pikendatud� veel� ühe� aasta� võrra� ja�

praegu�tehakse�ettevalmistusi,�et�saata�osa�töötajaid�riigi�idaossa.�
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EUSEC�RD�Congo�jätkas�oma�tööd�ja�jõupingutusi�julgeolekusektori�reformi�ning�desarmeerimise,�

demobiliseerimise�ja� taasintegreerimise�valdkonnas�kooskõlas�volitustega,�mis�lõppevad�30.�juunil�

2008.�Sõjaväeasutuste�taastamisega�seoses�on�missioon�jätkanud�relvajõudude�koosseisu�loendamist�

biomeetriliste�vahendite�abil.�Maksete�korra�parandamise�projekti�raames�on�saavutatud�konkreetset�

edu� eelkõige� seoses� sõjaväelaste� suurenenud� palkade� parema� väljamaksmisega.� Ülesannete�

järkjärguline� üleandmine� Kongo� ametiasutustele� 2009.� aasta� juuniks� on� nüüd� tõsiseltvõetav�

eesmärk.�

�

Riigi� idaosa� julgeolekuolukord� on� mõnevõrra� paranenud� pärast� Nairobi� kommünikeele� ja� Kivu�

piirkonna� osas� kohustusi� kehtestavatele� Goma� kokkulepetele� allakirjutamist.� Need� hiljutised�

saavutused� on� siiski� haprad,� mida� tõendab� ka� asjaolu,� et� relvastatud� rühmitused� rikuvad� endiselt�

inimõigusi� ja� valitseb� karistamatuse� õhkkond.� Siiski� on� need� saavutused� protsessi� alguseks,� mis�

võiksid� viia� püsiva� rahuni.� Sellega� seoses� on� missioon� EUSEC� RD� Congo� toetanud� Ida4Aafrika�

järvede�piirkonda�nimetatud�ELi�eriesindaja�jõupingutusi�nende�protsesside�jätkumiseks.�

�

Tulenevalt� nõukogu� poolt� 12.� veebruaril� 2008� vastu� võetud� ühismeetmest� ja� sellele� järgnenud�

planeerimisdokumentide� (operatsioonide� kontseptsioon� 12.� veebruaril� ja� operatsioonide� plaan�

5.�juunil)�heakskiitmisest,�käivitati�16.�juunil�2008�ELi�missioon�Guinea?Bissau�julgeolekusektori�

reformi�toetamiseks,�mis�kestab�2009.�aasta�mai� lõpuni.�Missiooni�strateegiline�eesmärk�on� luua�

iseseisev� julgeolekusektor,� mis� on� võimeline� reageerima� ühiskonna� julgeolekuvajadustele,�

sealhulgas� võitlema� organiseeritud� kuritegevusega,� on� kooskõlas� demokraatlike� normide� ja� hea�

valitsemistava�põhimõtetega�ning�edendab�Guinea4Bissau�stabiilsust�ja�püsivat�arengut.�

�

Missioon�annab�tihedas�koostöös�teiste�ELi,�rahvusvaheliste�ja�kahepoolsete�osalejatega�kohalikele�

ametiasutustele� nõu� ja� abi� Guinea4Bissau� julgeolekusektori� reformi� osas,� et� aidata� kaasa� riikliku�

julgeolekustrateegia�rakendamiseks�vajalike�tingimuste�loomisele�ning�hõlbustada�doonorite�edasist�

osalemist.�Missioon�on�kõikehõlmava�iseloomuga�ning�sellel�osalevad�politseitöö,�kohtusüsteemi�ja�

sõjalised�eksperdid.�

�

Guinea4Bissau� julgeolekusektori� reformi� rakendamise� edukus� sõltub� rahvusvahelise� üldsuse�

antavatest� vahenditest� ja� ressurssidest� ning� kohalike� ametivõimude� pühendumusest� viia� edasi�

julgeolekusektori�reformi�rakendamist.�

�
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EL�on�jätkanud�oma�tsiviil?sõjalist�tegevust�Aafrika�Liidu�missiooni�toetuseks�(AMIS)�Sudaanis�

Darfuri� piirkonnas� kuni� 2007.� aasta� lõpuni.� EL� andis� kõnealuses� raamistikus� sõjalist� abi� tehnika,�

planeerimise�ja�juhtimise�vallas�kogu�AMISe�juhtimisstruktuuride�ulatuses.�Antud�on�ka�rahalist�–�

Aafrika� rahutagamisrahastu� kaudu� või� kahepoolselt� –� ja� logistilist� toetust,� mis� hõlmab� ka�

strateegilise�õhutranspordiga�varustamist.� Lisaks� tegutses�EL� ase4eesistujana� relvarahukomisjonis,�

millel� oli� otsustav� roll� Darfuri� rahukokkuleppe� elluviimisel� ning� EL� saatis� piirkonda� mitmeid�

sõjalisi� vaatlejaid.� ELi� politseiametnikel� oli� jätkuvalt� oluline� roll� AMISe� tsiviilkorrakaitse� alase�

suutlikkuse� arendamisel� AMISe� politsei� käsuliini� ja� politseiametnike� toetamise,� nõustamise� ja�

koolitamise� kaudu� kohapeal.� Samuti� toetas� EL� jätkuvalt� Aafrika� Liidu� politseisuutlikkuse�

arendamist�ja�politseiüksuse�loomist�Aafrika�Liidu�sekretariaadis�Addis�Abebas.�

�

ÜRO� Julgeolekunõukogu� andis� 31.� juulil� 2007� loa� (ÜRO� Julgeolekunõukogu� resolutsioon� 1769)�

käivitada�ÜRO�ja�Aafrika�Liidu�ühisoperatsioon�(UNAMID)�Darfuris,�mis�on�viimane�osa�kolme4

etapilisest�lähenemisviisist�rahu�tagamise�tõhustamiseks�Darfuris.�UNAMID�võttis�1.�jaanuaril�2008�

üle� AMISe� ülesanded� (ja� AMIS� inkorporeeriti� UNAMIDi� koosseisu).� Pärast� missiooni� viiendat�

pikendamist�kuueks�kuuks�alates�1.� juulist�2007�lõpetati�AMISt�toetav�ELi�tsiviil4sõjaline�tegevus�

(tunnistades�kehtetuks�ühismeetme�2007/887/ÜVJP)18�31.�detsembril�2007.�

�

�������������������������������������������������
18� ELT�L�346,�29.12.2007,�lk�28.�
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ELi� eriesindaja� Sudaanis� Torben� Brylle� (nimetati� ametisse� 19.� aprillil� 2007,� nõukogu� otsus�

2007/238/ÜVJP19� ja� ühismeetmed� 2007/108/ÜVJP20,� 2007/809/ÜVJP21� ja� 2008/110/ÜVJP22)� töö�

keskmes�oli� jätkuvalt�kolm�peavaldkonda:� jõuda�Darfuri�konflikti�poliitilise� lahenduseni,�osutades�

toetust� Sudaani� osapooltele,� Aafrika� Liidule� ja� ÜROle;� tagada� AMISele� osutatava� ELi� toetuse�

maksimaalne� tõhusus� ja� nähtavus;� ning� hõlbustada� üldise� rahukokkuleppe� rakendamist� Sudaanis.�

Inimõigused� moodustavad� olulise� osa� ELi� eriesindaja� volitustest:� ELi� eriesindaja� jälgib� olukorda�

ning�suhtleb�Sudaani� ametiasutuste,�Aafrika�Liidu� ja�ÜROga,� eelkõige� Inimõiguste�Ülemvoliniku�

Ametiga,� piirkonnas� tegutsevate� inimõiguste� vaatlejate� ning� Rahvusvahelise� Kriminaalkohtu�

Prokuratuuriga.�Euroopa�Liidu�eriesindaja�volituste�raames�tuuakse�eriti�esile�laste�ja�naiste�õigusi�

ning�võitlust�karistamatuse�vastu.�

�

Ida?Euroopa�

�

Praegune� ELi� eriesindaja� Moldovas� Kálmán� Mizsei� astus� ametisse� 1.�märtsil� 2007�

(2007/107/ÜVJP23)� ja� tema� volitusi� pikendati� veel� ühe� aasta� võrra� alates� 1.�märtsist� 2008�

(2008/106/ÜVJP24).� Eriesindaja� volituste� keskmes� on� eelkõige� ELi� panus� Transnistria� konfliktile�

lahenduse� leidmisele.� Tema� ülesannete� hulka� kuulub� ka� demokraatia� ja� inimõiguste� tugevdamine�

ning�võitlus� inimkaubandusega.� Lisaks� sellele� jälgib�ELi� eriesindaja�kõiki�ELi� tegevusi,� eelkõige�

22.�veebruaril�2005�alla�kirjutatud�Euroopa�naabruspoliitika�tegevuskava�asjakohaseid�aspekte.�

�

Nõukogu� pikendas� 25.�veebruaril� 2008.� aastal� piiravaid� meetmeid,� mis� on� suunatud� teatavate�

Transnistria� piirkonna� kõrgete� ametnike� vastu,� kes� olid� seotud� ladina� tähestikku� kasutavate�

Moldova� koolide� vägivaldse� sulgemisega� (2008/160/ÜVJP25).� Nõukogu� jättis� asjaomaste� isikute�

loetelust�välja�kuus�isikut�ja�lisas�kuus�uut�isikut.�

�

�������������������������������������������������
19� ELT�L�103,�20.4.2007,�lk�52–53.��
20� ELT�L�323,�8.12.2007,�lk�57–58.��
21� ELT�L�323,�8.12.2007,�lk�57–58.��
22� ELT�L�38,�13.2.2008,�lk�28–31.��
23� ELT�L�46,�16.2.2007,�lk�59–62.��
24� ELT�L�38,�13.2.2008,�lk�15–18.�
25� Nõukogu�25.�veebruari�2008.�aasta�ühine�seisukoht�2008/160/ÜVJP�Moldova�Vabariigi�Transnistria�piirkonna�

juhtkonna�vastu�suunatud�piiravate�meetmete�kohta,�ELT�L�51,�26.2.2008,�lk�23–25.�
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Euroopa�Liidu�piirihaldamise�abimissioon�Moldovas�ja�Ukrainas�(EUBAM)� jätkas�oma� tööd.�

Missiooni�haldab�Euroopa�Komisjon�ja�sellel�osaleb�üle�200�töötaja,�sealhulgas�ligikaudu�120�tolli4�

ja� piirieksperti� enam� kui� 20� liikmesriigist.� Missiooni� volitusi� pikendati� 2007.�aasta� mais�

30.�novembrini�2009.�Abimissiooni�juhil�on�kahene�funktsioon�–�ta�täidab�ka�Moldovasse�määratud�

Euroopa� Liidu� eriesindaja� poliitilise� vanemnõuniku� kohustusi.� Lisaks� sellele� loodi� kolmest�

inimesest� koosnev� Euroopa� Liidu� eriesindaja� piirivalve� toetusüksus,� mis� tagab� sidepidamise�

Euroopa�Liidu�eriesindaja�ja�nõukoguga.�

�

Lääne?Balkani�riigid�

�

Euroopa�Liidu�eriesindaja�Bosnias�ja�Hertsegoviinas�Miroslav�Lajčák�edendas�jätkuvalt�eelkõige�

ühtset� ja� järjekindlat� lähenemisviisi� ELi� inimõigustepoliitika� integreerimisele� ning� koordineeris�

konkreetseid�meetmeid�mitmes�valdkonnas.�

�

Bosnias� ja� Hertsegoviinas� ning� piirkonnas� laiemalt� õigusriigi� kehtestamise� laialdasema�

lähenemisviisi�osana�on�Euroopa�Liidu�politseimissioon�(EUPM)26�alates�2003.�aastast� toetanud�

jätkusuutliku,� professionaalse� ja� mitmerahvuselise� politseiteenistuse� loomist,� mis� tegutseb�

kooskõlas� Euroopa� ja� rahvusvaheliste� nõuetega.� Kõnealune� politseiteenistus� peaks� toimima�

kooskõlas�kohustustega,�mis�on�võetud�Euroopa�Liiduga�stabiliseerimis4� ja�assotsieerimisprotsessi�

raames.�EUPM�tegutseb�vastavalt�Daytoni/Pariisi�lepingu�11.�lisa�üldistele�eesmärkidele�ning�neid�

eesmärke�on�toetatud�ühenduse�vahenditega.�

�

Pärast� Bosnias� ja� Hertsegoviinas� läbiviidava� operatsiooni� ALTHEA� ümberkorraldamist�

2007.�aastal� on� kohalviibivate� ELi� juhitud� vägede� (EUFOR)27� suuruseks� ligi� 2�500� sõjaväelast,�

keda� toetavad� riigist� eemale� jäävad� reservväed.� Operatiivtegevuses� keskenduti� ohutu� ja� turvalise�

keskkonna�tagamisele�ja�ühiste�sõjaliste�küsimustega�seotud�ülesannete�üleandmisele�asjaomastele�

riiklikele� asutustele.� Alates� 2007.� aasta� novembrist� on� Euroopa� eripolitseiüksuste� osad� osalenud�

EUFORi� integreeritud� politseiüksuste� töös.� EL� pühendub� jätkuvalt� Bosnia� ja� Hertsegoviina�

toetamisele,� muu� hulgas� operatsiooni� ALTHEA� kaudu,� ning� osana� ELi� üldisest� tegevusest� riigis�

jätkab�EL�oma�sõjalise�kohalolekuga�nii�kaua�kui�vajalik.�

�

�������������������������������������������������
26� http://www.eupm.org/�
27� http://www.euforbih.org/�



�

�

14146/1/08�REV�1� � mkk� 20�
� DG�E�HR� LIMITE� ET�

Jätkuvalt�on�prioriteediks�ELi�üldise� tegevuse� (millesse�on�kaasatud�kõik�ELi�organid,�sealhulgas�

komisjon�ja�ELi�missiooni�juht),�muu�hulgas�reformide�alal�edasiste�edusammude�toetamise�sidusus�

Bosnias�ja�Hertsegoviinas.�ELi�relvajõudude�juhataja,�ELi�eriesindaja�ja�ELi�politseimissiooni�juht�

peavad�omavahel�enne�meetmete�võtmist�jätkuvalt�konsultatsioone.�

�

Pieter� Feith� nimetati� 4.� veebruaril� 2008� ELi� eriesindajaks�Kosovos.28� Tema� 28.�veebruarini� 2009�

kehtivate� volituste� hulka� kuulub� ka� inimõiguste� ja� põhivabaduste� austamise� edendamine� ja�

tugevdamine�Kosovos.�

�
ELi�planeerimisrühm�Kosovos� (EUPT�Kosovo)� loodi� selleks,� et� alustada� tulevikus� tõenäoliselt�

loodava�EJKP�õigusriigi�missiooni�planeerimist.�Nõukogu�moodustas�2008.�aasta�veebruaris�sellise�

missiooni�nimega�EULEX�KOSOVO.29�Missioonil�on�keskne�osa�ELi�osalemises�Kosovos�ja�selle�

eesmärk� on� aidata� Kosovol� tugevdada� õigusriiki� ja� valmistada� Kosovot� ette� edasiseks�

integreerumiseks� Euroopaga.� EULEX� KOSOVO� rakendab� oma� volitusi� seire,� juhendamise� ja�

nõustamise� abil,� kasutades� vajaduse� korral� teatud� täidesaatvaid� volitusi.� Missioon� aitab� Kosovo�

ametiasutusi� paljurahvuseliste� ja� poliitiliselt� sõltumatute� õigusasutuste,� politsei4� ja� tolliasutuste�

loomisel,� inimõiguste� edendamisel� ning� rahvusvaheliselt� tunnustatud� standardite� ja� parimate�

Euroopa�tavade�järgimisel.�Kuigi�Kosovos�elavate�rahvusvähemuste�inimõiguste�ja�julgeolekualane�

olukord�on�viimastel�aastatel�mõnevõrra�paranenud,� tuleb�sellele�siiski� jätkuvalt�erilist� tähelepanu�

pöörata.�

�
Inimõigused� integreeritakse� horisontaalselt� kogu� EULEX� KOSOVO� missiooni� ning� missiooni�

juurde� lähetatakse� inimõiguste� ja� soolise� võrdõiguslikkuse� eksperdid,� mille� tulemusel� tekkiva�

mehhanismiga� tagatakse,� et� missioon� järgib� kõigi� oma� tegevuste� raames� täielikult� rahvusvahelisi�

inimõigustealaseid� standardeid.� 2008.� aasta� mais� toimus� oluline� inimõigusi� ja� soolise�

võrdõiguslikkuse� küsimusi� käsitlev� konverents,� millel� selgitati� EULEX� KOSOVO� volitusi� ning�

kuulati�ära�valitsusväliste�organisatsioonide�ja�kodanikuühiskonna�seisukohad.�

�
Uute�EJKP�missioonide�planeerimisel� ja�olemasolevate�EJKP�missioonide� läbiviimisel�on�võetud�

arvesse� vajadust� täielikult� rakendada� ÜRO� Julgeolekunõukogu� resolutsiooni� 1325� EJKP�

missioonide� kontekstis,� mis� muu� hulgas� hõlmab� kontakte� kohalike� naisorganisatsioonidega� ja�

soolise�võrdõiguslikkuse�nõuniku�kaasamist.�

�

�������������������������������������������������
28� ÜRO�Julgeolekunõukogu�resolutsiooni�1244�alusel.�
29� http://www.eulex4kosovo.eu�
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Suursaadik�Erwan�Fouéré�jätkas�endises�Jugoslaavia�Makedoonia�Vabariigis�üheaegselt�Euroopa�

Liidu� eriesindaja� ja� komisjoni� delegatsiooni� juhi� kohuseid.� Tema� kui� Euroopa� Liidu� eriesindaja�

peamisteks� ülesanneteks� on� pakkuda� nõu� ja� abi� poliitilises� protsessis,� kooskõlastada� Ohridi�

raamlepingu� toetuseks� tehtavaid� rahvusvahelise�üldsuse� jõupingutusi� ning� tähelepanelikult� jälgida�

julgeolekuolukorda�ja�rahvustevahelisi�suhteid.�Samuti�aitab�ta�kaasa�inimõiguste�ja�põhivabaduste�

austamise�arendamisele�ja�tugevdamisele�riigis.�

�

2.2.� Peasekretäri�/�kõrge�esindaja�inimõiguste�valdkonna�isikliku�esindaja�roll�

�

Riina�Kionka�on�olnud�peasekretäri�/�ühise�välis4�ja�julgeolekupoliitika�kõrge�esindaja�Javier�Solana�

isiklik� esindaja� inimõiguste� alal� ÜVJP� valdkonnas� alates� 29.� jaanuarist� 2007.� Alates� ametikoha�

loomisest�2004.�aasta�detsembris�on�ta�teine�isik�sellel�ametikohal.�Riina�Kionka�vastutab�samal�ajal�

inimõiguste� eest� nõukogu� sekretariaadis,� tagades� nii� suurema� ühtsuse� ja� järjepidevuse� ELi�

inimõigustealases�poliitikas�(võttes�nõuetekohaselt�arvesse�Euroopa�Komisjoni�kohustusi).�

�

Selline� kahene� funktsioon� tähendab� seda,� et� Riina� Kionka� on� seotud� mitmete� tegevustega� suurel�

hulgal� teemadel,� mis� ulatuvad� avalikust� diplomaatiast� poliitika� väljatöötamiseni,� sealhulgas�

inimõiguste� integreerimine� ÜVJPsse� ja� EJKPsse,� osalemine� inimõigustealastes� dialoogides� ja�

konsultatsioonides� kolmandate� riikidega� ning� üldisemalt� ELi� inimõigustealase� poliitika� ja�

rahvusvahelise� humanitaarõiguse� suuniste� rakendamise� edendamine� ja� ELi� inimõigustealane�

poliitika�ÜROs,�Euroopa�Nõukogus�ja�OSCEs.�

�

Kõige� olulisema� osa� isikliku� esindaja� tööst� hõlmab� jätkuvalt� poliitika.� Aruandeperioodil� püüdis�

isiklik�esindaja�suurendada�ühtsust�sekretariaadis,�eelkõige�seoses�selliste�liikmesriikide�kohustuste�

rakendamisega,� mida� nad� on� võtnud� inimõiguste� ja� soolise� võrdõiguslikkuse� küsimuste�

integreerimiseks�EJKP�operatsioonidesse.�Ta�tegi�ka�jätkuvalt� jõupingutusi,�et� juhtida�poliitika4� ja�

julgeolekukomitee� tähelepanu� sagedamini� inimõiguste� küsimustele� eesmärgiga� tõstatada� need�

küsimused�kõrgemal�poliitilisel� tasandil.�Eriesindaja�pidas� samuti� esmatähtsaks�parandada� laiema�

avalikkuse�teavitamist�ELi�inimõigustealasest�poliitikast.�Üldsuse�teavitamine�sellest,�mida�EL�teeb�

inimõiguste�heaks,�võimaldab�laiendada�toetust�ELi�ülemaailmsele�tegevusele.�

�
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Esindusfunktsiooni� täitmisel� aruandeperioodil� osales� isiklik� esindaja� Javier� Solana� ja� nõukogu�

nimel�mitmetel�rahvusvahelistel�konverentsidel�ja�seminaridel�ning�pidas�üle�40�ettekande,�näiteks�

inimõiguste�kaitsjate� teemal� inimmõõtme�rakendamist�käsitleval�kohtumisel�2007.�aasta�oktoobris�

Varssavis;� 2008.� aasta� märtsis� genotsiidi� vältimise� teemal� Madariaga� fondi� seminaril;� ning�

meediavabaduse�teemal�Euroopa�Komisjoni�poolt�2008.�aasta�mais�Chisinaus�korraldatud�seminaril.�

Erinevatel� avalikel� üritustel� tehtud� isikliku� esindaja� valitud� märkused� on� kättesaadavad� nõukogu�

veebisaidil.30�

�

Isiklik�esindaja�ja�tema�personal�on�samuti�kohtunud�erinevate�piirkondade�inimõiguste�kaitsjatega,�

esindanud� nõukogu� Euroopa� Parlamendi� inimõiguste� allkomisjoni� istungitel� ja� mitteametlikel�

teabekoosolekutel� ning� vahetanud� arvamusi� Euroopa� Nõukogu� ja� OSCE� asjaomaste� ametnikega,�

sealhulgas� Euroopa� Nõukogu� voliniku� Thomas� Hammarbergi� ja� ODIHRi� direktori� Christian�

Strohaliga.�

�

Aruandeperioodil�osales�ta�15�inimõigustealasel�dialoogil�ja�konsultatsioonil.�

�

Mitmed� isikliku� esindaja� ja� nõukogu� sekretariaadi� koolitusosakonna� poolt� ühiselt� korraldatud�

koolituskursused� nõukogu� sekretariaadi� töötajate� hulgas� inimõigustealase� teadlikkuse�

parandamiseks� olid� foorumiks,� kus� oma� seisukohti� esitasid� välisesinejad,� sealhulgas�

Rahvusvaheline�Inimõiguste�Föderatsioon,�Amnesty�International�ja�Human�Rights�Watch,�Euroopa�

Parlamendi�inimõiguste�allkomisjoni�esimees�Hélène�Flautre�ja�Euroopa�Nõukogu�volinik�Thomas�

Hammarberg.� Riina� Kionka� esines� ka� komisjoni,� sealhulgas� välisriikides� asuvate� delegatsioonide�

töötajatele�Euroopa�Komisjoni�korraldatud�koolituskursusel�inimõigusi�käsitlevate�ELi�suuniste�alal�

2007.�aasta�sügisel.�

�

�������������������������������������������������
30� http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1193&lang=EN&mode=g�
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Isiklik� esindaja� püüdis� samuti� suurendada� inimõiguste� tähtsust� nõukogus,� tõstatades�

inimõigustealaseid�küsimusi�piirkondlike�ja�temaatiliste�küsimuste�töörühmades.�Aruandeperioodil�

hõlmas� see� Aafrika,� Aasia4Okeaania,� terrorismivastase� võitluse� ning� Ida4Euroopa� ja� Kesk4Aasia�

töörühmi.�Ta�juhtis�poliitika4�ja�julgeolekukomitee�tähelepanu�inimõigustealastele�küsimustele�viiel�

korral� viimase� 12� kuu� jooksul.� Riina� Kionka� tõstatas� ka� vajaduse� integreerida� inimõigused�

liikmesriikide� ametisutuste� töösse� ja� püüdis� sellele� omalt� poolt� kaasa� aidata,� osaledes� näiteks�

suuniste�alasel�suursaadikute�konverentsil�Madalmaade�välisministeeriumis�2007.�aasta�septembris�

Haagis�ja�tulevaste�töörühmade�eesistujate�konverentsil�Ljubljanas�sama�aasta�detsembris.�

�

Isiklik� esindaja� pööras� jätkuvalt� erilist� tähelepanu� inimõiguste� ja� soolise� võrdõiguslikkuse�

integreerimisele� EJKP� operatsioonidesse.� 2008.� aasta� juunis� avaldati� Sloveenia� eesistumise� ajal�

kolme� eesistujariigi� –� Saksamaa,� Portugali� ja� Sloveenia� –� projektina� käsiraamat,� mis� käsitleb�

inimõiguste� ja� soolise� võrdõiguslikkuse� süvalaiendamist� EJKPsse,31� koondades� materjalid,� mis�

hõlmavad�juhtpõhimõtteid�ELi�operatsioonide�planeerijatele�ja�näiteid�nende�kasutamise�kohta.�

�

Osana�püüdlustest�integreerida�inimõigused�ELi�kriisiohjamisse,�tõhustas�Riina�Kionka�ka�koostööd�

ELi� eriesindajatega� ja� tegi� ühisvisiite� kriisipiirkondadesse.� Riina� Kionka� külastas� koos� Lõuna4

Kaukaasiasse� nimetatud� ELi� eriesindaja� Peter� Semnebyga� 2007.� aasta� juulis� Bakuud,� et� rõhutada�

meediavabaduse�probleeme.�Koos�Ida4Aafrika�järvede�piirkonda�nimetatud�ELi�eriesindaja�Roeland�

van�de�Geeriga�külastas�ta�2007.�aasta�oktoobris�Kongo�Demokraatlikus�Vabariigis�Kivu�piirkonda,�

et�rõhutada,�kuidas�seksuaalset�vägivalda�kasutatakse�sõjavahendina.�

�

2.3.� Euroopa�naabruspoliitika�tegevuskavad�

�

Euroopa� naabruspoliitika� (ENP)� töötati� välja� 2004.� aastal� eesmärgiga� vältida� uute� eraldusjoonte�

tekkimist�laienenud�ELi�ja�tema�naabrite�vahel�ning�selle�asemel�tugevdada�kõigi�osapoolte�heaolu,�

stabiilsust�ja�julgeolekut.32�

�

�������������������������������������������������
31� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
32� http://ec.europa.eu/external_relations/enp/index_en.htm�
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Euroopa� naabruspoliitika� keskseks� elemendiks� on� kahepoolsed� ENP� tegevuskavad,� mis� lepitakse�

kokku� ELi� ja� iga� partneri� vahel.� Kõnealuse� vahendiga� määratletakse� poliitiliste� ja� majanduslike�

reformide� kava� ning� nende� lühiajalised� ja� keskmise� tähtajaga� prioriteedid.� Iga� ENP� tegevuskava�

poliitiline� peatükk� hõlmab� inimõiguste,� hea� valitsemistava� ja� demokratiseerimise� laia� valdkonda;�

tegevuskavadel�on�erinevad�rõhuasetused�ja�nad�on�diferentseeritud�vastavalt�iga�partnerriigi�poolt�

näidatud�pühendumusele.�

�

Tegevuskavadega� võetavate� kohustuste� eesmärk� on� aidata� kaasa� olulise� tähtsusega� reformide�

läbiviimisele� demokratiseerimise� (st� valimisseadused,� detsentraliseerimine,� haldussuutlikkuse�

tugevdamine),� õigusriigi� (st� kriminaal4,� tsiviil4� ja� kriminaalmenetluse� koodeksite� reform,�

kohtusüsteemi� tõhususe� tugevdamine,�korruptsioonivastase�võitluse�strateegiate�väljatöötamine)� ja�

inimõiguste� (st� inimõigusi� ja� põhivabadusi� kaitsvad� õigusaktid,� rahvusvaheliste� inimõigustealaste�

konventsioonide� jõustamine,� rassilise� vihkamise� ja� ksenofoobia� vastane� võitlus,� inimõigustealane�

koolitus,�töötajate�põhiõigusi�käsitlevate�rahvusvaheliste�konventsioonide�jõustamine)�valdkonnas.�

�

Aruandeperioodil�rakendati�kahtteistkümmet�ENP�tegevuskava�(Armeenia,�Aserbaidžaani,�Gruusia,�

Egiptuse,� Iisraeli,� Jordaania,� Liibanoni,� Moldova,� Maroko,� Palestiina� omavalitsuse,� Tuneesia� ja�

Ukrainaga).�Kõnealuste�tegevuskavade�rakendamise�üle�teostatakse�ühist� järelevalvet�allkomisjoni�

abil,�kusjuures�mõnede�partnerriikide�puhul�kasutatakse�allkomisjone,�mis�käsitlevad�inimõiguste�ja�

demokraatia� alaseid� küsimusi.� Seni� on� inimõiguste� allkomisjone� moodustatud� ning� nende�

koosolekuid� peetud� Jordaania� (kolmas� koosolek� 25.�juunil� 2008),� Maroko� (teine� koosolek�

27.�novembril� 2007),� Tuneesia� (esimene� koosolek� 12.� novembril� 2007)� ja� Liibanoniga� (esimene�

koosolek� 12.�märtsil� 2007).� Iisraeliga� moodustatud� inimõigustealane� mitteametlik� töörühm� pidas�

oma� kolmanda� koosoleku� 30.� aprillil� 2008.� Egiptusega� käsitleti� ENP� tegevuskava� raames� võetud�

inimõigustealaseid�kohustusi�poliitiliste�küsimuste,� inimõiguste� ja�demokraatia,� rahvusvaheliste� ja�

piirkondlike� küsimuste� allkomisjonis� 2.� ja� 3.� juunil� 2008.� Moldova� ja� Ukrainaga� käsitleti� ENP�

tegevuskavadega� hõlmatud� inimõigustealaseid� küsimusi� õiguse,� vabaduse� ja� turvalisuse�

allkomisjonide�raames,�mille�koosolekud�toimusid�vastavalt�19.�septembril�2007�ja�10.�aprillil�2008.�

ELi� ja� Gruusia�õiguse,� vabaduse� ja� turvalisuse� allkomisjoni� esimesel�kohtumisel�30.�aprillil� 2008�

lepiti� kokku,� et� korrapärased� mitteametlikud� inimõigustealased� kohtumised� peetakse� nimetatud�

allkomisjoni�kohtumise�järel�kolmiku�formaadis.�

�
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EL�püüab�kõnealuste�uute�struktuuride�töömeetodeid�edasi�arendada,�keskendudes�sealhulgas�nende�

tegevuste�seisukohast�olulise�tähtsusega�küsimustele,�järjestades�tegevused�tähtsuse�järjekorras�ning�

määratledes�ühiselt�protsessi� lõpptulemused.� Ilmselgelt�sõltub�dialoogi� tõhusus� ja� reaalne� tulemus�

suures� osas� sellest,� mil� määral� partnerriik� soovib� rakendada� ja� jõustada� kohustusi,� mida� ta�

inimõiguste�ja�põhivabaduste�valdkonnas�on�ENP�raames�võtnud.�

�

Komisjoni� teatises� „Tõhus� Euroopa� naabruspoliitika”33� (2007.� aasta� detsember)� esitati� mitmed�

konkreetsed� ettepanekud� eesmärgiga� tagada� suurem� ELi� panus� suhetes� partnerriikidega,� eelkõige�

kaubanduse�ja�majandusintegratsiooni,�liikuvuse�ja�piirkondlike�konfliktide�lahendamise�osas.�ELi�

välisministrid�tervitasid�teatist�oma�2008.�aasta�veebruari�järeldustes�ja�võtsid�selle�edasise�arutelu�

aluseks� selle� üle,� kuidas� muuta� ENP� tõhusamaks� ja� partneritele� atraktiivsemaks,� et� kasutada�

täielikult�ära�Euroopa�naabruspoliitika�võimalused.�

�

Komisjoni�teatises�„Euroopa�naabruspoliitika�rakendamise�kohta�2007.�aastal”34,�millele�olid�lisatud�

riigipõhised� eduaruanded35� (aprill� 2008),� märgiti,� et� poliitilised� reformid� lähtuvad� küll� samadest�

aluspõhimõtetest,�kuid�on�ENPga�hõlmatud�erinevates�riikides�erinevad,�kajastades�kohustusi,�mida�

need�riigid�on�sellega�seoses�võtnud.�Idas�on�kõik�ENP�partnerid,�kes�on�võtnud�vastu�tegevuskava,�

OSCE�ja�Euroopa�Nõukogu�liikmed,�mis�aitab�kaasa�konkreetsetele�reformidele,�mille�eesmärk�on�

tihe� lähenemine� ELis� valitsevatele� põhinormidele.� Reformide� rakendamist� enamikus� piirkonna�

riikides� mõjutab� samuti� majanduskasv� ja� suhteline� stabiilsus.� Lõunas� on� reformide� aluseks�

Barcelona� deklaratsioonis� esitatud� ühised� väärtused,� mida� koos� ÜRO� raames� võetud� kohustusega�

käsitatakse� võrdlusnäitajatena.� Poliitilised� reformid� on� aeglased� mitmetes� neis� riikides,� kus�

kõnealused�normid�ei�ole�veel�täielikult�täidetud.�Üldisemalt�on�poliitiline�dialoog�ja�ENP�partnerite�

reformikava� väga� diferentseeritud.� Lisaks� üldist� hinnangut� andvale� teatisele� käsitlesid� kõik�

riigipõhised�aruanded�asjaomase�tegevuskava�rakendamisel� tehtud�edusamme�alates�1.�novembrist�

2006�kuni�31.�detsembrini�2007.�

�

�������������������������������������������������
33� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_en.pdf�
34� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/com08_164_en.pdf�
35� http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm�
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EL� osutab� oma� välisabiprogrammide,� eelkõige� Euroopa� naabruspoliitika� ja� partnerluse�

rahastamisvahendi� (ENPI)�kaudu�märkimisväärset� tehnilist� ja� rahalist� toetust�ENP� rakendamisele.�

Valitsemistava� rahastamisvahendiga� innustatakse� naaberriike� jätkama� oma� reformiprotsesse.�

Rahastamisvahendiga� antakse� lisaks� tavalistele� eraldistele� lisatoetust� nende� partnerriikide�

tunnustamiseks�ja�toetamiseks,�kes�on�teinud�suurimaid�edusamme�oma�tegevuskavades�ettenähtud�

reformide�rakendamisel.�Vastavalt�tegevuskavade�(üldiselt�määratletud)�valitsemistavasid�käsitleva�

osa�rakendamisel� tehtud�edusammude�hindamisele�tehakse�kõnealune�rahastamine�kättesaadavaks,�

et� täiendada� riiklikke� eraldisi� reformikava� põhiliste� valdkondade� toetamiseks;� see� aitab�

reformimeelsetel� valitsustel� suurendada� riiklikku� toetust� reformidele.� Moldovale,� Marokole� ja�

Ukrainale�eraldati�2008.�aastal�vahendeid�(50�miljonit�eurot)�võrdsetes�osades.�

�

2.4.� Inimõigusi�käsitlevad�ELi�suunised�

�

Inimõigusi�käsitlevad�ELi�suunised�on�nõukogu�poolt�vastu�võetud�poliitilised�dokumendid.�

Need�hõlmavad�ELi�liikmesriikide�jaoks�eriti�tähtsaid�küsimusi,�muu�hulgas�surmanuhtlust�(vastu�

võetud� aastal� 1998,� uuendatud� aastal� 2008),� piinamist� ja� muud� julma,� ebainimlikku� või�

alandavat� kohtlemist� või� karistamist� (vastu� võetud� aastal� 2001,� uuendatud� aastal�2008),�

inimõigustealaseid�dialooge�(2001),�lapsi�ja�relvakonflikte�(vastu�võetud�aastal�2003,�uuendatud�

aastal�2008);�

�inimõiguste� kaitsjaid� (2004)� ja� lapse� õigusi� (2007).� Suunised� on� kättesaadavad� kõikides� ELi�

keeltes� ning� vene,� hiina� ja� pärsia� keeles� nõukogu� sekretariaadi� veebisaidil�

(http://consilium.europa.eu/Human4Rights).�

�

Lisaks�võttis�EL�2005.�aasta�detsembris�vastu�suunised�rahvusvahelise�humanitaarõiguse�järgimise�

edendamiseks.36� Suuniste� peaeesmärk� on� kehtestada� ELi� tegevusvahendid� rahvusvahelise�

humanitaarõiguse�järgimise�edendamiseks.�

�

Kuigi�kõnealused�suunised�ei�ole�õiguslikult�siduvad,�on�need�ELi�inimõigustealase�poliitika�väga�

pragmaatiliseks� vahendiks.� Suunistega� antakse� erinevatele� ELi� osalejatele� –� mitte� üksnes�

peakorteris,� vaid� ka� kolmandates� riikides� –� vahendid,� mis� võimaldavad� jätkusuutlikku� tegevust�

mitmes�probleemses�olulise�tähtsusega�valdkonnas.�

�

�������������������������������������������������
36� ELT�C�327,�23.12.2005,�lk.�4.�
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Üksikasjalikum� teave� selle� kohta,� kuidas� EL� on� temaatilisi� suuniseid� rakendanud,� on� esitatud�

4.�peatükis.� Teave� meetmete� kohta,� mida� on� võetud� suuniste� alal� inimõigustealaste� dialoogide�

raames,�on�esitatud�peatükis�2.6.�

�

2.5.� Demaršid�ja�avaldused�

�

Inimõigustealased� demaršid� kolmandate� riikide� ametiasutustele� on� olulised� ELi� välispoliitika�

vahendid.� Demaršid� tehakse� tavaliselt� konfidentsiaalsel� viisil� ühiselt� praeguse� ja� järgmise�

eesistujariigi�ning�komisjoni�poolt.�Lisaks�sellele�teeb�EL�avalikke�avaldusi,�kutsudes�valitsust�või�

muid� pooli� üles� austama� inimõigusi� või� tervitades� positiivseid� arenguid.� Sellised� avaldused�

avaldatakse�üheaegselt�Brüsselis�ja�eesistujariigi�pealinnas.�

�

Demarše� ja� avaldusi� kasutakse� laialdaselt� inimõigustega� seotud� muret� tekitavate� küsimuste�

tõstatamiseks.� Peamised� demaršides� ja� avaldustes� käsitletavad� teemad� puudutavad� inimõiguste�

kaitsjate� kaitset,� ebaseaduslikku� kinnipidamist,� sunniviisilisi� kadumisi,� surmanuhtlust,� piinamist,�

lapse� kaitset,� pagulasi� ja� varjupaigataotlejaid,� kohtuväliseid� hukkamisi,� sõna4� ning�

ühinemisvabadust�ning�õigust�õiglasele�kohtumõistmisele,�ning�valimisi.�

�

Aruandeperioodil�tegi�Euroopa�Liit�inimõigustealaseid�avaldusi�muu�hulgas�seoses�järgmiste�

riikidega:�

Afganistan,�Ameerika�Ühendriigid,�Aserbaidžaan,�Birma/Myanmar,�Colombia,�Hiina,� Iraan,�Kongo�

Demokraatlik� Vabariik,� Somaalia,� Sri� Lanka,� Sudaan,� Süüria,� Togo,� Usbekistan,� Valgevene� ja�

Venemaa.�

�
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Demarše� ja� avaldusi� kasutatakse� ka� positiivses� mõttes.� Aruandeperioodil� tervitas� EL� avaldustega�

mitmeid� positiivseid� arenguid,� näiteks� humanitaarkokkulepet� Colombias� (9.�oktoober� 2007)� ning�

surmanuhtluse�kaotamist�(4.�jaanuar�2008)�ja�inimõiguste�kaitsjate�vabastamist�(14.�veebruar�2008)�

Usbekistanis.� Avaldusi� kasutatakse� ka� ELi� prioriteete� toetavate� sõnumite� edastamiseks:�

nt�surmanuhtluse� vastase� võitluse� Euroopa� päeval� (ELi� ja� Euroopa� Nõukogu� ühisavaldus)37� või�

ÜRO� rahvusvahelisel� piinamisohvrite� toetamise� päeval.38� Demarše� tehti� maailma� kõigis�

piirkondades� Rahvusvahelise� Kriminaalkohtu� Rooma� statuudi� üldkehtivuse� ja� kõikehõlmavuse�

edendamiseks.�

�

Lisaks�teeb�ELi�ühise�välis4�ja�julgeolekupoliitika�kõrge�esindaja�aeg4ajalt�avaldusi�olulise�

tähtsusega�inimõigustealaste�arengute�osas.�

�

2.6.� Inimõigustealased�dialoogid�ja�konsultatsioonid�

�

Inimõigustealased� dialoogid� on� vahend,� mida� Euroopa� Liit� võib� kasutada� oma� inimõigustealase�

poliitika� elluviimiseks,� moodustades� olulise� osa� kolmandatele� riikidele� suunatud� liidu� üldisest�

strateegiast.� Euroopa� Liit� on� suhetes� kolmandate� riikidega� algatanud� ligi� 30� inimõigustealast�

dialoogi,�konsultatsiooni�ja�sihipärast�arutelufoorumit.�

�

�������������������������������������������������
37� Vt�ka�peatükki�4.1.�„Surmanuhtlus”.�
38� Selle�avalduse�kohta�esitatakse�rohkem�teavet�peatükis�4.2.�„Piinamine�ja�muu�julm,�ebainimlik�või�alandav�

kohtlemine�või�karistamine”.�
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Inimõigustealased�dialoogid�toimuvad�praegu�mitmes�eri�vormis:�

�

�� struktureeritud�inimõigustealased�dialoogid;�

�� assotsieerimislepingute,� partnerlus4� ja� koostöölepingute� või� koostöölepingute� alusel� loodud�

konkreetsetes� allkomisjonides� toimuvad� dialoogid,� eelkõige� Euroopa� naabruspoliitika�

kontekstis;�

�� kohalikud�inimõigustealased�dialoogid;�

�� kolmiku�inimõigustealased�konsultatsioonid.�

�

Inimõigusi� arutatakse� aeg4ajalt� ka� Aafrika,� Kariibi� mere� ja� Vaikse� ookeani� piirkonna� riikidega�

Cotonou�lepingu�„artikli�8”�dialoogide�ja�„artikli�96”�konsultatsioonide�raames,�kuid�neid�ei�peeta�

tavapärasteks�inimõigustealasteks�dialoogideks.�
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�

Ülevaade�kolmandate�riikidega�peetavatest�ELi�inimõigustealastest�dialoogidest�ja�

konsultatsioonidest�

(ajavahemikul�1.�juulist�2007�kuni�30.�juunini�2008)�

�

Aafrika�Liit� � Hiina�� Jordaania� � Uus�Meremaa� � Ameerika�Ühendriigid�

Bangladesh�� � Egiptus� Laos� � � Venemaa� � � Usbekistan�

Kanada� � � India�� Liibanon� � Türkmenistan�

Kambodža� � � Iisrael� Moldova� � Tuneesia�

Kandidaatriigid� � Jaapan� Maroko� � Ukraina�

�

2.6.1.� Inimõigustealane�dialoog�Hiinaga�

�

Aruandeperioodil� peeti� ELi� ja� Hiina� vahelise� inimõigustealase� dialoogi� kaks� uut� vooru:� 24.�voor�

toimus� 17.� oktoobril� 2007� Pekingis� ja� 25.� voor� 15.� mail� 2008� Brdos,� Sloveenias.� Tavapäraselt�

toimusid� mõlemal� puhul� dialoogi� osana� väljasõit� kohapeale� ja� poliitilise� tasandi� „viisakusvisiit”�

ning� enne� kohtumisi� anti� üle� üksikjuhtumite� loetelu.� Pärast� aastast� vaheaega� taastati� 2008.�aasta�

mais�tava�pidada�dialoogi�järel�inimõigustealane�õigusseminar.�

�

2007.� aasta� oktoobris� Pekingis� olid� ELi� jaoks� kõige� olulisemad� küsimused� Hiina�

kriminaalõigussüsteemi�reform,�sõnavabadus,�usuvabadus�Tiibetis� ja�töötajate�õigused.�Hiina�pool�

andis� sisulised� vastused� kodaniku4� ja� poliitiliste� õiguste� rahvusvahelise� pakti,� surmanuhtluse,�

piinamise,� sõnavabaduse� ja� ÜRO� foorumitega� koostöö� osas.� Kohtumisel� kõige� elavamaid�

mõttevahetusi� tekitanud� sõnavahetuses� arutasid� EL� ja� Hiina� usuvabaduse� küsimust� Tiibetis� ja�

eelkõige�uusi�meetmeid�riigi�kontrolli�tugevdamiseks�reinkarneerunud�laamade�kinnitamise�üle.�

�

Dialoogi�raames�külastas�ELi�kolmik�Shanxi�provintsi.�

�

25.� dialoogi� raames� 15.� mail� 2008� Brdos,� Sloveenias� pöörati� erilist� tähelepanu� sõnavabaduse,�

vähemustesse�kuuluvate� isikute,� eelkõige�Tiibeti� vähemuste�õiguste,� ja�ÜRO� foorumitega� tehtava�

koostööga�seotud�küsimustele.�

�
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EL� väljendas� erilist� muret� sõnavabaduse� jätkuvate� piirangute� üle� Hiinas,� sealhulgas�

ajakirjandusvabaduse�ja�Interneti�ning�inimõiguste�kaitsjate�ja�piketeerijatega�seoses.�

�

Hiljutistest�sündmustest�tulenevalt�väljendas�EL�tõsist�muret�inimõiguste�ja�humanitaarolukorra�üle�

Tiibetis.�Hiina�kordas�üksikasjalikult�oma�tavapärast�seisukohta�seoses�olukorraga�Tiibetis�ja�dalai4

laama�rolliga,�märkides�siiski,�et�uks�jääb�edasisteks�kõnelusteks�avatuks.�

�

Dialoogi�muude�tegevuste�raames�külastati�Itaalia�vähemuse�institutsioone�Koperis�ja�Piranis�ning�

osaleti�13.�ja�14.�mail�Bledis�toimunud�õigusseminari,�millel�arutati�õigust�tervisele�ja�laste�õigusi.�

Alates� 2006.� aastast� oli� see� esimene� taoline� seminar,� kuna� 2007.� aasta� mais� Berliini� kavandatud�

seminar� jäeti� ära,� sest� Hiina� oli� vastu� ELi� poolt� kutsutud� kahe� valitsusvälise� organisatsiooni�

kohalolekule.� Bledi� seminaril� toimus� Hiina� ja� Euroopa� teadlaste� ja� ametnike� ning� arutusel� olnud�

teemadele� spetsialiseerunud� rahvusvaheliste� valitsusväliste� organisatsioonide� vahel� konstruktiivne�

mõttevahetus.�Mitmed�rahvusvahelised�inimõigustealased�valitsusvälised�organisatsioonid,�keda�EL�

oli�kutsunud,�otsustasid�seminaril�mitte�osaleda.�

�

Dialoogi� järgmine� voor� peaks� toimuma� Prantsusmaa� eesistumise� ajal� 2008.� aasta� teises� pooles�

Pekingis.�

�

2.6.2.� Inimõigustealane�dialoog�Iraaniga�

�

Nagu� iga� teise� riigi� puhul,� moodustavad� inimõigused� olulise� osa� ELi� üldistest� suhetest� Iraaniga.�

Alates� 2002.� aastast� on� EL� korraldanud� Iraaniga� peetava� inimõigustealase� dialoogi� raames� neli�

kohtumist,� millest� viimane� toimus� 2004.� aasta� juunis.� Euroopa� Liit� kahetseb� asjaolu,� et�

inimõigustealane� dialoog� Iraaniga� on� katkenud,� kuna� Iraan� tühistas� viienda� vooru� 2006.�aasta�

detsembris.�EL�on�jätkuvalt�valmis�dialoogi�taaskäivitama,�eeldusel�et�Iraan�kinnitab�oma�kavatsust�

protsessis�tõsiselt�osaleda.39�

�

�������������������������������������������������
39� Iraani�kohta�esitatakse�rohkem�teavet�peatükis�6.7.�„Lähis4Ida�ja�Araabia�poolsaar”.�
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2.6.3.� Inimõigustealane�dialoog�Kesk?Aasia�riikidega�

�

Türkmenistan�

�

Aruandeperioodil� pidas� EL� 2004.� aastal� Türkmenistaniga� algatatud� ajutise� inimõigustealase�

dialoogi�viimase�vooru,�mis�toimus�18.�septembril�2007.�Kesk4Aasia�riike�käsitleva�ELi�strateegia�

rakendamise� raames� muutsid� Euroopa� Liit� ja� Türkmenistan� ajutise� inimõigustealase� dialoogi�

korrapäraseks� ja� pidasid� selle� esimese� vooru� 24.� juunil� 2008� Ašgabatis.� EL� tõstatas� aruteludel�

mitmeid� mureküsimusi� inimõiguste� olukorra� osas� Türkmenistanis,� eelkõige� seoses� ühinemis4� ja�

kogunemisvabaduse,� sõna4� ja� meediavabaduse,� kohtusüsteemi� sõltumatuse,� kodanikuühiskonna�

toimimise,� mõtte4� ja� usuvabaduse,� vanglatingimuste,� piinamise,� vähemustesse� kuuluvate� isikute�

õiguste,� liikumisvabaduse,� sunniviisilise� ümberasustamise� ja� laste� õigustega.� Arutati� ka�

Türkmenistani�koostööd�ÜRO�mehhanismidega.�Lisaks�tõstatas�EL�Türkmenistani�ametiasutustega�

mitmeid�üksikuid�muret�tekitavaid�juhtumeid.�

�

Usbekistan�

�

ELi4Usbekistani� inimõigustealase� dialoogi� teine� voor� toimus� 5.� juunil� 2008� Brüsselis� ELi4

Usbekistani� justiits4� ja� siseasjade,� inimõiguste� ja� seonduvate� küsimuste� allkomisjoni� raames.�

Arutelud� käsitlesid� inimõiguste� olukorda� Usbekistanis� ja� ELis� ning� inimõigustealaseid� arenguid�

ÜRO� foorumitel� ja� OSCEs.� EL� tõstatas� mitmeid� mureküsimusi� inimõiguste� olukorra� kohta�

Usbekistanis,� eelkõige� seoses� sõnavabaduse,� vanglatingimuste� ja� tagasipöördunud� pagulaste�

juurdepääsu,� sealhulgas� kohtlemisega,� surmanuhtluse� kaotamise� järelmeetmetega,� usuvabaduse,�

kodanikuühiskonna� arengu,� eelkõige� valitsusväliste� organisatsioonide� ja� inimõiguste� kaitsjatega�

ning� laste� tööjõuna� kasutamisega.� EL� tõstatas� Usbekistani� ametiasutustega� ka� mitmeid�

üksikjuhtumeid.� Usbekistan� keskendus� omalt� poolt� aga� laste� olukorra� konkreetsetele� aspektidele�

mõnedes�liikmesriikides.�

�
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Inimõigustealase� dialoogi� raames� pidi� toimima� kodanikuühiskonna� seminar� meedia�

liberaliseerimise� teemal.� Kuigi� mais� ei� jõutud� kokkuleppele� seminari� korralduse� osas,� toimus�

seminar�lõpuks�siiski�2.�ja�3.�oktoobril�Taškendis.�

�

2.6.4.� ELi�?�Aafrika�Liidu�inimõigustealane�dialoog�

�

EL�soovib�suurendada�koostööd�Aafrika�Liidu�liikmesriikidega�nii�kahepoolselt�kui�rahvusvahelisel�

tasandil,� sealhulgas� inimõiguste� nõukogu� raames.� ELi� kolmik� pidas� 2007.�aasta� septembris�

ettevalmistavaid� kõnelusi� Aafrika� Liidu� kolmikuga.� Mõlemad� pooled� leppisid� kokku� vajaduses�

tugevdada�koostööd�inimõiguste�küsimuses�ELi�ja�Aafrika�Liidu�vahel�ning�arutasid�ELi�4�Aafrika�

Liidu�dialoogi�korda.�

�

ELi�4�Aafrika�Liidu�dialoogi�esimene�voor�toimus�26.�mail�2008�Brüsselis.�Pooled�leppisid�kokku�

dialoogi� korras,� sealhulgas� eelkõige� eesmärgis� hinnata� korrapäraselt� inimõiguste� austamist,�

demokraatlikke�põhimõtteid�ning�õigusriigi�põhimõtet�käsitlevaid�peamisi�väljakutseid�Aafrikas�ja�

Euroopas.� Nad� arutasid� ka� inimõiguste� arengut� ELis� ja� Aafrika� Liidus� ning� leppisid� kokku�

parandada�oma�koostööd�asjaomaste�küsimuste�osas�rahvusvahelistel�foorumitel.�

�

Dialoogi�järgmine�voor�peaks�toimuma�27.�oktoobril�2008�Addis�Abebas.�

�

Pärast� 2007.� aasta� detsembris� Lissabonis� toimunud� tippkohtumist� otsustasid� EL� ja� Aafrika� Liit�

koostada� ühisstrateegia,� mis� hõlmab� konkreetset� partnerlust� inimõiguste� ja� demokraatliku�

valitsemistava� valdkonnas.� Kõnealune� partnerlus� täiendab� ELi� –� Aafrika� Liidu� inimõigustealast�

dialoogi�ja�on�selle�aruteludega�tihedalt�seotud.�

�
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2.6.5.� Inimõigustealased�konsultatsioonid�Venemaa�Föderatsiooniga�

�

Inimõigustealaste� ELi4Venemaa� konsultatsioonide� kuues� ja� seitsmes� voor� toimusid� vastavalt�

3.�oktoobril� 2007� Brüsselis� ja� 17.�aprillil� 2008� Ljubljanas.� Inimõigustealaste� konsultatsioonide�

kuuendas� ja� eelkõige� seitsmendas� voorus� korrati� suures� osas� varasemates� voorudes� arutatut,� mis�

näitas,�et�üksmeelel�ollakse�vaid�väheste�aspektide�osas,�kusjuures�Venemaa�ründas�süstemaatiliselt�

iga� kord,� kui� teda� kritiseeriti.� Protsessile� keskenduda� sooviv� Venemaa� rõhutas,� et� Venemaa�

Föderatsioon� käsitleb� konsultatsioone� usaldust� suurendava� meetmena,� samal� ajal� kui� EL� taotles�

enam�tulemustele�suunatud�lähenemisviisi.�

�

Arutelud� käsitlesid� inimõiguste� olukorda� ELis� ja� Venemaal� ning� inimõiguste� rahvusvahelise�

kaitsega�seotud�küsimusi.�EL�tõstatas�mitmeid�mureküsimusi�inimõiguste�olukorra�kohta�Venemaal,�

peamiselt� seoses� meedia4,� sõna4� ja� kogunemisvabaduse� (eelkõige� hiljutiste� parlamendi4� ja�

presidendivalmiste� ettevalmistamise� ajal),� kodanikuühiskonna� toimimise,� vähemuste� hulka�

kuuluvate� isikute�õiguste,� rassismi4� ja�ksenofoobia�vastase�võitluse�ning� laste� ja�naiste�õigustega.�

Mõlemad�pooled�arutasid�ka�inimõigusi�Põhja4Kaukaasias.�EL�tõstatas�konsultatsioonide�mõlemas�

voorus�ka�mitmeid�üksikjuhtumeid.�

�

Samuti�käsitleti�aruteludel�ELi�ja�Venemaa�rahvusvahelisi�inimõigustealaseid�kohustusi,�sealhulgas�

koostööd� ÜRO� inimõigustealaste� erimenetlustega.� Kohtumistel� arutati� ka� koostööd� Euroopa�

Nõukogus,� sealhulgas� Euroopa� Inimõiguste� Kohtu� otsuste� rakendamise� küsimust.� EL� esitas�

Venemaa� taotlusel� ülevaate� praegustest� inimõigustealastest� arengutest� erinevates� ELi�

liikmesriikides.�

�

Jätkates� oma� poliitikat� kaasata� inimõigustealastesse� dialoogidesse� kodanikuühiskonna� esindajaid,�

kutsus� EL� valitsusväliseid� organisatsioone� osalema� konsultatsioonide� ettevalmistamises� ning�

korraldas� päev� enne� konsultatsioonide� toimumist� ümarlauakohtumise� kohalike� ja� rahvusvaheliste�

valitsusväliste� organisatsioonidega.� Venemaa� ametiasutused� keeldusid� osalemast�

ümarlauakohtumistel.40�

�

�������������������������������������������������
40� Venemaa�kohta�esitatakse�rohkem�teavet�peatükis�6.3.�„Venemaa�ja�Kesk4Aasia”.�
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2.6.6.� Kolmiku� inimõigustealased� konsultatsioonid� Ameerika� Ühendriikide,� Kanada,�
Jaapani,�Uus?Meremaa�ning�kandidaatriikidega�

�

Kolmiku�inimõigustealased�konsultatsioonid�Ameerika�Ühendriikidega�

�

Kaks� korda� aastas� peetavad� inimõigustealased� konsultatsioonid� ELi� ja� Ameerika� Ühendriikide�

vahel� toimusid� 20.� septembril� 2007� (Brüssel)� ja� 26.� veebruaril� 2008� (Washington).� Mõlemal�

kohtumisel�arutati�avameelselt,�konstruktiivselt�ja�põhjalikult�riigi�ja�temaatilisi�prioriteete�vastavalt�

ÜRO� Peaassamblee� kolmandas� komitees� ja� Inimõiguste� Nõukogus.� Arutati� ELi4USA� koostöö� ja�

koordineerimise� võimalusi� mõlemal� tasandil.� Ameerika� Ühendriigid� väljendasid� üha� suuremaid�

kahtlusi� ja� meelehärmi� seoses� inimõiguste� nõukogu� tööga,� vihjates� oma� otsusele� taanduda�

nõukogust�2008.�aasta�juunis.�Veebruari�kohtumisel�vahetati�põhjalikult�arvamusi�muret�tekitavate�

riikide� ja�nendele� riikidele�suunatud�poliitikate�üle.�Lisaks�vahetasid�EL�ja�Ameerika�Ühendriigid�

teavet�kolmandate�riikidega�peetavate�inimõigustealaste�dialoogide�ja�konsultatsioonide�teemal.�

�

Mõlema� kohtumise� päevakorras� oli� inimõiguste� ja� terrorismivastase� võitluse� küsimus,� mis� andis�

ELile� võimaluse� esitada� mitmeid� konkreetseid� küsimusi� seoses� teatavate� USA� terrorismivastase�

võitluse� tavade� ja� poliitikatega� ning� oma� muret� väljendada.� EL� väljendas� muret� seoses�

surmanuhtluse�jätkuva�kasutamisega�Ameerika�Ühendriikides.�

�

Muude� küsimuste� hulgas� arutati� Durbani� protsessi,� Ameerika� Ühendriikide� toetust� inimõiguste�

kaitsjatele,� ÜRO� demokraatiafondi� ning� ELi� ja� Ameerika� Ühendriikide� ühist� algatust�

meelsusvangide�kohta.�

�
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Kolmiku�konsultatsioonid�Kanadaga�

�

EL� ja� Kanada� pidasid� inimõigustealaseid� konsultatsioone� 6.�septembril� 2007� Brüsselis� ja�

28.�veebruaril�2008�Ottawas.�Kanada�ja�EL�vahetasid�arvamusi�riigi�ja�temaatiliste�prioriteetide�üle�

ÜRO� Peaassamblee� kolmandas� komitees� ja� Inimõiguste� Nõukogus� ning� muude� inimõiguste�

nõukoguga� seotud� küsimuste� üle.� Lisaks� vahetasid� EL� ja� Kanada� teavet� kolmandate� riikidega�

peetavatest� inimõigustealastest�dialoogidest� ja�konsultatsioonidest.�Muude� teemade�all� arutati�ELi�

muret� seoses�Kanada�otsusega� taanduda�Durbani� järelevalvekonverentsist� ja�Kanada�vastuseisuga�

ÜRO�põlisrahvaste�õiguste�deklaratsioonile.�

�

Kolmiku�konsultatsioonid�Jaapaniga�

�

EL� ja� Jaapan� pidasid� inimõigustealaseid� konsultatsioone� 9.�oktoobril� 2007� Brüsselis� ja� 6.�märtsil�

2008�Genfis.�EL� ja� Jaapan�vahetasid� arvamusi� seoses� arengutega�ÜRO� Inimõiguste�Nõukogus� ja�

selle� sidemetega� ÜRO� Peaassamblee� kolmanda� komiteega� ning� kolmandate� riikidega� peetavate�

kahepoolsete� inimõigustealaste� dialoogidega.� EL� väljendas� muret� surmanuhtluse� jätkuva�

kasutamise�üle�Jaapanis.�

�

Kolmiku�konsultatsioonid�Uus?Meremaaga�

�

Uus4Meremaaga� peetavate� inimõigustealaste� konsultatsioonide� neljas� voor� toimus� 14.�veebruaril�

2008�Brüsselis.�Uus4Meremaa�ja�EL�vahetasid�arvamusi�ÜRO�arengute�üle.�Nad�vahetasid�samuti�

teavet� kolmandate� riikidega� peetavatest� inimõigustealastest� dialoogidest� ja� konsultatsioonidest.�

Teine� suur� aruteluteema� oli� järelkaja� ÜRO� Peaassamblee� resolutsioonile� surmanuhtluse� suhtes�

moratooriumi�kehtestamise�ja�surmanuhtluse�kaotamise�kohta.�

�



�

�

14146/1/08�REV�1� � mkk� 37�
� DG�E�HR� LIMITE� ET�

Kolmiku�konsultatsioonid�kandidaatriikidega�

�

Kaks� korda� aastas� peetavad� inimõigustealased� konsultatsioonid� kandidaatriikidega� –� Horvaatia,�

endise�Jugoslaavia�Makedoonia�Vabariigi�ja�Türgiga�–�toimusid�8.�oktoobril�2007�ja�11.�veebruaril�

2008� Brüsselis.� EL� teavitas� kandidaatriike� ELi� prioriteetidest� seoses� inimõiguste� edendamisega,�

eelkõige�seoses�ELi�poolt�ÜRO�tasandil�tehtud�algatustega,�ning�palus�kandidaatriikidel�toetada�ELi�

algatusi.�Horvaatia,�endine�Jugoslaavia�Makedoonia�Vabariik�ja�Türgi�teavitasid�ELi�oma�üldisest�

inimõigustealasest�poliitikast.�

�

2.7.� Inimõiguste�klauslid�kolmandate�riikidega�sõlmitud�koostöölepingutes�

�

Euroopa� Ühendus� on� alates� 1995.� aastast� püüdnud� kõikidesse� arengumaadega� sõlmitud�

lepingutesse,� välja� arvatud� sektoripõhistesse� lepingutesse,� lisada� inimõiguste� klausli.� Inimõiguste�

klausel�muudab�inimõigused�ühist�huvi�pakkuvaks�teemaks�ja�pooltevahelise�dialoogi�osaks�ning�on�

aluseks� positiivsete� meetmete� rakendamisele,� mida� tehakse� võrdsel� alusel� lepingu� teiste� olulise�

tähtsusega� sätete� rakendamisega.� Inimõiguste� tõsise� ja� jätkuva� rikkumise� korral� võimaldab�

inimõiguste� klausel� ühel� lepingu� poolel� võtta� rikkumise� toimepannud� poole� suhtes� piiravaid�

meetmeid,�mis�on�proportsionaalsed� rikkumise� tõsidusega.�Euroopa�Ühendus�sõlmis�15.�oktoobril�

2007� Montenegro� Vabariigiga� kaubandust� ja� kaubandusküsimusi� käsitleva� vahelepingu,� mis�

sisaldas�inimõiguste�klauslit.41�

�

Euroopa� Parlament� avaldas� oma� 8.� mai� 2008.� aasta� resolutsioonis� (2007.� aastal� inimõiguste�

olukorda� maailmas� käsitleva� aastaaruande� kohta)� kahetsust� asjaolu� üle,� et� inimõiguste� ja�

demokraatia� klauslit� praktikas� ei� rakendata,� kuna� puudub� mehhanism,� mis� võimaldaks� seda�

jõustada.�Euroopa�Parlament�kordas�oma�üleskutset�rakendada�inimõiguste�klausleid�pooltevahelise�

läbipaistvama�konsultatsioonimenetluse�kaudu.�

�

�������������������������������������������������
41� Ülevaate�inimõiguste�klauslit�sisaldavatest�lepingutest�saab�komisjoni�lepingute�büroo�veebisaidilt:�

http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do�



�

�

14146/1/08�REV�1� � mkk� 38�
� DG�E�HR� LIMITE� ET�

2.8.� Euroopa� demokraatia� ja� inimõiguste� vahendi� (EIDHR)� raames� rahastatavad�
tegevused42�

�

Euroopa� demokraatia� ja� inimõiguste� vahend� (EIDHR)� järgnes� 2007.� aastal� varasemale� EIDHR�

algatusele,� mis� sõltumatu� rahastamisvahendina� täiendab� ühenduse� poolt� kahepoolse� arengu4� ja�

majanduskoostöö� raames� antavat� abi.� Rahastamisvahendiga� aidatakse� kaasa� demokraatia� ja�

õigusriigi� ning� inimõiguste� ja� põhivabaduste� edendamise� ja� kaitse� arendamisele� ja� tugevdamisele�

kogu� maailmas.� Praegust� rahastamisvahendi� strateegiadokumenti� (200742010)� rakendatakse� iga4

aastaste� tegevusprogrammide� abil.43� EIDHRi� partneriteks� on� esmajoones� kohalikud� ja�

rahvusvahelised� kodanikuühiskonna� organisatsioonid� (91%� toetustest),� kuid� ka� eripädevusega�

rahvusvahelised�valitsustevahelised�organid�(9%�toetustest).�

�

Töö� koos� kodanikuühiskonna� organisatsioonidega� ja� nende� kaudu� muudab� EIDHRi� ülimalt�

oluliseks.� Esiteks� edendatakse� sellist� avatud� ühiskonda,� mida� kodanikuühiskond� vajab,� et� edukalt�

tegutseda,� ja� teiseks� aidatakse� kodanikuühiskonnal� muutuda� tõhusaks� dialoogipartneriks� ja�

reformide�toetajaks.�EIDHR�on�sõltumatu�rahastamisvahend,�mis�võimaldab�osutada�abi�olukorras,�

kus� puuduvad� arengukoostöö� alased� sidemed� Euroopa� Ühendusega.� EIDHRist� saab� rahastada�

projekte�sõltumata�kolmanda�riigi�valitsuse�või�teiste�ametiasutuste�nõusolekust.�

�

Projektitegevus� toimub� nii� riiklikul,� piirkondlikul� kui� ülemaailmsel� tasandil.� Komisjoni�

delegatsioonid� kolmandates� riikides� vastutavad� EIDHRi� riigi� tasandi� projektide� juhtimise� eest.�

Aastatel� 2007–2008� eraldatakse� EIDHRi� vahenditest� inimõiguste� ja� demokraatia� projektidele� üle�

108�miljoni�euro,�mis�võimaldab�rahastada�mitmeid�erinevaid�projekte�rohkem�kui�80�riigis.�Lisaks�

rahastati�EIDHRist�ELi�valimiste�vaatlemise�missioone,44�mis�on�muutunud�esmatähtsaks�vahendiks�

riikides�demokraatliku�protsessi�tugevdamisel.�

�

�������������������������������������������������
42� Euroopa�Parlamendi�ja�nõukogu�20.�detsembri�2006.�aasta�määrus�(EÜ)�nr�1889/2006�rahastamisvahendi�

loomise�kohta�demokraatia�ja�inimõiguste�edendamiseks�kogu�maailmas,�ELT�L�386,�29.12.2006,�lk�1.�
43� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/index.htm�
44� Vt�peatükki�4.11.�„Demokraatia�ja�valimised”.�
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Uue� EIDHRi� raames,� tuginedes� uuele� finantsmäärusele,� mis� võimaldab� paindlikumat� ja�

innovatiivsemat�rahastamist,�on�teatavatel�asjaoludel�võimalik�rahastada�mitte�üksnes�registreeritud�

organisatsioone,� vaid� ka� registreerimata� ühendusi.� Lisaks� nähakse� ette� taasrahastamise� võimalus,�

mille� kohaselt� võivad� projekti� rakendamise� eest� vastutavad� kodanikuühiskonna� organisatsioonid�

anda� väikeseid� toetusi� teistele� kohalikele� organisatsioonidele,� registreerimata� ühendustele� või�

üksikisikutest� inimõiguste� kaitsjatele� inimõiguste� olukorra� parandamiseks� piirkondades,� kus� need�

on�kõige�suuremas�ohus.�

�

Komisjoni� ja� kodanikuühiskonna� esindajate� vahel� toimuvad� nii� kohalikul� tasandil� partnerriikides�

kui� Brüsselis� korrapärased� kohtumised� EIDHRi� jaoks� huvipakkuvate� valitsusväliste�

organisatsioonidega,� et� suurendada� dialoogi� projekte� rakendavate� partneritega� ja� jagada� teavet.�

EIDHRi� raames� on� ette� nähtud� ka� vahendid� kohalike� kodanikuühiskonna� organisatsioonide�

suutlikkuse�suurendamiseks�partnerriikides.�

�

Projektide�kindlaksmääramine,�väljavalimine�ja�rahastamine45�

�

Uue�EIDHRi�eesmärkide�järgimiseks�valitakse�projektid�välja�kolmel�erineval�viisil.�

�

Ajavahemikul� 2007.� aasta� juulist� kuni� 2008.� aasta� juunini� kuulutati� välja� seitse� ülemaailmset�

pakkumiskutset,� mille� kogusummaks� oli� 57,5�miljonit� eurot,� mis� pärines� 2007.� ja� 2008.�aasta�

eelarvest.� Kõnealuste� pakkumiskutsete� eesmärk� on� suurendada� inimõiguste� ja� põhivabaduste�

austamist� neis� riikides� ja� piirkondades,� kus� need� on� kõige� enam� ohustatud;� toetada� inimõigusi�

käsitlevate�ELi�suunistega�hõlmatud�valdkondi�(inimõigustealased�dialoogid,� inimõiguste�kaitsjad,�

surmanuhtlus,� piinamine);� toetada� Rahvusvahelise� Kriminaalkohtuga� seotud� kodanikuühiskonna�

ülemaailmseid� kampaaniaid� ning� inimõiguste� ja� demokratiseerumise� alaseid� magistriprogramme�

väljaspool�ELi.�

�

�������������������������������������������������
45� I�lisas�on�esitatud�ülevaade�ajavahemikul�2007.�aasta�juulist�kuni�2008.�aasta�juunini�rahastatud�EIDHRi�

projektidest.��
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Alates�2002.�aastast�on�riigipõhiste�mikroprojektide�arv�märkimisväärselt�suurenenud�ning�nende�

kohapealseid� pakkumiskutseid� haldavad� komisjoni� delegatsioonid.� Komisjon� eraldas� 2007.�aastal�

31,8�miljonit�eurot�kohalikele�projektidele�riigipõhiste�toetuskavade�alusel.�Kõnealused�toetuskavad�

viidi�ellu�47�riigis�ja�nende�eesmärk�on�tugevdada�kodanikuühiskonna�rolli�inimõiguste�edendamisel�

ja�demokraatlike�reformide�teostamisel,�eri�rühmade�huvide�rahumeelsel�ühitamisel�ning�poliitilise�

osaluse� ja� esindatuse� kindlustamisel.� Riigipõhiste� toetuskavade� toetussummad� jäävad� vahemikku�

10�000�kuni�300�000�eurot.�

�

Pakkumiskutseta� välja� valitud� projektid� on� strateegilised� partnerlused,� mille� eesmärk� on�

inimõiguste,� õigusemõistmise� ja� õigusriigi� kaitse� ning� demokraatia� edendamise� rahvusvahelise� ja�

piirkondliku� raamistiku� toetamine� ja� tugevdamine.� Aastatel� 2007–2008� toetas� EL� strateegilisi�

partnerlusi�18,2�miljoni�euroga,�mis�hõlmas�muu�hulgas�ühisprogrammi�Euroopa�Nõukoguga,�EÜ4

OSCE� ühist� juhtimisprojekti� demokratiseerumise� ja� inimõiguste� edendamiseks� Ida4Euroopas� ning�

inimõiguste�ülddeklaratsiooni�60.� aastapäeva� raames� inimõigustest� teavitamiseks� filmide� tootmise�

ja� näitamise� toetamist.� Partnerluste� raames� anti� lisaks� iga4aastast� toetust� inimõiguste� strateegilise�

juhtimise� kava� ülemvoliniku� ametile� ja� Euroopa� ülikoolidevahelise� inimõiguste� ja�

demokratiseerimise� edendamise� keskuse� (EIUC)� Euroopa� inimõiguste� ja� demokratiseerimise�

valdkonna�magistriprogrammile.�

�

Hindamine�ja�analüüs�

�

EIDHRist� piinamise� tõkestamisele� ja� piinamise� ohvrite� taastuskeskustele46� antud� toetuse� raames�

hinnati� viimase� viie� aasta� jooksul� Lähis4Ida,� Aasia,� Aafrika,� Ida4� ja� Lääne4Euroopa� ning� Ladina4

Ameerika� 28� riigis� läbiviidud� 36� projekti.� Hindamisel� jõuti� järeldusele,� et� piinamise� tõkestamise�

alal�tehtud�töö�on�aidanud�positiivselt�kaasa�piinamise�vähendamisele�ja�inimõigustega�seotud�teiste�

küsimuste�lahendamisele�paljudes�riikides.�Piinamisohvrite� toetamine�taastuskeskustes�on�pidevalt�

suurenenud� ning� teenuste� kvaliteet� paranenud.� Projektide� asjakohasust,� tõhusust� ja� tasuvust� peeti�

väga�heaks.�Hindamises�jõuti�ka�järeldusele,�et�piinamisohvrite�rehabiliteerimist�käsitlevaid�projekte�

ei�olnud�lihtne�hinnata,�kuna�puuduvad�asjakohased,�objektiivsed�ja�kontrollitavad�näitajad.�

�������������������������������������������������
46

� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/evaluation_torture_projects_en.pdf�
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Alates� 2000.� aastast� EIDHRi� raames� toetatud� projektide� analüüs� annab� lisaks� ülevaate� sellest,�

milliseid�tegevusi�on�toetatud�ja�kuidas�hinnata�toetuse�asjakohasust�ja�mõju.�Hindamise�tulemusena�

koostati� elektroonilised� kokkuvõtted47,� mis� hõlmavad� kõiki� EIDHRi� piirkondlikke� ja� temaatilisi�

projekte.�Kokkuvõtteid�ajakohastatakse�korrapäraselt.�

�

3.� EUROOPA�PARLAMEDI�TEGEVUS�IIMÕIGUSTE�ALAL�

�

Euroopa� Parlament� on� inimõiguste� ja� demokraatia� küsimustes� jätkuvalt� oluline� osaleja48.�

Aruandeperioodil�aitas�Euroopa�Parlament�kaasa�inimõigusi�käsitlevate�poliitikate�väljatöötamisele,�

rakendamisele�ja�hindamisele,�kasutades�selleks�resolutsioone,�aruandeid,�missioone�kolmandatesse�

riikidesse,� inimõigustealaseid� üritusi,� parlamentidevahelisi� delegatsioone� ja� parlamentaarseid�

ühiskomiteesid� kolmandate� riikidega,� suulisi� ja� kirjalikke� küsimusi,� eriistungeid� konkreetsete�

küsimuste� arutamiseks� ja�oma� iga4aastast� inimõiguste� auhinda,�Sahharovi� auhinda�mõttevabaduse�

eest.�Euroopa�Parlament�teostab�kontrolli�nõukogu�ja�komisjoni�üle�täiskogu�istungitel,�komiteedes,�

allkomiteedes� ja� töörühmades� toimuvate� avalike� arutelude� kaudu.� Samuti� käsitlevad� Euroopa�

Parlamendi� president� ning� komisjonide� või� allkomisjonide� eesistujad� kolmandate� riikide�

esindajatega�korrapäraselt�inimõigustealaseid�küsimusi�kas�otseste�kontaktide�või�kirjavahetuse�teel.�

�

Inimõigustega� seotud� küsimuste� arutelude� keskmes� on� Euroopa� Parlamendi� väliskomisjoni�

koosseisus� tegutsev� inimõiguste� allkomisjon� Hélène� Flautre'i� (Rohelised/ALE)� juhtimisel.�

Allkomisjon� teeb� selles� valdkonnas� parlamentaarseid� algatusi� ning� toimib� alalise� foorumina,� kus�

peetakse� arutelusid� inimõiguste� olukorra� ja� demokraatia� arengu� üle� ELi� mittekuuluvates� riikides.�

Neid� küsimusi� arutatakse� teiste� ELi� institutsioonide,� ÜRO� eriraportööride� ning� ÜRO�

arenguprogrammi,� Euroopa� Nõukogu� ja� valitsuste� esindajate,� inimõiguste� aktivistide� ja�

valitsusväliste�organisatsioonidega.�

�

�������������������������������������������������
47� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/projects_en.htm�
48� Ülevaade�Euroopa�Parlamendi�peamisest�inimõigustealasest�tegevusest�välissuhtluse�raames�on�kättesaadav�

veebilehel�http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/default.htm.�
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Allkomisjoni�üks�peaeesmärk�on�toetada�inimõigustealaste�küsimuste�integreerimist�ELi�välissuhete�

kõikidesse� aspektidesse.� Sel� eesmärgil� on� allkomisjon� muu� hulgas� koostanud� suunised� kõikidele�

Euroopa�Parlamendi�ja�kolmandate�riikide�parlamentide�vahelistele�delegatsioonidele.�

�

Aruandeperioodil�korraldas�inimõiguste�allkomisjon�mitmeid�mõttevahetusi�ja�arutelusid�muu�

hulgas�järgistes�inimõigustealastes�küsimustes:�

Hiina�enne�olümpiamänge�ja�pärast�inimõigustealast�dialoogi,�keeruline�olukord�Tiibetis,�inimõiguste�

olukord� Venemaal� ning� probleemid� Venemaa� ja� ODIHRi� vahel� seoses� valimiste� vaatlemisega,�

inimõigused� Birmas,� Afganistanis,� Iraagis,� Iraanis,� Pärsia� lahe� riikides,� Palestiina� vangid,�

Guantánamo� Bay� vangilaager,� inimõigused� Lõuna4Aasias,� Kesk4Aasias� ja� eelkõige� Usbekistanis,�

koostöö� Euroopa� –� Vahemere� piirkonna� kontekstis,� Põhiõiguste� Ameti� programm,� Süüria,�

inimõigused� ELi4Aafrika� strateegias,� Guatemala,� inimõigused� ELi� naabruspoliitikas,� Horvaatia� ja�

Türgi,�inimõiguste�nõukogu�ja�lapse�õigused.��

�

Allkomisjon� pidas� Strasbourgis� samuti� erakorralise� istungi� ÜRO� usu4� ja� veendumusvabaduse�

eriraportööri�Asma�Jahangiriga,�kes�esines�ka�täiskogu�istungil�Euroopa�kultuuridevahelise�dialoogi�

aasta�raames.�

�

Inimõiguste� allkomisjon� korraldas� 2008.� aasta� juunis� Saksamaa� ELi� eesistumise� ajal� 2007.�aastal�

loodud� ELi� liikmesriikide� parlamentide� inimõiguste� komisjonide� võrgustiku� esimese�

kohtumise,� kus� pöörati� erilist� tähelepanu� piinamise� vastasele� võitlusele,� mis� on� ELi� olulisim�

prioriteet� rahvusvahelise� piinamisohvrite� toetamise� päeva� kontekstis.� Piinamise� küsimustega�

tegeleva� ÜRO� eriraportööri� Manfred� Nowaki� kohalolekul� leppisid� liikmed� kokku� selleteemalises�

deklaratsioonis,�milles�märgitakse�muu�hulgas,�et� liikmesriigid�peaksid� rahastama�piinamisohvrite�

taastuskeskusi� ning� kirjutama� alla� ÜRO� piinamise� ning� muude� julmade,� ebainimlike� või�

inimväärikust� alandavate� kohtlemis4� või� karistamisviiside� vastase� konventsiooni� fakultatiivsele�

protokollile�ja�selle�ratifitseerima.�

�
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Euroopa�–�Vahemere�piirkonna�parlamentaarne�assamblee�võimaldab�pidada�parlamentaarset�

dialoogi� Vahemere� riikidega� inimõigusi� ja� demokraatiat� käsitlevatel� teemadel.� 2008.�aastal� peeti�

selle� täiskogu� istung� 27.� ja� 28.� märtsil� Ateenas.� Poliitiliste� küsimuste,� julgeoleku� ja� inimõiguste�

komisjon�on�kehtestanud�tava,�mille�kohaselt�käsitletakse�inimõigusi� iga�päevakorrapunkti�raames�

ja�teema�valmistab�ette�väike�töörühm,�kuhu�kuulub�Euroopa�Parlamendi�inimõiguste�allkomisjoni�

esimees.� Arutati� küsimusi,� mis� käsitlesid� surmanuhtluse� olukorda� piirkonnas� ja� rändepoliitikat�

inimõiguste�vaatenurgast.�

�

Euroopa� Parlament� osaleb� ka� aktiivselt� valimiste� vaatlemise� missioonidel,� aidates� täiendavalt�

kaasa� inimõiguste� ja� demokraatia� tugevdamisele� kolmandates� riikides.� Nüüdseks� on� tavaks�

muutunud� Euroopa� Parlamendi� liikme� valimine� Euroopa� Liidu� valimiste� vaatlemise� missiooni�

põhivaatlejaks� ning� kõnealuste� missioonide� täiendamiseks� Euroopa� Parlamendi� delegatsiooni�

saatmine�lühiajalise�vaatluse�läbiviimiseks.�Euroopa�Parlament�peab�seda�küsimust�väga�oluliseks.�

�

Hélène�Flautre'i�poolt�koostatud�omaalgatuslikus�raportis�käsitles�allkomisjon�kolmandate�riikide�

vastu� suunatud� ELi� sanktsioonide� toimimist.� Raporti� kavandis� nõuti,� et� EL� vaataks� läbi�

sanktsioonide� kui� välispoliitilise� vahendi� kasutamise.� Üldiselt� rõhutati� raportis� vajadust� töötada�

välja� läbipaistev� ja� tõhus� sanktsioonide� poliitika,� mis� ühtiks� ELi� muude� inimõigustealaste�

vahenditega,� oleks� kooskõlas� ELi� poolt� võetud� humanitaar4� ja� inimõiguste� alaste� kohustustega� ja�

praktikas�järjekindel�ning�rakendaks�selgeid�ja�läbipaistvaid�võrdlusnäitajaid.�

�
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Selleks�et�töötada�välja�oma�põhiseisukohad�ja�äratada�teiste�inimõiguste�vallas�osalejate,�sealhulgas�

nõukogu� ja� komisjoni� tähelepanu,� on� omaalgatuslikud� raportid� Euroopa� Parlamendi� ühed� kõige�

tõhusamad�vahendid.�Sellega�seoses�on�peamiseks�raportiks�Euroopa�Parlamendi�aastaaruanne�

inimõiguste� olukorra� kohta�maailmas� ja�ELi� poliitika�kohta� inimõiguste� valdkonnas,� milles�

osana� Euroopa� Parlamendi� kontrollifunktsioonist� antakse� hinnang� ELi� poliitikatele.� Viimase�

Euroopa�Parlamendi�aastaaruande�koostas�parlamendi�liige�Marco�Cappato�(ALDE)�ja�seda�käsitlev�

resolutsioon� võeti� vastu� 8.� mail� 2008� toimunud� täiskogu� istungil.� Nimetatud� resolutsioonis49�

analüüsitakse�Euroopa�Liidu�kõikehõlmavat� inimõigustega�seotud� tegevust� ja� tehakse�ettepanekud�

selle�kohta,�kuidas�sellise�tegevuse�mõju�tõhustada.�Aruandes�käsitleti�selliseid�teemasid�nagu�ELi�

tegevus� rahvusvahelistes� organisatsioonides,� inimõiguste� integreerimine� muudesse�

poliitikavaldkondadesse,� kaasa� arvatud� kaubanduse� valdkonda,� ning� ELi� inimõigustealased�

dialoogid�kolmandate�riikidega.�

�

Euroopa�Parlament�andis�2007.�aasta�detsembris�oma�iga4aastase�inimõiguste�auhinna,�Sahharovi�

auhinna�mõttevabaduse� eest� Sudaani� advokaadile� Salih� Mahmoud� Osmanile� tunnustuseks� tema�

võitluse�eest�Darfuri�massimõrvade�ohvrite�heaks.�

�

Allkomisjon� peab� ka� korrapärast� dialoogi� rahvusvaheliste� ja� piirkondlike� organisatsioonide,�

eelkõige� OSCE� Parlamentaarse� Assamblee� ja� Euroopa� Nõukoguga.� Sellega� seoses� peab� Euroopa�

Parlament�pidevat�dialoogi�Euroopa�Nõukogu�Inimõiguste�Ülemvoliniku�Ametiga.�

�

Aruandeperioodil� oli� allkomisjonil� ka� võimalus� pidada� korrapäraseid� mõttevahetusi� nõukogu�

inimõiguste�töörühma�eesistujaga,�kes�tutvustas� töörühma�tööprogrammi� ja�andis�aru�allkomisjoni�

liikmetele.�

�

Allkomitee� jälgib� ja� hindab� ELi� inimõigustealaste� vahendite� rakendamist� ja� pöörab� erilist�

tähelepanu� inimõigusi� käsitlevate� ELi� suuniste� rakendamisele.� Aruandeperioodil� tellis�

allkomisjon� konkreetse� uurimuse� piinamist� ning� muud� julma,� ebainimlikku� ja� inimväärikust�

alandavat� kohtlemist� või� karistamist� käsitlevate� ELi� suuniste� rakendamise� kohta,� et� anda� panus�

nimetatud�suuniste�läbivaatamisse�inimõiguste�töörühma�poolt.�

�

�������������������������������������������������
49� PE�400.468v02.00.�
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Lisaks�korraldas�Euroopa�Parlament�mõttevahetusi� lapse�õiguste�kaitset� ja� edendamist� käsitlevate�

uute�ELi�suuniste�ning�lapsi�ja�relvakonflikte�käsitlevate�kehtivate�ELi�suuniste�üle.�

�

Lisaks� on� allkomisjon� avaldanud� ELi� institutsioonidele� pidevat� survet,� et� parandada� inimõiguste�

kaitsjaid� käsitlevate� ELi� suuniste� rakendamise� tõhusust,� pöörates� erilist� tähelepanu� ELi�

viisamenetluse� lihtsustamise� meetmetele,� mis� on� mõeldud� neile� inimõiguste� kaitsjatele,� keda�

ähvardab� oht.� Demokraatia� ja� inimõiguste� Euroopa� rahastamisvahendi� (EIDHR)� üle� peetavate�

arutelude� raames� on� allkomisjonil� õnnestunud� tagada,� et� EIDHRist� rahastatavad� programmid�

parandavad�inimõiguste�kaitsjatele�suunatud�viivitamatut�toetust.�

�

�

Inimõiguste�allkomisjon�poolt�algatatud�uurimused�

�� Poliitilised�inimõigustealased�dialoogid�–�kokkuvõtvad�aspektid;�

�� Aumõrvad�–�põhjused�ja�tagajärjed;�

�� ELi�ja�ÜRO�sanktsioonid�ning�inimõiguste�ja�põhivabaduste�austamine;�

�� Inimõigused�ja�külmutatud�konfliktid�idapoolsetes�naaberriikides;�

�� ELi�roll�ÜRO�Inimõiguste�Nõukogus�

�

Inimõiguste�allkomisjoni�poolt�tellitud�ülevaated�järgmistel�teemadel:� inimõigustealane�dialoog�

ELi� ja� Hiina� vahel;� inimõiguste� olukord� Venemaal:� ohus� olevad� kodanikud� –� inimõigused� ja�

vabadused� Putini� Venemaal;� tagasivõtulepingud� ja� inimõiguste� austamine� kolmandates� riikides;�

endise� Jugoslaavia� asjade� rahvusvaheline� kriminaalkohus;� piirkondlik� ülevaade� inimõiguste� kohta�

Afganistanis;� võimalikud� õiguslikud� ja� poliitilised� tagajärjed� Türgi� Konstitutsioonikohtu� otsusele�

juhtiva�AK�erakonna�staatuse�kohta;�ning�inimõiguste�olukord�Hiinas�pärast�olümpiamänge.�

�
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Kolmandate� riikidega� peetavate� inimõigustealaste� dialoogide� ja� konsultatsioonide� osas� on�

Euroopa�Parlamendi�sekretariaati�kutsutud�osalema�enne�dialoogide�erinevaid�voorusid�toimuvatel�

valitsusväliste� organisatsioonide� teavitamisel� ELi� poolt� ja� õigusseminaridel� ning� sekretariaat� on�

saanud� eesistujariigilt,� nõukogult� ja� komisjonilt� dialoogide� ja� konsultatsioonide� kohta� tagasisidet�

(mida� mõnikord� on� avalikult� arutatud� inimõiguste� allkomisjoni� istungitel).� Pärast� kolmandate�

riikidega� peetavaid� inimõigustealaseid� dialooge� ja� konsultatsioone� käsitleva� Euroopa� Parlamendi�

raporti� vastuvõtmist� väljendasid� komisjoni� ja� nõukogu� esindajad� oma� valmisolekut� teha� Euroopa�

Parlamendiga� rohkem� koostööd,� korraldades� süstemaatiliselt� kohtumisi� nõukogu� ja� komisjoni�

esindajate� vahel� koos� asjaomaste� Euroopa� Parlamendi� liikmetega� enne� ja� pärast� inimõigustealase�

dialoogi� ja� konsultatsiooni� igat� vooru,� samuti� asjaomaste� struktuuride� kohtumisi,� mis� on�

pühendatud� inimõigustealasele�dialoogile,� nagu� inimõiguste� allkomisjon�Euroopa�naabruspoliitika�

raames.�Need�kohtumised�võimaldavad�Euroopa�Parlamendil�saada�teavet,�anda�panuse�dialoogide,�

konsultatsioonide�või�allkomisjonide�päevakorda�ja�hinnata�nendel�foorumitel�saavutatud�tulemusi.�

�
Euroopa� Parlament� jälgis� jätkuvalt� suure� huvi� ja� ootusega� Genfis� asuva� ÜRO� Inimõiguste�

õukogu� tööd,� mis� on� oluline� koostööorgan� inimõiguste� vallas.� Euroopa� Parlament� volitas�

21.�veebruaril� 2008� vastu� võetud� resolutsiooniga� parlamendi� liikmete� delegatsiooni� jälgima�

inimõiguste� nõukogu� seitsmendat� istungjärku,� kuna� see� vaatab� läbi� mitmeid� küsimusi� vastavalt�

uutele� töömeetoditele� ja� täpsustab� üldist� korrapärase� läbivaatamise� mehhanismi.� Resolutsiooniga�

rõhutati� inimõiguste� nõukogu� olulist� rolli� üldises� ÜRO� raamistikus� ja� toonitati,� et� inimõiguste�

nõukogu� usaldusväärsus� sõltub� kavandatud� reformide� ja� mehhanismide� rakendamisest� viisil,� mis�

tugevdab� selle� suutlikkust� tegeleda� inimõiguste� rikkumistega� kogu� maailmas.� Seoses� üldise�

korrapärase�läbivaatamise�mehhanismiga,�kutsus�Euroopa�Parlament�ELi�liikmesriike�ja�komisjoni�

tungivalt� üles� tagama,� et� kõnealuse� mehhanismi� kõiki� järeldusi� võetakse� arvesse� ELi�

abiprogrammides.� Resolutsiooniga� rõhutati� lisaks,� kui� oluline� on� ELile� kõneleda� inimõigustega�

seotud� küsimustega� tegelemisel� ühel� häälel,� kutsudes� samal� ajal� kõiki� liikmesriike� üles� rõhutama�

ELi�seisukohta,�et�seda�enam�tähtsustada.�

�
Allkomisjoni� liikmete� delegatsioon� osales� 17.–19.�märtsil� 2008� inimõiguste� nõukogu� seitsmendal�

istungjärgul� ning� kohtus� ELi� eesistujariigi,� liikmesriikide� ja� teiste� riikide� suursaadikute,�

eriraportööride� ning� valitsusväliste� organisatsioonide� esindajatega.� Delegatsioon� püüdis� mõjutada�

peamisi� otsuseid,� mis� võeti� istungjärgul� arutatud� olulise� tähtsusega� küsimustes,� sealhulgas�

läbivaatamine,� eriraportööride� volituste� läbivaatamine� ja� täiustamine� ning� üldise� korrapärase�

läbivaatamise�mehhanismi�optimaalne�rakendamine.�

�
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Inimõiguste� allkomisjonil� olid� kogu� aruandeperioodil� jätkuvalt� tihedad� kontaktid� inimõiguste�

nõukogu� presidendiga,� kellega� toimunud� kohtumisel� arutati� ÜRO� Inimõiguste� Nõukogu� tööd.�

Aruteludel� käsitleti� eelkõige� üldist� korrapärast� läbivaatamist,� liikmelisuse� kriteeriume� ja�

eriraportööride�mandaate.�

�

2007.� aasta� novembris� osalesid� inimõiguste� allkomisjoni� liikmed� oma� esimehe� algatusel� ÜRO�

Peaassamblee� kolmanda� komitee� kohtumisel,� millel� tervitati� ELi� toetatud� surmanuhtluse� suhtes�

moratooriumi� kehtestamist� käsitleva� algatuse� vastuvõtmist.� Seda� küsimust� käsitleti� ka� Euroopa�

Parlamendi�resolutsioonis�surmanuhtluse�suhtes�ülemaailmse�moratooriumi�kehtestamise�kohta.50�

�

2008.� aasta� aprillis� osales� peamiselt� inimõiguste� allkomisjoni� liikmetest� koosnev� Euroopa�

Parlamendi� liikmete� delegatsioon� ÜRO� põlisrahvastega� seotud� küsimuste� alalise� foorumi�

seitsmendal� istungjärgul� New� Yorgis,� mille� ettevalmistamiseks� osaleti� 31.� märtsil� 2008�

põlisrahvaste� õigusi� käsitleval� teabekoosolekul,� millest� võtsid� osa� alalise� foorumi� liige� ja�

sekretariaadi� juhataja.� ÜRO� Peaassamblee� poolt� põlisrahvaste� õigusi� käsitleva� deklaratsiooni�

vastuvõtmise� kontekstis� on� Euroopa� Parlamendi� inimõiguste� allkomisjon� võtnud� ülesandeks�

edendada�asjaomaseid�soovitusi�Euroopa�institutsioonides.�

�

Euroopa� Parlament� saatis� aruandeperioodil� delegatsioone� või� ametlikke� esindusi� mitmetele�

üritustele,�eelkõige�ELi�ja�valitsusväliste�organisatsioonide�vahelisele�inimõigustealasele�foorumile.�

Lisaks� saatis� Euroopa� Parlament� delegatsioone� kolmandatesse� riikidesse� (s.h� Türgisse� ja�

Horvaatiasse).�

�

Lisaks� inimõiguste� allkomisjonile� korraldab� ka� arengukomisjon� korrapäraseid� koosolekuid,� kus�

käsitletakse�inimõigusi�arengumaades�või�teisi�konkreetseid�teemasid,�nagu�sündide�registreerimine.�

Aruandeperioodil�arutas�arengukomisjon�eelkõige�olukorda�Birmas/Myanmaris.�

�

�������������������������������������������������
50� P6_TA(2007)�0418.�
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Lisaks� sellele� arutavad� parlamentidevahelised� delegatsioonid� mitmete� erinevate� riikide�

parlamentide� liikmetega� korrapäraselt� inimõigustega� seotud� küsimusi.� Poliitiline� dialoog� Euroopa�

Parlamendi� ning� Aafrika,� Kariibi� mere� ja� Vaikse� ookeani� piirkonna� (AKV)� riikide�

parlamendiliikmete� vahel� toimub� peamiselt� AKV?ELi� parlamentaarse� ühisassamblee� raames.�

17.–22.�novembrini�2007�Kigalis� (Rwanda)� toimunud�assamblee�neljateistkümnendal� istungjärgul�

võeti�vastu�AKV4ELi�resolutsioon�olukorra�kohta�Kongo�Demokraatliku�Vabariigi� idaosas,�milles�

kutsuti�rahvusvahelist�üldsust�üles�jõudma�üksmeelele�edasiste�strateegiliste�sammude�suhtes.�Teine�

vastu�võetud�ühisresolutsioon�käsitles�valimisi�ja�valimisprotsesse�AKV�ja�ELi�riikides.�Assamblee�

töö� täiendamise� eesmärgil� käsitleti� AKV4ELi� ühisseminaril� Gacaca4kohtute� keskset� rolli� Rwanda�

lepitusprotsessis.�AKV4ELi�parlamentaarse�ühisassamblee�büroo�võttis�vastu�ja�avaldas�ühisraporti�

ühinemisvabaduse�kohta�ELi�ja�AKV�riikides.�

�

15.–20.�märtsini�2008�Ljubljanas�(Sloveenias)�toimunud�assamblee�viieteistkümnendal�istungjärgul�

arutati� Rahvusvahelise� Kriminaalkohtu� rolli� ja� koostati� resolutsioon� olukorra� kohta� Tšaadis� (jäi�

lõpuks� vastu� võtmata)� ja� Keenias.� Ühisseminaril� käsitleti� Sloveenia� poliitikat� vähemuste� suhtes.�

AKV4ELi�parlamentaarne�ühisassamblee�vahetas�arvamusi�surmanuhtluse�küsimuses�ELi� ja�AKV�

riikides,�mis�on�ühtlasi�assamblee�järgmise�raporti�teema.�

�

Inimõiguste�üldine�arutelu�oli�samuti�AKV4ELi�parlamentaarse�ühisassamblee�esimese�piirkondliku�

kohtumise� päevakorras,� mis� toimus� 28.–30.� aprillini� 2008� Lõuna4Aafrika� piirkonnas� Windhoekis�

(Namiibias).�

�

Inimõigusi� ELis� puudutavad� küsimused� kuuluvad� kodanikuvabaduste,� justiits?� ja� siseasjade�

komisjoni� pädevusse,� mis� tegeleb� põhiõiguste� järgimise� olukorraga� ELis.� Väliskomisjon� ja� selle�

inimõiguste� allkomisjon� teevad� nimetatud� komisjoniga� tihedat� koostööd,� et� jälgida� sisepoliitika�

välismõjusid,�eelkõige�seoses�varjupaiga4�ja�rändeküsimustega.�Kõnealused�kolm�parlamendiorganit�

jätkavad� samuti� järelmeetmete� võtmist� seoses� Euroopa� ja� teiste� riikide� kodanike� ebaseadusliku�

väljaandmise�ning�mitmete�LKA�poolt�teostatud�lendudega,�mis�toimusid�Euroopa�territooriumil�ja�

õhuruumis.� Allkomisjon� pidas� 2008.� aasta� algul� koos� kodanikuvabaduste,� justiits4� ja� siseasjade�

komisjoni� ning� Euroopa� Nõukogu� Parlamentaarse� Assamblee� õigus4� ja� inimõiguste� komisjoni�

raportööri�Dick�Martyga�mõttevahetuse�ÜRO�Julgeolekunõukogu�ja�ELi�mustade�nimekirjade�üle.�

�
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Euroopa� Parlamendi� tegevuse� oluliseks� aspektiks� on� resolutsioonid,� mis� käsitlevad� teatavaid�

inimõiguste�rikkumisi�konkreetsetes� riikides�ning�eelkõige�üksikuid�muret� tekitavaid�juhtumeid,�

mida� arutatakse� täiskogu� istungitel� igakuiste� kiireloomulisi� teemasid� käsitlevate� mõttevahetuste�

raames.� Lisaks� eespool� nimetatud� resolutsioonidele� teevad� Euroopa� Parlamendi� president,�

allkomisjoni� esimees� ning� parlamentaarsete� delegatsioonide� esimehed� korrapäraselt� demarše.�

Nõukogu,� komisjoni� ja� asjaomaseid� valitsusi� kutsutakse� üles� võtma� meetmeid.� Valitsuste�

reageeringud�viitavad�sellele,�et�nad�on�Euroopa�Parlamendi�kriitika�suhtes�sageli�üsnagi�tundlikud.�

Euroopa� Parlamendi� poolt� käsitletud� üksikjuhtumid� puudutasid� poliitvange,� meelsusvange,�

ajakirjanikke,�ametiühingutöötajaid�ning�inimõiguste�kaitsjaid,�kes�on�vangistuses,�keda�kiusatakse�

taga�või�keda�ähvardab�oht.�

�
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Euroopa�Parlament�mõistis�oma�resolutsioonides�muu�hulgas�hukka�järgmise:�

�

�� humanitaarkatastroof� Tšaadis� ja� vajadus� käivitada� kiiresti� EUFOR� Tchad/RCA,� et� kaitsta�

haavatavaid�inimesi,�sealhulgas�põgenikke�ja�riigisiseselt�ümberasustatud�isikuid;�

�� jätkuvad�laialtlevinud�inimõiguste�rikkumised�Sudaanis,�eelkõige�Darfuri�piirkonnas,�ja�rõhutas�

vajadust,� et� Sudaan� teeks� tingimusteta� koostööd� Rahvusvahelise� Kriminaalkohtuga� Darfuris�

arvatavalt� toimepandud� inimsusevastaste� kuritegude� ja� sõjakuritegude� eest� vastutavate� isikute�

uurimiseks�ja�karistamiseks;�

�� jätkuv�kodusõda�Somaalias�ja�süütute�tsiviilisikute�igapäevane�tapmine�riigis;�

�� Hiina�teisitimõtleja�Hu�Jia�vahistamine;�

�� olukord�Kongo�Demokraatlikus�Vabariigis,�laialtlevinud�seksuaalne�vägivald�naiste�suhtes,�ilma�

et� selle� eest� karistataks� ja�vajadus,� et�ÜRO� ja�EL� tunnustaksid� ametlikult� vägistamise� ja�muu�

seksuaalse�vägivalla�vormid�inimsusevastasteks�kuritegudeks�ja�sõjakuritegudeks;�

�� inimõiguste,�demokraatia�ja�õigusriigi�halvenev�olukord�Valgevenes;�

�� Timor4Leste�presidendi�Ramos4Horta�tapmiskatse;�

�� Armeenia� politsei� poolt� opositsiooni� meeleavalduste� vägivaldne� mahasurumine,� mis� viis�

inimohvriteni;�

�� Iraani�homoseksuaali�Mehdi�Kazemi�saatus,�kellele�keelduti�varjupaiga�andmisest�ja�keda�pärast�

päritoluriiki�Iraani�tagasisaatmist�ähvardas�hukkamine;�

�� naiste� õiguste� olukord� ja� kodanikuühiskonna,� sealhulgas� naiste� õiguste� kaitsjate� jätkuv�

represseerimine�Iraanis;�

�� inimõiguste� rikkumine� Venemaal,� eelkõige� politsei� ja� relvajõudude� poolt� ebaproportsionaalse�

jõu�kasutamine�meeleavaldajate�vastu�pärast�Venemaa�presidendivalimisi�3.�märtsil�2008;�

�� valimistulemuste�avaldamisega�viivitamine�Zimbabwes;�

�� poliitvangide� jätkuv� vahistamine� ja� kinnipidamine� Birmas,� eelkõige� Sahharovi� auhinna� võitja�

Aung�San�Suu�Kyi�koduaresti�pikendamine.�

�
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4.� TEMAATILISED�KÜSIMUSED�

�

4.1.� Surmanuhtlus�

�

Käesolevas� aruandes� käsitletaval� ajavahemikul� jätkas� EL� aktiivselt� oma� surmanuhtlusevastase�

poliitika�rakendamist.�EL�on�surmanuhtluse�vastu�kõikidel�asjaoludel�ning�kaitseb�seda�seisukohta�

süstemaatiliselt� oma� suhetes�kolmandate� riikidega.�EL� leiab,� et� surmanuhtluse�keelustamine� aitab�

kaasa�inimväärikuse�parandamisele�ja�inimõiguste�järkjärgulisele�arendamisele.�

�

ELi� tegevuse� aluseks� on� suunised� kolmandatele� riikidele� suunatud� ELi� poliitika� kohta�

surmanuhtluse�küsimuses� (vastu�võetud�1998.� aastal� ja� läbivaadatud�2008.� aastal).51�Suunistega�

nähakse�ette�demaršide�tegemise�kriteeriumid�ning�surmanuhtlust�kasutavates�riikides�rakendatavad�

miinimumnõuded.� EL� propageerib� ka� asjakohastel� juhtudel� moratooriumide� kehtestamist� esimese�

sammuna� surmanuhtluse� kaotamise� suunas.� Suunised� vaadati� läbi� 2008.� aastal,� et� võtta� arvesse�

alates�suuniste�koostamisest�kümne�aasta�jooksul�toimunud�arenguid.�

�

Üldiste�demaršide�sisuks�on�see,�et�EL�tõstatab�surmanuhtluse�küsimuse�kolmanda�riigiga�peetavas�

dialoogis.� Selliseid� demarše� tehakse� eelkõige� siis,� kui� riigi� surmanuhtlust� käsitlev� poliitika� on�

muutumas,�st�kui�surmanuhtlusele�kehtestatud�ametlik�või�de�facto�moratoorium�võidakse�kaotada�

või�kui�varitseb�oht,�et�surmanuhtlus�võidakse�õigusaktidega�taaskehtestada.�Demarše�või�avalikke�

avaldusi� võidakse� samuti� teha� siis,� kui� riigid� võtavad� meetmeid� surmanuhtluse� keelustamiseks.�

Üksikuid� teematõstatusi� kasutatakse� konkreetsetel� juhtudel,� kui� Euroopa� Liit� saab� teada�

surmamõistvast� otsustest,�mille�puhul� rikutakse�miinimumnõudeid.�Nende�nõuetega�nähakse�muu�

hulgas� ette,� et� surmanuhtlust� ei� tohi� rakendada� isikute� suhtes,� kes� olid� kuriteo� sooritamise� ajal�

nooremad�kui�184aastased,�rasedate�naiste�või�noorte�emade�ning�vaimuhaigete�isikute�suhtes.�

�

�������������������������������������������������
51� http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=822&lang=EN&mode=g��

(Policies/Foreign�Policy/Human�Rights�Policy).�
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Riigid,�kus�EL�on�teinud�üldisi�demarše�seoses�surmanuhtlusega:�

Afganistan,�Ameerika�Ühendriigid,�Araabia�Ühendemiraadid,�Brunei,�Burundi,�Egiptus,�Ekvatoriaal4

Guinea,� Etioopia,� Fidži,� Ghana,� Grenada,� Guatemala,� Guinea4Bissau,� India,� Iraak,� Iraan,� Jaapan,�

Jeemen,�Kanada,�Kasahstan,�Kenya,�Kongo,�Kongo�(Brazaville),�Kuveit,�Kõrgõzstan,�Libeeria,�Liibüa,�

Lõuna4Korea,�Madagaskar,�Malawi,�Maroko,�Namiibia,�Niger,�Palau,�Papua,�Saudi�Araabia,�Sambia,�

Sudaan,�Süüria,�Taiwan,�Tansaania,�Togo,�Tšaad,�Türkmenistan,�Usbekistan,�Valgevene�ja�Venemaa.�

�

Lisaks�sellele�tegi�EL�mitmeid�surmanuhtlusega�seotud�avalikke�avaldusi�üle�kogu�maailma,�millest�

mitmed�käsitlesid�alaealiste�(peatseid)�hukkamisi�Iraanis.�EL�väljendas�2008.�aasta�mais�kahetsust�

surmanuhtluse� jätkumise� üle� Ameerika� Ühendriikides� tulenevalt� Ameerika� Ühendriikide�

Ülemkohtu� otsusest� Baze� v.� Rees� kohtuasjas� ja� kutsus� viivitamata� taaskehtestama� surmanuhtluse�

suhtes�de�facto�moratooriumi�kõikjal�Ameerika�Ühendriikides.�EL�tervitas�ka�positiivseid�arenguid,�

näiteks� surmanuhtluse� kaotamist� 1.� jaanuaril� 2008� Usbekistanis� või� surmanuhtluse� ametlikku�

kaotamist�Ameerika�Ühendriikide�New�Jersey�osariigis�2007.�aasta�detsembris.�

�

ÜRO�Peaassamblee�võttis�18.�detsembril�2007�vastu�resolutsiooni�surmanuhtluse�kasutamise�suhtes�

moratooriumi� kehtestamise� kohta,� kusjuures� 104� riiki� hääletasid� resolutsiooni� poolt,� 54� vastu,� 29�

hoidusid�hääletamisest�ja�viis�riiki�ei�osalenud�hääletamisel.�Kõnealuse�resolutsiooni�kaasautoriteks�

olid� ÜRO� liikmesriikide� piirkondadevaheline� koalitsioon,� sealhulgas� Portugal� ELi� 27� liikmesriigi�

nimel� ja�üheksa�muud�ÜRO�liikmeriiki,�resolutsiooni� toetasid�87�ÜRO�liikmesriiki�ning�see�võeti�

eelnevalt�vastu�ÜRO�Peaassamblee�kolmandas�komitees.�ÜRO�Peaassamblee�resolutsioon�on�ELi�

pikaajaliste� surmanuhtluse� vastaste� jõupingutuste� tulemus� ja� ajalooline� saavutus� ülemaailmses�

võitluses�surmanuhtluse�vastu�ÜROs.�

�
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Kuigi�surmanuhtluse�vastase�võitluse�Euroopa�päeva�ettepaneku�tegi�algselt�Euroopa�Komisjon�

ja�seda�toetas�Euroopa�Parlament,�kuulutas�päeva�ametlikult�välja�üksnes�Euroopa�Nõukogu�seoses�

ELi� eesistujariik� Portugali,� Euroopa� Komisjoni� ja� Euroopa� Nõukogu� poolt� 9.� oktoobril� 2007�

korraldatud�surmanuhtluse�vastase�rahvusvahelise�konverentsiga.�Euroopa�Liidu�Nõukogu�otsustas�

2007.�aasta�detsembris�tähistada�kõnealust�Euroopa�päeva�alates�10.�oktoobrist�2008.52�

�

Amnesty�Internationali�2007.�aasta�aruande�kohaselt�hukati�2007.�aastal�vähemalt�1�252�inimest�24�

riigis� ja� vähemalt� 3�347� inimest� mõisteti� 51� riigis� surma.� 2007.� aastal� pandi� 88%� kõigist�

teadaolevatest�hukkamistest�toime�viies�riigis:�Hiinas�(vähemalt�470),�Iraanis�(vähemalt�317),�Saudi�

Araabias�(vähemalt�143),�Pakistanis�(vähemalt�135)�ja�Ameerika�Ühendriikides�(42).�

�

ELil� on� hea� meel,� et� 46� Euroopa� Nõukogu� 474st� liikmesriigist� on� ratifitseerinud� Euroopa�

inimõiguste� ja� põhivabaduste� kaitse� konventsiooni� protokolli� nr�6,� mis� näeb� ette� surmanuhtluse�

kaotamise.� Rohkem� kui� kümme� aastat� pärast� ühinemist� Euroopa� Nõukoguga� pole� Venemaa�

Föderatsioon� veel� protokolli� nr� 6� ratifitseerinud.� Nüüdseks� on� 40� Euroopa� Nõukogu� liikmesriiki,�

sealhulgas�23�ELi� liikmesriiki� ratifitseerinud�protokolli�nr�13,�millega�keelustatakse� surmanuhtlus�

kõikidel�asjaoludel,�kaasa�arvatud�sõja�ajal.�Lisaks�on�sellele�alla�kirjutanud�neli�ELi�liikmesriiki.�

Euroopa�Nõukogu�liikmesriikidest�ei�ole�üksnes�Aserbaidžaan�ja�Venemaa�sellele�alla�kirjutanud.�

�

Positiivsete� arengute� hulgas� võib� esile� tuua,� et� aruandeperioodil� kaotasid� Cooki� saared�

surmanuhtluse� igasuguste� kuritegude� eest� 2007.� aasta� novembris� ja� Usbekistan� 2008.� aasta�

jaanuaris.� Lisaks� kaotas� Ameerika� Ühendriikide� New� Jersey� osariik� surmanuhtluse� 2007.� aasta�

detsembris.�

�

ELi�rahastatavad�projektid�

�

Demokraatia� ja� inimõiguste� Euroopa� rahastamisvahendiga� (EIDHR)� on� toetatud� Itaalia�

organisatsiooni� la� Communità� di� San� Egidio� poolt� juhitud� projekti� ülemaailmseid� püüdlusi�

surmanuhtluse� vastases� võitluses.� Projekti� keskmes� on� teadlikkuse� parandamine� ja� haridusalane�

kampaania�kahes�maailma�piirkonnas,�Sahara4taguses�Aafrikas�ja�Kesk4Aasias,�kusjuures�toetatakse�

eelkõige�kodanikuühiskonna�organisatsioone.�

�

�������������������������������������������������
52� Inimõigustele�pühendatud�ELi�ja�rahvusvaheliste�päevade�loetelu�on�esitatud�II�lisas.�
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Projekti�tegevused�hõlmavad�järgmist.�

�� Igal� aastal� toimuvad� konverentsid� „Africa� for� Life”,� millel� osalevad� Aafrika� riikide�

justiitsministrid�arutavad�surmanuhtluse�kaotamist.�

�� Teadlikkuse� parandamise� kampaania� „Cities� for� Life”,� mis� toimub� 30.� novembril� 35� linnas�

üle�kogu�maailma�(tuntud�linnamonumentide�kõikjal�üheaegne�valgustamine).�

�� Erinevad�haridusprogrammid,�mis�on�suunatud�noortele,� arvamusjuhtidele�ning�demokraatia�

ja�inimõiguste�valdkonnas�otsuste�tegijatele.�

�� Alaliste� töörühmade� loomine,� kohalike� strateegiate� väljatöötamine� ning� surmanuhtluse� alal�

teadlaste�rühma�asutamine.�

�� Surmanuhtluse�täideviimist�ootavate�kinnipeetavate�külastamine.�

�� Piirkondlike�võrkude�loomine.�

�� Kodanikuühiskonna�organisatsioonide�rolli�tugevdamine.�

�

4.2.� Piinamine� ning� muu� julm,� ebainimlik� ja� inimväärikust� alandav� kohtlemine� või�
karistamine�

�

Kooskõlas� nõukogu� poolt� 2001.� aasta� aprillis� vastuvõetud� ja� 2008.� aastal� ajakohastatud�

piinamisvastaste� ELi� suunistega53� on� EL� jätkanud� oma� juhtrolli� ning� piinamise� ja� halva�

kohtlemise�muude�vormide�vastast�ülemaailmset� tegevust�algatustega� rahvusvahelistel� foorumitel,�

kolmandatele� riikidele� suunatud� kahepoolsete� demaršide� ning� märkimisväärse� toetusega�

kodanikuühiskonna� projektidele� selles� valdkonnas.54� EL� viis� läbi� ka� suuniste� rakendamise�

ulatusliku�läbivaatamise.�

�

ELi�tegevus�ÜRO�tasandil�ja�suhetes�kolmandate�riikidega�

�

ÜRO�Peaassamblee� 62.�istungjärgul� toetasid� ELi� liikmesriigid� resolutsiooni� piinamise� ning� muu�

julma,� ebainimliku� ja� inimväärikust� alandava� kohtlemise� või� karistamise� kohta,� mis� võeti� vastu�

ühehäälselt.55� ÜRO� Peaassamblee� istungjärgul� kordas� EL� piinamise� ja� halva� kohtlemise� muude�

vormide�absoluutset�keeldu�rahvusvahelises�õiguses�ning�rõhutas�oma�muret�piinamise�kasutamise�

pärast�mitmetes�riikides�ja�piirkondades.�

�

�������������������������������������������������
53� http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.en08.pdf�
54� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index.htm�
55� Vt�ÜRO�Peaassamblee�resolutsiooni�62/148�veebisaidil�http://www.un.org/ga/62/resolutions.shtml.�
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ELi� liikmesriigid� toetasid� inimõiguste�nõukogus�2008.�aasta� juunis�ka� resolutsiooni�piinamise� ja�

halva�kohtlemise�kohta,�mis�muu�hulgas�pikendas�piinamisküsimustega�tegeleva�ÜRO�eriraportööri�

mandaati�veel�kolmeks�aastaks.56�

�

Oma� iga4aastases� rahvusvahelise� piinamisohvrite� toetamise� päevale� pühendatud� avalduses�

26.�juunil� 2008� rõhutas� EL� tähtsust,� mida� ta� omistab� piinamise� ülemaailmsele� kaotamisele� ning�

piinamisohvrite� täielikule� rehabiliteerimisele� ning� kordas� oma� hukkamõistu� mis� tahes� tegevuse�

suhtes,� mille� eesmärk� on� legaliseerida� või� lubada� piinamist� ja� halva� kohtlemise� teisi� vorme.� EL�

rõhutas,� et� peab� ÜRO� rolli� piinamisega� võitlemisel� ja� ohvrite� toetamisel� äärmiselt� oluliseks� ning�

rõhutas� oma� toetust� ÜRO� eriraportöörile� piinamise� alal,� ÜRO� inimõiguste� ülemvoliniku� büroole,�

ÜRO�piinamisvastasele�konventsioonile,� piinamise� tõkestamise� allkomiteele,�ÜRO�Vabatahtlikule�

Fondile� Piinamisohvrite� Toetamiseks� ning� muudele� mehhanismidele,� mis� annavad� väärtusliku�

panuse� kõnealusesse� valdkonda,� nagu� Euroopa� Nõukogu� Piinamise� Tõkestamise� Komiteele.57�

Samuti� tervitas� EL� viimasel� aastal� asetleidnud� piinamise� ning� muude� julmade,� ebainimlike� või�

inimväärikust� alandavate� kohtlemis4� ja� karistamisviiside� vastase� rahvusvahelise� konventsiooni�

fakultatiivse� protokolli� ratifitseerimist� Guatemala� poolt� ja� innustas� kõiki� riike� protokollile� alla�

kirjutama� ja�seda�ratifitseerima.�Praeguse�seisuga�on�fakultatiivsele�protokollile�alla�kirjutanud�61�

riiki�ja�sellel�on�35�osalisriiki,�kusjuures�ELi�liikmesriikidest�on�osalisriike�9,�ja�12�liikmesriigil�on�

protokolli�ratifitseerimine�pooleli58.�

�

Viidi�läbi�kampaania�üldsuse�teavitamise�parandamiseks�EÜ�rahastatud�tegevuse�kohta�piinamise�ja�

muu� halva� kohtlemise� vastase� võitluse� alal,� mis� kulmineerus� rahvusvahelisel� piinamisohvrite�

toetamise�päeval�2008.�aasta�juunis,�kui�EÜ�delegatsioonid�korraldasid�üritusi�enam�kui�70�riigis.�

�

2008.� aasta� juunis� toimus� Euroopa� Parlamendis� Euroopa� Liidu� liikmesriikide� parlamentide�

inimõiguste� komisjonide� võrgustiku� esimene� kohtumine,� kus� piinamise� küsimustega� tegeleva�

ÜRO� eriraportööri� Manfred� Nowaki� kohalolekul� pöörati� erilist� tähelepanu� piinamise� vastasele�

võitlusele.59�

�������������������������������������������������
56� Vt�inimõiguste�nõukogu�resolutsiooni�8/8�veebisaidil�http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/.�
57� Asjaomaste�ÜRO�organite�kohta�vt�veebisaiti�http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/;�piinamise�tõkestamise�

komitee�kohta�vt�veebisaiti�http://www.cpt.coe.int/�
58� http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm�
59� Vt�ka�peatükki�3�„Euroopa�Parlamendi�tegevus�inimõiguste�alal”.�
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Kooskõlas�piinamisvastaste�ELi�suunistega�väljendas�EL�jätkuvalt�kolmandatele�riikidele�poliitilise�

dialoogi� ja� demaršide� kaudu� oma� muret� seoses� piinamisega.� Kõnealuste� –� asjaomasest� juhtumist�

sõltuvalt� kas� konfidentsiaalsete� või� avalike� kontaktidega� –� käsitletakse� piinamist,� konkreetsete�

riikide� üksikjuhtumeid� ja� laiemaid� küsimusi.� Aruandeperioodil� täiendas� EL� oma� poliitikat,�

tõstatades� ülemaailmse� piinamisvastase� tegevuskava� raames� korrapäraselt� piinamise� küsimuse�

suhetes� kõikide� riikidega� ja� jätkas� üksikjuhtumite� tõstatamist.� Teadliku� dialoogi� soodustamiseks�

jätkas� EL� süsteemi� kasutamist,� mille� kohaselt� missiooni� juhid� kolmandates� riikides� annavad�

korrapäraselt�ja�konfidentsiaalselt�aru�inimõiguste�ja�piinamisega�seotud�olukorra�kohta�riigis,�ning�

varustas�missiooni� juhid�kontrollnimekirjaga,�mis�aitab�neid�selle�küsimuse� tõstatamisel�poliitilise�

dialoogi�käigus.�

�

ELi�tegevuse�läbivaatamine�

�

EL� analüüsis� 2008.� aasta� aprillis� oma� tegevust� piinamist� käsitlevate� ELi� suuniste� raames�

ajavahemikul� 2005.� aasta� jaanuarist� kuni� 2007.� aasta� detsembrini.� Kõnealuses� avalikustatud�

hinnangus�(vt�veebisaiti�http://www.consilium.europa.eu/)�on�esitatud�mitmed�olulised�järeldused�ja�

soovitused.� Muu� hulgas� tõstetakse� esile,� et� EL� peaks� välja� töötama� tõhusama� ja� terviklikuma�

lähenemisviisi� piinamise� tõkestamisele,� tõstatades�näiteks� selle� teema� järjepidevamalt� kolmandate�

riikidega,� suurendades� koostööd� ÜRO� ja� piirkondlike� mehhanismidega,� intensiivistades� avaliku�

diplomaatia�jõupingutusi�ja�tagades�piinamise�küsimusega�tegelemisel�ühtsuse�välis4�ja�sisepoliitika�

ning� vastava� tegevuse� vahel� (näiteks� ratifitseerides� piinamisvastase� konventsiooni� fakultatiivse�

protokolli�ja�toetades�ÜRO�vabatahtlikku�fondi).�EL�on�samuti�vastu�võtnud�rakendusmeetmed,�mis�

annavad� suuniseid� ELi� missioonidele� ja� komisjoni� delegatsioonidele� piinamist� käsitlevate� ELi�

suuniste� rakendamisel�kolmandates� riikides,� ning� suuniste� läbivaadatud� (ajakohastatud)�versiooni.�

Läbivaatamisprotsessist� tulenevalt� võttis� nõukogu� 2008.� aasta� aprillis� vastu� järeldused� piinamist�

käsitlevate�ELi�suuniste�läbivaatamise�kohta.60�

�

�������������������������������������������������
60

� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/100227.pdf�
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EÜ�määrus�piinamisel�kasutatavate�vahendite�kohta�

EL�on�eriliselt�mures�piinamise�eesmärgil�kasutatavate�kaupadega�kauplemise�pärast.�Piinamist�

käsitlevate�ELi�suunistega�võtab�ELi�kohustuse�takistada�piinamisel�või�muu�julma,�ebainimliku�või�

inimväärikust�alandava�kohtlemise�või�karistamise�puhul�kasutatavate�vahendite�kasutamist,�tootmist�

ning�nendega�kauplemist.�Selle�kohustuse� täitmisel� on�nüüd� tehtud�märkimisväärseid� edusamme� –�

nimelt� jõustus� 30.� juulil� 2006� EÜ� määrus� (mis� käsitleb� kauplemist� kaupadega,� mida� on� võimalik�

kasutada� surmanuhtluse� rakendamiseks� või� piinamiseks),61� millega� keelatakse� selliste� kaupade�

eksport�ja�import,�mida�praktikas�saab�kasutada�ainult�surmanuhtluse�rakendamiseks�või�piinamiseks�

ning� muul� julmal,� ebainimlikul� või� inimväärikust� alandaval� moel� kohtlemiseks� või� karistamiseks.�

ELi� liikmesriikide�ametiasutustelt� tuleb� taotleda� luba�ka�nende�kaupade�ekspordiks,�mida�võidakse�

sellistel�eesmärkidel�kasutada.�Liikmesriikidel�on�kohustus�esitada�määrusega�seotud�tegevuse�kohta�

aastaaruandeid.�EL�loodab,�et�ülejäänud�maailma�riigid�võtavad�vastu�sarnase�õigusakti.�

Komisjon� on� rahastanud� mahukat� projekti,� et� kontrollida� määruse� jõustamist� ja� ohjata� piinamisel�

kasutatavate�vahendite�tootmist�ja�nendega�kauplemist.�Tehtud�töö�on�võimaldanud�kindlaks�teha�üle�

16� 000� sellise� kauplemisega� seotud� ettevõtte.� Lisaks� on� nimekirja� kantud� üle� 6� 000� piinamisel�

kasutatavat�eri�liiki�vahendit.�

�

�������������������������������������������������
61� Nõukogu�27.�juuni�2005.�aasta�määrus�(EÜ)�nr�1236/2005,�mis�käsitleb�kauplemist�teatavate�kaupadega,�mida�on�

võimalik�kasutada�surmanuhtluse�täideviimiseks,�piinamiseks�või�muul�julmal,�ebainimlikul�või�alandaval�moel�
kohtlemiseks�või�karistamiseks�(ELT�L�200,�30.7.2005).�
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ELi�liikmesriigid,�kelle�suhtes�teostati�rahvusvahelist�ja�piirkondlikku�järelevalvet�

�

Seoses� piinamist� ja� halba� kohtlemist� käsitlevate� rahvusvaheliste� ja� piirkondlike� õigusaktidega�

teostatakse�ELi�liikmesriikide�üle�tihedat�rahvusvahelist�järelevalvet�järgmise�kaudu:�

�

�� rahvusvahelistes� lepingutes,� sealhulgas�ÜRO�piinamisvastases� konventsioonis,� kodaniku� ja�

poliitiliste�õiguste�rahvusvahelises�paktis�ja�Euroopa�inimõiguste�konventsioonis�sätestatud�

individuaalsete�kaebuste�esitamise�mehhanism;�

�� ÜRO� piinamisvastase� konventsiooni� perioodilise� aruandekohustuse� täitmine� ja� ÜRO�

piinamisvastase� komitee� järelevalve.� Piinamisvastane� komitee� kontrollis� (oma� 39.� ja� 40.�

istungjärgul)�aruandeperioodil�nelja�ELi�liikmesriiki�–�Eestit,�Lätit,�Portugali�ja�Rootsit.�

�� Piinamise� valdkonnaga� tegeleva� ÜRO� eriraportööri� külastused.� Aruandeperioodil� külastas�

raportöör�2008.�aasta�mais�Taanit.�

�� Euroopa�õukogu�Piinamise�Tõkestamise�Euroopa�Komitee� külastused.� Aruandeperioodil�

külastas�komitee� järgmiseid�kümmet�ELi� liikmesriiki:�Hispaania,�Küpros,� Leedu,� Läti,�Malta,�

Portugal,�Soome,�Taani,�Tšehhi�Vabariik�ja�Ühendkuningriik.�

�
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Piinamise�tõkestamise�ja�rehabiliteerimisprojektide�toetamine�

�

EIDHRi� raames� toimuva� rahastamise�üks� jätkuvalt� olulisi� prioriteete�on�piinamise� tõkestamine� ja�

piinamisohvrite� rehabiliteerimine.62� Ajavahemikul� 2007–2010� eraldati� selle� valdkonna�

kodanikuühiskonna� projektidele� 44� miljonit� eurot� üle� kogu� maailma� (11� miljonit� eurot� aastas)�

EIDHRi� iga� kahe� aasta� järel� toimuvate� konkreetsete� pakkumiskutsete� raames� (2007–2008.� aasta�

konkurss� kogusummas� 22� miljonit� eurot� on� praegu� viimases� valikustaadiumis).� EIDHR� oli� seega�

piinamisohvrite� rehabiliteerimise� ja� ülemaailmse� piinamise� tõkestamise� rahastamise� peamine�

allikas.� Rahastatakse� ELi� poliitikat� toetavaid� valdkondi:� näiteks� piinamisvastase� konventsiooni�

fakultatiivse� protokolli� alase� teadlikkuse� parandamine,� piinamisel� kasutatava� tehnoloogiaga�

varustamise� uurimine� ning� piinamisohvrite� rehabiliteerimise� toetamine.� Aruandeperioodi� lõpul�

toetati�EIDHRi�raames�piinamisohvrite�rehabiliteerimist�ja�piinamise�tõkestamist�vastavalt�38�ja�31�

riigis�üle�kogu�maailma.�

�

�������������������������������������������������
62� Vt�selle�kohta�lähemalt�ja�lisaks�Euroopa�Komisjoni�(EuropeAid)�poolt�rahvusvahelise�piinamisvastase�päeva�

tähistamise�puhul�läbiviidud�teavituskampaaniat�EIDHRi�raames�rahastatavate�projektide�kohta�veebisaidilt�
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/torture4is4unacceptable/index_en.htm.�
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EIDHRi�juhtumiuuringud:�valitsusväliste�organisatsioonide�ülemaailmne�toetamine�nende�

võitluses�piinamise�vastu�

�

Piinajate�karistamatuse�vastu�võitlemisel�tehtud�edusammud�–�Sierra�Leone�(2003–2006)�

Sierra�Leone�asjade� erikohtu�apellatsioonikoja�otsuse�kohaselt� ei� anta�piinajatele� enam�amnestiat.�

See�pöördeline�otsus�on�EIDHRi�raames�rahastatud�projekti�tulemus.�Kõnealune�otsus�loob�olulise�

pretsedendi� kõigile� teistele� rahvusvahelistele� kriminaalkohtutele,� kes� tegelevad� piinajate�

karistamatusega.�

Projekti�koordinaator:�The�Redress�Trust�–�www.redress.org�

�

Ohvrite�kaebuste�läbivaatamise�hõlbustamine�(2003–2006)�

EIDHRi�projekt�võimaldas�hõlbustada�piinamise�ja�halva�kohtlemise�ohvrite�poolt�esitatud�kaebuste�

läbivaatamist.�Selle�projekti�käegakatsutavaks�tulemuseks�on�õiguslike�suuniste�kogumik,�kuhu�on�

koondatud� peamiste� rahvusvaheliste� inimõigustealaste� süsteemide� tavad,� menetlused� ja�

kohtupraktika.� See� ainulaadne� viidetega� varustatud� õppevahend� on� kättesaadav� mitmes� keeles�

Interneti�vahendusel.�

Projekti�koordinaator:�Ülemaailmne�Piinamisvastane�Organisatsioon�–�www.omct.org�

�

Piinamisohvrite�rehabiliteerimise�toetamine�–�Ladina?Ameerika�(2002–2004)�

Projektiga�abistati� sotsiaalse� ja�poliitilise�vägivalla�ohvreid�Ladina4Ameerikas,�mis�andis�oluliselt�

kaasa� rahvusliku� leppimise� edusse� Ladina4Ameerika� riikides.� EIDHRi� projekti� rakendamisele�

aitasid� kaasa� üle� 60� kampaaniaga� tegeleva� inimõiguste� organisatsioonist� koosneva� võrgu� ühised�

jõupingutused.�Eelkõige�aitas�projekt�kaasa�ohvrite�vaimse�ja�kehalise�tervise�taastamisele�ja�nende�

elukvaliteedi� parandamisele.� See� võimaldas� samuti� parandada� avalikkuse� teadlikkust� inimõiguste�

rikkumistest.�

Projekti�koordinaator:�Coordinadora�Nacional�de�Derechos�Humanos�–�www.dhperu.org�

�
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4.3.� Lapse�õigused�

�

Nõukogu� võttis� 2007.� aasta� detsembris� vastu� uued� lapse� õigusi� käsitlevad� Euroopa� Liidu�

suunised.�Suuniste�eesmärk�on�edendada�lapse�õigusi�kogu�maailmas,�aidates�eelkõige�rakendada�

ÜRO� lapse� õiguste� konventsiooni� ja� selle� kahte� fakultatiivset� protokolli,� mis� käsitlevad� lapsi�

relvastatud�konfliktides,� lastega�kauplemist,� lasteprostitutsiooni� ja� lapspornograafiat,�ning�tagades,�

et� lapse� õigusi� võetakse� täiel� määral� arvesse� kogu� ELi� välistegevuses,� sealhulgas� ELi� poliitilises�

dialoogis� kolmandate� riikidega.� Suuniste� kahe� esimese� rakendusaasta� jooksul� on� valitud�

esmatähtsaks� valdkonnaks� „Igasugune� laste� vastu� suunatud� vägivald”.� Rakendusstrateegiaga�

täpsustatakse�viisi,�kuidas�EL�edendab�lapse�õigusi�kahepoolsel�ja�mitmepoolsel�tasandil.63�

�

Suuniste�kohaselt�on�ELil�mitmeid�vahendeid,�millega�edendada� lapse�õigusi�oma�välissuhetes.�

Poliitilised� dialoogid� annavad� võimaluse� edendada� asjakohaste� rahvusvaheliste� kokkulepete�

ratifitseerimist� ja� tegelikku� rakendamist.�Lapse�õiguste� rikkumistele� reageerimiseks�võidakse� teha�

demarše.� Kahe4� ja� mitmepoolse� koostöö� raames,� näiteks� humanitaarabiprogrammide� või�

kaubandusläbirääkimiste� puhul,� tuleks� lapse� õigusi� paremini� arvesse� võtta.� Lisaks� peaks� lapse�

õiguste�paremale�edendamisele�aitama�kaasa�hoogsam�koostöö�rahvusvaheliste�organisatsioonide�ja�

kodanikuühiskonnaga.�

�

Kuna� suunised� koostati� Saksamaa� eesistumise� ajal� ja� need� võeti� vastu� Portugali� eesistumise� ajal�

(2007),� keskenduti� Sloveenia� eesistumise� ajal� (2008.� aasta� jaanuarist� kuni� juunini)� suuniste�

rakendamise�käivitamisele.�Liikmesriigid�valisid�kümme�prioriteetset�riiki,�kelle�jaoks�töötati�välja�

kohalikele� oludele� vastavad� suuniste� rakendusstrateegiad.� Riigid� valiti� välja� tihedas� koostöös�

UNICEFi� Innocenti� Keskuse� ja� asjaomaste� valitsusväliste� organisatsioonidega.� Kõnealused�

strateegiad� saadetakse� missiooni� juhtidele� tähelepanekute� tegemiseks� ja� nende� rakendamisega�

alustatakse�Prantsusmaa�eesistumise�ajal.�

�

�������������������������������������������������
63� Vt�lapse�õigusi�käsitlevate�ELi�suuniste�1.�lisa.�Kõik�suunised�on�kättesaadavad�järgmisel�veebiaadressil:�

http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=822&mode=g&name=�
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Lapse� õigused� kuuluvad� lahutamatult� inimõiguste� hulka,� mida� EL� ja� liikmesriigid� on� kohustatud�

austama�konventsioonide�ja�muude�rahvusvaheliste�ja�Euroopa�õigusaktide,�nagu�ÜRO�lapse�õigusi�

käsitleva�konventsiooni�ja�selle�kahe�fakultatiivse�protokolli�või�Euroopa�inimõiguste�konventsiooni�

alusel.� EL� ja� liikmesriigid� on� võtnud� kindla� kohustuse� saavutada� ÜRO� aastatuhande�

arengueesmärgid.�

�

Euroopa� Liidu� kandidaatriigid� (praegu:� Horvaatia,� endine� Jugoslaavia� Makedoonia� Vabariik� ja�

Türgi)�ja�potentsiaalsed�kandidaatriigid�(Albaania,�Bosnia�ja�Hertsegoviina,�Montenegro,�Serbia�ja�

Kosovo64)�peavad�muu�hulgas�austama�inimõigusi.�Inimõiguste�hulka�kuuluvad�lapse�õigused,�mis�

on� ELi� põhiõiguste� harta� artiklis� 24� osutatud� Euroopa� ühiste� väärtuste� lahutamatu� osa.65�

Kandidaatriikide� ja� potentsiaalsete� kandidaatriikide� poolt� tehtud� edusamme� hinnatakse� igal� aastal�

Euroopa� Komisjoni� aruannetes.� 2007.� aasta� kohta� märgivad� kõnealused� aruanded� näiteks�

hoolekandeasutustesse� paigutatud� laste� väärkohtlemist� (Horvaatia),� laste� tööjõuna� kasutamist�

(Türgi,� Albaania),� lapse� õiguste� kaitse� tegevuskava� aeglast� rakendamist� (endine� Jugoslaavia�

Makedoonia� Vabariik),� koduvägivalda� (Serbia)� või� ebapiisavaid� mehhanisme� laste� kaitsmiseks�

vägivalla� eest,� laste� tööjõuna� kasutamist� ja� lastega� kaubitsemist� (Kosovo),� sotsiaalset� kaitset�

(Bosnia�ja�Hertsegoviina)�ja�Montenegro�suutmatust�rakendada�lapse�õigusi�käsitlevaid�seadusi.�

�

2008.� aasta� märtsis� toimus� Türgis� Euroopa� Komisjoni� TAIEXi� (Tehnilise� Abi� Infobüroo)� büroo�

korraldusel� lapse� õigusi� käsitlev� seminar.� Seminari� edukusele� vaatamata� selgus,� et� teha� on� veel�

palju.�

�

Lapse�õiguste�küsimus� tõstatati�konsultatsioonidel,�mida�EL�peab�kandidaatriikidega�kaks�korda�

aastas.� Konsultatsioonid� võimaldavad� mõlemal� poolel� ühtlustada� oma� seisukohti,� et� tugevdada�

nende�sellealast�koostööd�ÜROs.�

�

�������������������������������������������������
64� ÜRO�Julgeolekunõukogu�resolutsiooni�1244�alusel.�
65� ELT�C�303,�14.12.2007,�lk.�1.�
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Euroopa�Liit�püüab�edendada�lapse�õigusi�ÜVJP�raames�eelkõige�ÜROs�ja�oma�suhetes�kolmandate�

riikidega.� ÜRO� Peaassamblee� 62.� istungjärgul� Euroopa� Liidu� poolt� koos� Ladina4Ameerika� ja�

Kariibi�mere�rühma� riikidega�algatatud� lapse�õigusi�käsitleva�resolutsiooniga� loodi�mandaat�ÜRO�

peasekretäri� eriesindajale� laste� vastu� suunatud� vägivalla� küsimuses,� kelle� ülesanne� on� edendada�

laste� vastu� suunatud� igasuguse� vägivalla� tõkestamist� ja� kaotamist.� Sel� eesmärgil� teeb� eriesindaja�

koostööd�ÜRO�organite,�mehhanismide,�fondide�ja�programmidega,�kodanikuühiskonna,�erasektori�

ja� liikmesriikidega� ning� esitab� ÜRO� Peaassambleele,� Inimõiguste� Nõukogule� ning� Majandus4� ja�

Sotsiaalnõukogule� igal�aastal�aruande.�Käesolevas�aruandes�käsitletava�ajavahemiku� lõpus� tegeles�

ÜRO� praktiliste� küsimustega� (nagu� volituste� väljatöötamine),� mis� on� seotud� ÜRO� peasekretäri�

eriesindajate�nimetamisega.�

�

Komisjoni�2008.�aasta�veebruari�teatisest�„Eriline�tähelepanu�lastele�ELi�välistegevuses”�tulenevalt�

võttis�nõukogu�mais�vastu�järeldused�Euroopa�Liidu�välistegevuses�lapse�õiguste�edendamise�

ja� kaitsmise� kohta� –� arengu?� ja� humanitaarmõõde”.� Kõnealustes� järeldustes� kutsuti� ELi� üles�

võtma�lapse�õiguste�suhtes�terviklik�lähenemisviis,�kasutades�kõiki�olemasolevaid�vahendeid,�nagu�

poliitiline� dialoog,� kaubandusläbirääkimised,� arengukoostöö,� humanitaarabi� ja� tegevus�

rahvusvahelistel� foorumitel.� Eriti� rõhutatakse� võitlust� lapstööjõu� kõige� julmemal� kujul�

ärakasutamise� vastu,� käsitledes� muu� hulgas� kaubandusvahendeid.� Nõukogu� palus� komisjonil�

analüüsida� positiivsete� stiimulite� mõju� selliste� toodete� müügile,� mille� tootmisel� ei� ole� kasutatud�

laste� tööjõudu,�ning�uurima�kooskõlas�WTO�kohustustega�võimalust�võtta� täiendavaid,�sealhulgas�

kaubandusega� seotud� meetmeid� toodete� suhtes,� mille� tootmisel� on� kasutatud� lapstööjõudu� kõige�

julmemal�kujul,�ja�esitama�selle�kohta�nõukogule�aruande.�

�

Humanitaarabi�kontekstis�pöörab�EL�erilist�tähelepanu�relvakonfliktidest�mõjutatud�laste,�eelkõige�

relvajõududesse� või� relvastatud� rühmitustesse� värvatud� laste� olukorrale� või� seksuaalse� vägivalla�

ohvritele�ja�HIVi/AIDSi�nakatanud�lastele.�

�
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Temaatilise�programmi�„Investeerimine�inimestesse”�raames�avaldas�komisjon�2008.�aasta�alguses�

pakkumiskutse� valitsusväliste� organisatsioonide� poolt� koostatud� projektidele� relvakonfliktidest�

mõjutatud�laste�ja�lastega�kaubitsemise�valdkonnas.�Pakkumiskutse�eesmärk�oli�toetada�tegevust�ja�

häid�tavasid,�et�vähendada�relvarühmitustesse�värvatud�laste�arvu�ja�parandada�kodanikuühiskonna�

suutlikkust� toetada� poliitikaid� relvakonfliktides� laste� kuritarvitamise� tõkestamiseks,� ning� toetada�

tegevust�ja�häid�tavasid,�et�vähendada�lastega�kaubitsemist.�

�

2006.�aasta� teatisega�„Euroopa�Liidu� lapse�õiguste� strateegia�väljatöötamine”66�võetud�kohustuste�

rakendamiseks� sõlmis� komisjon� 2007.� aasta� lõpul� lepingu� UNICEFiga,� mis� hõlmab� koolitust� ja�

mitmete� praktiliste� vahendite� väljatöötamist� (suunised,� kontrollnimekirjad� jne),� mida� saaksid�

kasutada�EL,�teised�rahvusvahelised�organisatsioonid,�doonor4�ja�partnerriikide�valitsused�ja�muud�

lapse�õiguste�kaitse�ja�edendamisega�seotud�institutsioonid.�

�

4.4.� Lapsed�ja�relvakonfliktid�

�

Euroopa�Liit�võttis�2003.�aastal�vastu�lapsi�ja�relvakonflikte�käsitlevad�suunised,�mida�täiendab�

2005.�aastal�vastu�võetud� tegevuskava.�Suunised�vaadati�2008.�aastal� läbi,�mille� tulemusena�võeti�

16.�juunil�2008�vastu�suuniste�ajakohastatud�versioon.�Laiendati�nende�riikide�loetelu,�kus�suuniste�

rakendamine� vajab� ELi� prioriteetset� tegevust,� lisades� kuus� uut� muret� tekitavat� riiki:� Iisrael,�

okupeeritud�Palestiina�alad,�Haiiti,�Liibanon,�Tšaad�ja�Iraak.�

�

Suuniste� rakendamise� edendamiseks� andsid� eesistujariik� Sloveenia� ja� EL� suursaadikutele�

ülesande� koostada� 13� prioriteetse� riigi� jaoks� individuaalsed� strateegiad,� anda� teavet� suunistes�

määratletud� kuue� temaatilise� küsimuse� kohta� (värbamine,� tapmine� ja� sandistamine,� koolide� ja�

haiglate� vastased� rünnakud,� humanitaarabi� blokeerimine,� seksuaalne� ja� sooline� vägivald� ning�

õigusrikkumised� ja� kuritarvitamine)� ja� soovitada� meetmeid� suuniste� rakendamiseks� kuues� uues�

muret�tekitavas�riigis.�

�

�������������������������������������������������
66� KOM(2006)�367�lõplik.�
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EL� võttis� 2008.� aasta� juunis� vastu� läbivaadatud� kontrollnimekirja� eesmärgiga� integreerida�

relvakonfliktidest�mõjutatud�laste�kaitse�EJKP�operatsioonidesse.�Kontrollnimekirja�kohaselt�peaks�

igas� EJKP� operatsioonis� osalema� inimõiguste� ekspert,� kes� vastutab� eelkõige� relvakonfliktidest�

mõjutatud� laste� küsimuste� eest.� Nagu� on� rõhutatud� nõukogu� 2008.� aasta� mai� järeldustes,67� tuleb�

seda�aspekti�jälgida�ja�sellest�aru�anda�kõigi�EJKP�missioonide�puhul.�

�

Eesistujariik�Sloveenia�korraldas�2008.�aasta�aprillis�konverentsi�„Mõju�suurendamine�kohapeal�–�

valitsusväliste� organisatsioonide� ja� ELi� koostöö� relvakonfliktidest� mõjutatud� laste�

teemavaldkonnas”.� Konverentsil� arutati� huvitatud� valitsusväliste� organisatsioonidega� põhjalikult�

lapsi�ja�relvakonflikte�käsitlevate�ELi�suuniste�rakendamist�ning�dokumendi�„ELi�kontrollnimekiri�

relvakonfliktidest� mõjutatud� laste� kaitse� integreerimiseks� EJKP� missioonide� tegevusalasse”�

läbivaatamist.�

�

Eesistujariik�Sloveenia�tellis�uuringu�pealkirjaga�„ELi�reageerimise�tõhustamine�relvakonfliktidest�

mõjutatud� laste� puhul”,� et� parandada� relvakonfliktidest� mõjutatud� laste� teema� integreerimist� ELi�

arengupoliitikasse�ja�programmidesse�ning�parandada�ELi�arengupoliitikat�selles�valdkonnas.�

�

Euroopa�Ülemkogu� võttis� 19.� juunil� 2008� vastu� lapse� õigusi� ja� eelkõige� lapsi� ja� relvakonflikte�

käsitlevad�järeldused.�Ülemkogu�kutsus�komisjoni� ja� liikmesriike�üles� jätkama�inimõigustealaste,�

julgeoleku4� ja� arengupoliitikate� ja� 4programmide� järjepidevuse,� vastastikuse� täiendavuse� ja�

koordineerimise�tagamist,�et�käsitleda�tulemuslikul,�järjepideval�ja�igakülgsel�moel�relvakonfliktide�

lühiajalist,�keskpikas�perioodis�avalduvat�ja�pikaajalist�mõju�lastele.�

�

Lisaks�on�EL�püüdnud�tugevdada�koostööd�ÜROga,�eelkõige�ÜRO�peasekretäri�eriesindajaga�laste�

ja� relvakonfliktide� küsimuses� Radhika� Coomaraswamyga� ning� ÜRO� Julgeolekunõukogu�

töörühmaga� laste� ja� relvakonfliktide� küsimuses.� Näiteks� kutsuti� 2008.� aasta� aprillis� Radhika�

Coomaraswamyt�teavitama�poliitika4�ja�julgeolekukomiteed�ja�nõukogu�inimõiguste�töörühma�oma�

tegevusest�ning�ÜRO�ja�ELi�vahelise�koostöö�võimalustest.�

�

�������������������������������������������������
67� Nõukogu�järeldused�Euroopa�Liidu�välistegevuses�lapse�õiguste�edendamise�ja�kaitsmise�kohta�–�arengu4�ja�

humanitaarmõõde.�
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Pärast�2007.�aasta�veebruaris�toimunud�Pariisi�konverentsi�„Free�Children�from�War”,�kus�osalevad�

riigid�võtsid�kohustuse�võidelda�lapssõdurite�nähtusega,�moodustati�16.�jaanuaril�2008�järelfoorum�

eesmärgiga� hõlbustada� endiste� lapssõdurite� rehabiliteerimist� käsitlevate� programmide� ja�

konkreetsete� projektide� rahastamist,� tuues� kokku� peamised� doonorid,� valitsusvälised�

organisatsioonid� ja� selle� probleemiga� seotud� riigid.� Foorum� tuleb� kokku� kaks� korda� aastas� New�

Yorgis�ja�seda�juhivad�ühiselt�Prantsusmaa,�UNICEF�ning�ÜRO�eriesindaja�laste�ja�relvakonfliktide�

küsimuses.�

�

4.5.� Inimõiguste�kaitsjad�

�

Euroopa� Liit� on� seisukohal,� et� aktiivne� kodanikuühiskond� ja� energilised� inimõiguste� kaitsjad� on�

inimõiguste� ülemaailmse� kaitsmise� ja� edendamise� tagamisel� väga� tähtsad.� Inimõiguste� kaitsjatele�

osutatava� toetuse� ülemaailmselt� nähtavamaks� muutmise� ja� neid� toetavate� ELi� meetmete�

tugevdamise� eesmärgil� võttis� nõukogu�2004.� aasta� juunis�vastu� inimõiguste�kaitsjaid�käsitlevad�

ELi� suunised,� milles� määratakse� praktilised� moodused� inimõiguste� kaitsjate� toetamiseks� ja�

abistamiseks.�Pärast�2007.�aastal�suuniste�rakendamise�algset�läbivaatamist�moodustati�2008.�aastal�

mitteametlik� inimõiguste� kaitsjate� töörühm,� mis� tegi� vahekokkuvõtte� kohalike� strateegiate�

rakendamise� olukorrast� ja� valis� välja� 26� pilootriigist� koosneva� rühma,� et� määrata� kindlaks�

olemasolevad�kitsaskohad�ja�parimad�tavad,�eesmärgiga�õppida�saadud�kogemustest.�Läbivaatamise�

tulemusena� kiideti� heaks� mitmed� järeldused� ja� soovitused.� Eelkõige� rõhutatakse� järeldustes,� et�

oluline� on� tugevdada� inimõiguste� kaitsjate� kaasamist� suuniste� rakendamisse,� soovitatakse� luua�

inimõiguste�rühmad�ELi�tasandil�kolmandates� riikides,� tehakse�ettepanek�suurendada�jõupingutusi�

suunistealase� teadlikkuse� parandamiseks� kohalikul� tasandil� ja� rõhutatakse,� kui� oluline� on�

kolmandate� riikidega� peetavates� inimõigustealastes� dialoogides� meediavabaduse� küsimus.� Lepiti�

kokku,� et� järeldused� tuleks� saata� kohalikele� eesistujatele.� Liikmesriike� innustati� jagama� järeldusi�

oma� saatkondadele� ja� arutama� tulemusi� kodanikuühiskonna� organisatsioonide� ja� inimõiguste�

kaitsjatega,�mis�tugevdaks�dialoogi�ELi�missioonide�ja�kohapealsete�inimõiguste�kaitsjate�vahel.�

�
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Inimõiguste� kaitsjate� toetamine� on� olnud� pikka� aega� Euroopa� Liidu� inimõigustealase�

välispoliitika�kindel�osa�ja�väga�oluline�aspekt�sõnavabaduse�kaitsmisel.�See�peegeldub�inimõiguste�

kaitsjaid� käsitlevates� suunistes,� milles� tunnistatakse,� kui� oluline� on� inimõiguste� kaitsjate� ohutuse�

tagamine� ja� nende� õiguste� kaitsmine.� Lisaks� näevad� suunised� ette� liidu� sekkumise� ohustatud�

inimõiguste� kaitsjate� kaitsmiseks� ning� soovitavad� praktilisi� vahendeid� inimõiguste� kaitsjate�

toetamiseks�ja�abistamiseks.�2008.�aasta�esimesel�poolel�arutati�inimõiguste�töörühmas�otseselt�ohus�

olevate� või� ohu� piiril� tegutsevate� inimõiguste� kaitsjate� ajutiseks� ümberpaigutamiseks� viisade�

väljastamise� küsimust� eesmärgiga� astuda� pärast� eesistujariik� Saksamaa� poolt� 2007.� aastal� tehtud�

algatust�samm�edasi�ja�uurida�võimalusi�laiendada�ja/või�parandada�viisade�väljastamist�inimõiguste�

kaitsjatele.�

�

2006.� aasta� naiste� inimõiguste� kaitsjate� kampaania� jätkuks� pöörab� EL� endiselt� tähelepanu� naiste�

inimõiguste�kaitsjate�olukorrale.�Seda�küsimust�tõstatatakse�teatavates�riikides�jätkuvalt�nt�mõnede�

valitsusväliste�organisatsioonidega�ja�ELi�missiooni�juhtide�poolt.�

�

Uus� demokraatia� ja� inimõiguste� Euroopa� rahastamisvahend� (EIDHR)� jõustus� 1.�jaanuaril�

2008.� See� on� rahastamis4� ja� poliitikavahend,� mis� annab� panuse� demokraatia� ja� õigusriigi� ning�

inimõiguste� ja� põhivabaduste� austamise� arendamisse� ja� tugevdamisse� kolmandates� riikides.� Selle�

üks� eesmärke� on� koostöö� kodanikuühiskonna� ja� rahvusvaheliste� organisatsioonidega� kogu�

maailmas.� Sel� eesmärgil� toetatakse� EIDHRi� raames� valitsusväliseid� organisatsioone� otse� ilma�

asukohariigi�valitsuse�eelneva�nõusoleku�vajaduseta.�Uue�EIDHRi�keskmes�on�eelkõige�inimõiguste�

kaitsjate� toetamine� ja�nendele� suunatud� solidaarsus.�Avaldati� esimene�pakkumiskutse� inimõiguste�

kaitsjaid� käsitlevate� suunistega� hõlmatud� inimõiguste� ja� demokraatia� küsimuste� toetamiseks.�

Rahastamisega� saaks� alustada� 2008.� aasta� sügisel� pärast� lepingute� sõlmimist� konkursi� võitnud�

valitsusväliste�organisatsioonidega.�

�

6.� ja� 7.� detsembril� toimus� Lissabonis� iga?aastane� ELi� ja� valitsusväliste� organisatsioonide�

vaheline� inimõigustealane� foorum,� mis� alates� 1999.� aastast� annab� inimõiguste� kaitsjatele�

võimaluse� vahetada� mõtteid� ELi� esindajatega.� Kõnealune� viimane� foorum� oli� pühendatud�

majanduslikele,� sotsiaalsetele� ja� kultuurilistele� õigustele� ja� eelkõige� majanduslike,� sotsiaalsete� ja�

kultuuriliste�õiguste�rahvusvahelise�pakti�fakultatiivsele�protokollile,�eesmärgiga�luua�pakti�raames�

kaebuste�esitamise�mehhanism.�

�
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4.6.� aiste�õigused�ja�sooline�võrdõiguslikkus�

�

EL� on� pikka� aega� edendanud� soolist� võrdõiguslikkust� ning� tal� on� selles� osas� aktiivne� roll�

rahvusvahelisel�tasandil.�

�

EL�ja�ÜRO�

�

aiste�olukorra�komisjoni�52.�istungjärgul�(25.�veebruar�–�7.�märts�2008)�oli�tähelepanu�keskmes�

soolise� võrdõiguslikkuse� edendamise� rahastamine� ja� naiste� mõjuvõimu� suurendamine.� ELil� oli�

nimetatud� istungjärgul� oluline� roll� Pekingi� tegevusprogrammi� edendamisel� ning� eelkõige�

heakskiidetud� järelduste� koostamisel,� mis� võeti� pärast� keerulisi� läbirääkimisi� ühehäälselt� vastu.�

Teksti�lisati�mitu�ELile�olulist�ideed,�kuigi�keeruline�oli�leida�tasakaalu�suurema�rahvusvahelise�abi�

vajaduse� ja� riikide�konkreetsete�kohustuste�vahel� integreerida�soolise�võrdõiguslikkuse�küsimused�

selgelt� oma� arengustrateegiatesse.� EL� korraldas� kõrvalürituse� teemal� „Euroopa� –� Vahemere�

piirkonna� partnerlus� ja� Istanbuli� protsess:� soolise� võrdõiguslikkuse� edendamise� rahastamine� ja�

naiste� mõjuvõimu� suurendamine”.� Ürituse� keskmes� olid� Istanbuli� tegevusraamistiku� (vt� allpool)�

rakendamise�kogemused�ja�väljakutsed.�

�

EL� toetas� jätkuvalt� ÜRO� suutlikkuse� tugevdamist� soolise� võrdõiguslikkuse� ja� naiste� mõjuvõimu�

suurendamise�edendamisel�ning�soolise�võrdõiguslikkuse�integreerimist�ÜRO�struktuuri.�EL�kutsus�

üles�tugevdama�ÜRO�soolise�võrdõiguslikkuse�valdkonna�vahendeid�ja�koordineerimismehhanismi,�

muu�hulgas� asepeasekretäri� tasemel�küsimustega� tegeleva�kõrgema�ametniku�ametisse�määramise�

kaudu.�

�
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aised,�rahu�ja�julgeolek�

�

Välissuhete� ja�Euroopa�naabruspoliitika�volinik�Benita�Ferrero4Waldner�korraldas�6.�märtsil�2008�

Brüsselis� kõrgetasemelise� rahvusvahelise� konverentsi� naissoost� poliitilistele� liidritele� pealkirjaga�

„Naised:� ebakindla� maailma� tasakaalustamine:� naissoost� poliitiliste� liidrite� rahvusvaheline�

konverents”.�Konverentsil,�millel�osales�üle�50�rahvusvahelise�naisliidri,�oli�kolm�eesmärki:�uurida�

viise,� millist� mõju� avaldavad� naistele� uued� julgeolekuohud� alates� kliimamuutustest,� keskkonna�

halvenemisest,� rahvusvahelisest� kuritegevusest,� usulisest� fundamentalismist� kuni� terrorismini;�

määratleda� konkreetsed� sammud,� et� suurendada� naiste� panust� inimeste� turvalisusse� kohalikul�

tasandil� ja� laiendada�seda�piirkondlikule,� riiklikule� ja� rahvusvahelisele� tasandile;�ning� analüüsida,�

mida� teha,� et� kasutada� enam� ära� naiste� panust� konfliktide� ennetamise� ja� kriisiolukordade�

lahendamise� alal.� Eriti� rõhutati� seda,� kuidas� hoogustada� naisi,� rahu� ja� julgeolekut� käsitleva� ÜRO�

Julgeolekunõukogu�resolutsiooni�1325�rakendamist.�

�

„Ärme�unusta�oma�vastutuse�koormat�–�laskem�kõneleda�neil,�kes�muidu�vaikiksid,�anname�võimu�
neile,�kes�muidu�oleksid�võimetud,�ja�kaitseme�neid,�kes�muidu�jääksid�kaitseta”.�
�
Benita�Ferrero4Waldner,�välissuhete�ja�Euroopa�naabruspoliitika�volinik�
�
6.�märtsil�2008�naissoost�poliitiliste�liidrite�rahvusvahelise�konverentsi�„Naised:�ebakindla�maailma�
tasakaalustamine”�raames�
�

�

Naiste,� rahu� ja� julgeoleku� teema� on� samuti� osa� rahutagamise� algatusest,� mida� rahastatakse�

EIDHRi� raames� ja� mis� toob� kokku� konfliktide� ennetamisele� ja� lahendamisele� spetsialiseerunud�

kümne�valitsusvälise�organisatsiooni68� teadmised.�Rahutagamise�algatuse�soolise�võrdõiguslikkuse�

osa,� mis� käivitati� 2008.� aasta� aprillis� ja� kestab� 18� kuud,� annab� poliitikakujundajatele� suuniseid,�

kuidas�rakendada�ÜRO�Julgeolekunõukogu�resolutsiooni�1325,�töötades�välja�ja�vahetades�tõenditel�

põhinevaid�poliitikasoovitusi�ja�kogemusi�naiste�rahutagamise�prioriteetide�tõhusamaks�toetamiseks�

Euroopa�Liidu�ja�selle�liikmesriikide�poolt.�

�

�������������������������������������������������
68� Adelphi�Research;�Crisis�Management�Initiative�(CMI);�European�Peacebuilding�Liaison�Office�(EPLO);�

Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�(FRIDE);�Hellenic�Foundation�for�European�
and�Foreign�Policy�(ELIAMEP);�International�Alert�(IA);�International�Center�for�Transitional�Justice�(ICTJ);�
Netherlands�Institute�of�International�Relations�Clingendael�(Clingendael�Institute);�Partners�for�Democratic�
Change�International�(PDCI);�Saferworld�(SW).�
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Selleks� et� kajastada� ELi� käimasolevat� tööd,� mille� raames� tegeletakse� põhjalikult� soolise�

võrdõiguslikkuse� ja� inimõiguste� küsimusega� julgeoleku4� ja� kaitsepoliitikas,� andis� nõukogu� 2008.�

aasta� mais� välja� esimese� käsiraamatu,� mis� käsitleb� inimõiguste� ja� soolise� võrdõiguslikkuse�

süvalaiendamist� Euroopa� julgeoleku?� ja� kaitsepoliitikasse.� Käsiraamat� on� mõeldud� neile,� kes�

teevad�ELi�kriisiohjamise�alal�koostööd,�seda�planeerivad,�rakendavad,�hindavad,�koolitavad�selleks�

töötajaid�ja�esitavad�selle�kohta�aruandeid.�

�

Valimiste� vaatlemine� on� teine� asjakohane� vahend� naiste� rolli� ja� osalemise� edendamiseks�

konfliktijärgsetes� või� konfliktialtides� ühiskondades.� Ühel� valimiste� vaatlemise� missioonil� on�

osalenud� soolise� võrdõiguslikkuse� ekspert� (Jeemen);� teiste� puhul� on� soolise� võrdõiguslikkuse�

küsimused� lisatud� inimõiguste� ekspertide� tööülesannete�hulka.� 2008.� aasta� aprillis� avaldatud�uues�

ELi�valimiste�vaatlemise�käsiraamatus�on�eraldi�jaotis�soolise�võrdõiguslikkusega�seotud�küsimuste�

kohta.�

�

Sooline�võrdõiguslikkus�ja�naiste�mõjuvõimu�suurendamine�arengukoostöös�

�

Pärast� komisjoni� teatise� vastuvõtmist� 2007.� aasta� märtsis� ja� nõukogu� 2007.� aasta� mai� järeldusi�

soolise� võrdõiguslikkuse� ja� naiste� mõjuvõimu� suurendamise� kohta� arengukoostöös,� jätkasid�

Euroopa� Komisjon� ja� ELi� liikmesriigid� tihedat� koostööd� kõnealuse� uue� poliitikaraamistiku�

jälgimisel� ja� rakendamisel.� 2007.� aasta� oktoobris� ja� 2008.� aasta� juunis� toimus� Brüsselis� kaks�

liikmesriikide�soolise�võrdõiguslikkuse�ekspertide�kohtumist,�kus�komisjon�ja�liikmesriigid�arutasid�

tulevase�soolist�võrdõiguslikkust�ja�naiste�mõjuvõimu�suurendamist�välissuhetes�käsitleva�ELi�

tegevuskava� põhijooni.69� Loodi� ka� komisjoni� juhitavad� kolm� töörühma� –� poliitilise� dialoogi� alal�

soolise� võrdõiguslikkuse� küsimustes,� soolise� võrdõiguslikkuse� ja� uute� abiandmisviiside� ning�

institutsioonilise� suutlikkuse� parandamise� alal.� Nende� töörühmade� töö� tulemusi� võetakse�

tegevuskavas�arvesse.�

�

Julgeoleku,�inimõiguste�ja�arengu�paremaks�seostamiseks�tellis�eesistujariik�Sloveenia�uuringu�selle�

kohta,� kuidas� EL� saaks� paremini� reageerida� tagajärgedele,� mida� relvakonfliktid� põhjustavad�

naistele,�ning�milles� tehti�mitmeid�soovitusi� tõhustamaks�ELi�meetmeid�naistele�relvakonfliktidest�

tulenevate�tagajärgede�kohta.�

�

�������������������������������������������������
69� Tegevuskava�on�olema�osa�laiemast�komisjoni�teatisest,�mis�käsitleb�välissuhete�valdkondadevaheliste�küsimuste�

integreerimist.�
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Istanbuli�tegevusraamistik�

�

Esimest�korda�pärast�Euroopa�–�Vahemere�piirkonna�partnerluse�loomist�tulid�Euroopa�–�Vahemere�

piirkonna� partnerid� kokku� soolist� võrdõiguslikkust� käsitleva� ministrite� konverentsi� („Naiste�

ühiskondliku�rolli�tugevdamine”)�raames,�mis�toimus�14.–15.�novembril�2006.�aastal�Istanbulis�ning�

millel� lepiti� kokku� tegevusraamistik� naiste� õiguste� ja� soolise� võrdõiguslikkuse� edendamiseks�

järgmise� viie� aasta� jooksul�kodanikukaitse,� poliitika?,� sotsiaal?,�majandus?� ja� kultuurisfääris.�

Istanbuli� tegevusraamistiku� rakendamist� kontrollitakse� igal� aastal.� Praeguseks� on� Brüsselis�

toimunud� kaks� järelkohtumist� (22.� oktoobril� 2007� ja� 12.� juunil� 2008)� koos� kõigi� Euroopa� –�

Vahemere�piirkonna�partnerite�esindajatega.�

�

Istanbuli�ministrite�konverentsi�järelduste�tõhusat�rakendamist�toetatakse�Euroopa�naabruspoliitika�

ja�partnerluse�rahastamisvahendist�rahastatava�piirkondliku�programmi�„Meeste�ja�naiste�võrdsuse�

suurendamine�Euroopa�–�Vahemere�piirkonnas”�(5�miljonit�eurot)�abil,�mis�alustas�tööd�2008.�aasta�

mais.�

�

Valdkondlikud�programmid�ning�demokraatia�ja�inimõiguste�Euroopa�rahastamisvahend�

�

Valdkondlik� programm� „Investeerime� inimestesse”� sisaldab� eraldiseisvat� finantsraamistikku�

(57�miljonit�eurot)�Euroopa�Komisjoni�meetmete� rahastamiseks� soolise�võrdõiguslikkuse� ja�naiste�

mõjuvõimu� suurendamise� valdkonnas.� Komisjon� avaldas� selle� programmi� all� pakkumiskutse�

kogusummas� 6,8� miljonit� eurot,� et� toetada� Euroopa� –� Vahemere� piirkonna� partnerriikide�

naisorganisatsioone� nende� jõupingutustes� muuta� õiguslikud� muudatused� soolise� võrdõiguslikkuse�

kasuks�ja�tagada�selle�valdkonna�hiljutiste�reformide�tõhus�rakendamine.�

�

Demokraatia� ja� inimõiguste� Euroopa� rahastamisvahend� edendab� meeste� ja� naiste� võrdset�

osalemist�oma�eesmärgi�nr�2�(„Kodanikuühiskonna�rolli�tugevdamine�inimõiguste�ja�demokraatlike�

reformide� edendamisel,� konfliktide� ennetamise� toetamisel� ning� poliitilise� osaluse� ja� esindatuse�

kindlustamisel”)� raames.� Komisjon� avaldas� 2008.� aasta� juulis� pakkumiskutse,� et� valida� selle�

eesmärgi� raames� rahastamiseks�välja�piirkondlikud� ja� riikidevahelised�projektid.�Eriti� rõhutatakse�

ÜRO�Julgeolekunõukogu�resolutsiooni�1325�edendamist.�

�
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EÜ�ja�ÜRO�arengu?,�rahu?�ja�julgeolekupartnerlus�

�

Euroopa� Komisjon� alustas� 2007.� aasta� aprillis� kolmeaastast� partnerlust� ÜRO� aistearengu�

Fondiga� (UNIFEM)� („EÜ� ja� ÜRO� partnerlus� soolise� võrdõiguslikkuse� alal� arengu� ja� rahu�

tagamiseks”),� et� suurendada� partnerriikide� suutlikkust� ja� soolise� võrdõiguslikkusega� seonduvat�

vastutust.� Valmistamaks� ette� 2008.� aasta� septembri� Accra� konverentsi� abi� tõhususe� alal� oli�

käesolevas� aruandes� käsitletaval� ajavahemikul� projekti� keskmes� riikidega� konsulteerimiste�

rakendamine�ja�kaardistamine�12�sihtriigis.70�

�

Euroopa�Liit�toetab�uut�projekti�soolise�võrdõiguslikkuse�alal�Kirgiisi�Vabariigis�

Eelkõige�Kirgiisi�Vabariigi�maapiirkondades�elavad�naised�ei�ole�teadlikud�oma�valimisõigusest�ja�

tihti�ei�usu�nad,�et�nende�hääled�võiksid�poliitilist�olukorda�muuta.�Projekti�eesmärk�on�aidata�kaasa�

valimisõiguse� ja� 4protsessi� õiguslike� aspektide� selgitamisele.� Kavandatud� tegevus� edendab�

demokraatlikke� väärtusi� ja� kodanike� aktiivset� osalemist� otsustusprotsessis.� Konkreetsemalt�

parandatakse� naiste,� kogukondade� juhtide� ja� kohalike� omavalitsusorganite� esindajate� teadlikkust�

valimistest� ja� kodanikuõigustest.� EIDHRi� projekti� (2008–2010)� rakendab� organisatsioon�

Development�and�Cooperation�in�Central�Asia�(DCCA),�kes�korraldab�36�koolituskursust�ja�loob�60�

teabe4�ja�konsultatsioonikeskust,�kus�kodanikud�saavad�teavet�ja�õigusabi�oma�valimisõiguse�kaitse�

kohta.�

�

�������������������������������������������������
70� Lisateavet�vt�veebisaidilt�www.gendermatters.eu.�
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4.7.� Inimkaubandus�

�

ELi� inimkaubandusevastase� poliitika� raamistik� sisaldub� komisjoni� teatises� „Võideldes�

inimkaubandusega� –� integreeritud� lähenemisviis� ja� ettepanekud� tegevuskava� kohta”� (2005.� aasta�

oktoober)71� ja�seejärel�nõukogu�poolt�vastu�võetud�ELi�tegevuskavas�inimkaubanduse�tõkestamise�

ja�selle�vastase�võitluse�heade�tavade,�standardite�ning�korra�kohta� (2005.�aasta�detsember),72�mis�

on� kooskõlas� vabaduse,� turvalisuse� ja� õiguse� tugevdamist� Euroopa� Liidus� käsitleva� Haagi�

programmiga.� Mõlemas� dokumendis� soovitatakse� inimkaubanduse� puhul� kasutada�

valdkondadevahelist� lähenemisviisi,� mis� ei� piirdu� õiguskaitsealaste� strateegiatega,� vaid� hõlmab�

ennetamise�ja�ohvrite� toetamise�meetmete�laia�skaalat.�Strateegia�aluseks�on�inimõigustel�põhinev�

lähenemisviis,�milles�keskendutakse�ohvrite�õigustele�ja�võetakse�arvesse�täiendavaid�väljakutseid,�

mis� on� seotud� konkreetsete� rühmade,� näiteks� naiste� ja� lastega,� ning� mis� tahes� alusel�

diskrimineeritavate� isikute,�näiteks�vähemuste�või�põlisrahvaste�hulka�kuuluvate� isikutega.�Lisaks�

peavad� soolist� võrdõiguslikkust� ja� laste� õigusi� käsitlevad� ELi� poliitikad73� esmatähtsaks� naiste� ja�

lastega�kauplemise�vastast�võitlust.�

�

Komisjon�moodustas�2007.�aasta�oktoobris�uue� inimkaubanduse�ekspertrühma,74�võttes�arvesse�

vajadust�kaasata�uued�liikmed,�tulenevalt�viimasest�ELi�laienemisest,�ja�saada�eriteadmisi�eelkõige�

tööjõu�ekspluateerimise�valdkonnas.�Eksperdirühma�liikmed�nimetati�ametisse�2008.�aasta�juulis.75�

Aruandeperioodil� koostas� komisjon� aruande76� inimkaubandust� käsitleva� ELi� tegevuskava�

rakendamise� hindamise� ja� jälgimise� kohta,� mille� aluseks� oli� 2007.� aasta� detsembris� kõigile�

liikmesriikidele� saadetud� küsimustik,� milles� paluti� ajakohastatud� teavet� riiklike� inimkaubanduse�

vastaste� poliitikate� rakendamise� kohta.� Konsulteeriti� ka� teiste� organitega,� kes� vastutavad�

tegevuskavas�ettenähtud�mõnede�tegevuste�rakendamise�eest.�

�

�������������������������������������������������
71� KOM(2005)�514�lõplik.�
72� ELT�C�311,�9.12.2005,�lk.�1.�
73� Vt�peatükke�4.6.�ja�4.3.�
74� Komisjoni�otsus,�ELT�L�277,�20.10.2007,�lk�29.�
75� Komisjoni�otsus�2008/604/EÜ,�ELT�L�194,�23.7.2008,�lk�12.�
76� Aruanne�on�kavas�vastu�võtta�2008.�aasta�lõpuks.�
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Usaldusväärsete� ja� võrreldavate� andmete� puudumine� on� üks� tõsisemaid� probleeme� võitluses�

inimkaubanduse� vastu� erinevates� riikides,� kus� see� nähtus� esineb.� Kooskõlas� ELi� 2005.� aasta�

tegevuskavaga� on� komisjoni� teatises� kuritegevuse� ja� kriminaalasjades� õigusemõistmise� näitajate�

hindamise� ELi� strateegia� väljatöötamise� kohta77� ette� nähtud� katserühmade� loomine,� et� uurida�

võimalust� kehtestada� andmete� kogumise� ühised� suunised,� sealhulgas� võrreldavad� näitajad�

inimkaubanduse� valdkonnas.� Sellega� seoses� käivitati� koostöös� Rahvusvahelise�

Tööorganisatsiooniga� DELPHI� meetodil� põhinev� laiaulatuslik� konsulteerimine,� et� koostada�

andmete� kogumiseks� kokkulepitud� näitajad.� Konsulteerimise� tulemused� on� kättesaadavad� 2008.�

aasta�lõpuks.�

�

Inimkaubandusel� on� ulatuslik� rahvusvaheline� mõju� ja� selles� valdkonnas� tegutsemine� ei� piirdu�

üksnes� ELiga.78� Komisjon� ja� ELi� liikmesriigid� teevad� seetõttu� jätkuvalt� tihedat� koostööd�

asjaoamaste�rahvusvaheliste�organisatsioonidega,�nagu�ÜRO,�Euroopa�Nõukogu,�OSCE�(sealhulgas�

OSCE� inimkaubanduse� vastase� võitluse� eriesindaja� ja� koordinaator79)� ja� Rahvusvahelise�

Migratsiooniorganisatsiooniga� (IOM).� Eelkõige� jälgis� EL� tihedalt� ÜRO� Inimõiguste� Nõukogu�

inimestega,� eelkõige� naiste� ja� lastega� kauplemise� eriraportööri� tegevust,� ja� toetas� tema� mandaadi�

pikendamist.�

�

Euroopa�Ühendus�ja�kõik�ELi�liikmesriigid�on�kirjutanud�alla�ÜRO�rahvusvahelise�organiseeritud�

kuritegevuse�vastu�võitlemise�konventsioonile�ja�selle�lisaprotokollile�inimestega�kauplemise�kohta.�

Aruandeperioodil� võtsid� ELi� liikmesriigid� lisasamme,� et� ühineda� Euroopa� Nõukogu�

inimkaubanduse� vastu� võitlemise� konventsiooniga,� mis� jõustus� 1.� veebruaril� 2008.� Siiani� on�

konventsiooni� ratifitseerinud� kümme� ELi� liikmesriiki,� samal� ajal� kui� 15� liikmesriiki� on�

konventsioonile�alla�kirjutanud�ja�selle�ratifitseerimismenetlus�on�pooleli.�

�

�������������������������������������������������
77� KOM(2006)�437�lõplik.�
78� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index.htm�
79� http://www.osce.org/cthb/�
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Seoses� ühenduse� abiga� kolmandatele� riikidele,� on� mitmed� riiklikud� ja� piirkondlikud�

strateegiadokumendid� ja� näidisprogrammid� sisaldanud� otseseid� viiteid� inimkaubandusele� ja� seda�

hõlbustavate� tegurite� vastaste� strateegiate� tugevdamisele.� Komisjon� rahastas� mitmeid� algatusi�

eesmärgiga�tegeleda�inimkaubanduse�algpõhjustega,�nagu�vaesus,�tõrjutus,�sotsiaalne�ebavõrdsus�ja�

sooline� diskrimineerimine,� ning� projekte,� mis� keskendusid� otseselt� inimkaubanduse� tõkestamisele�

mitmetes� kolmandates� riikides� ja� mida� sageli� rakendasid� kodanikuühiskonna� organisatsioonid.�

Lisaks�on�rahastatud�algatusi,�millega�tugevdatakse�majanduslikku,�õiguslikku�ja�poliitilist�olukorda�

ja�edendatakse�kõige�haavatavamate�rühmade,�eelkõige�naiste,�laste,�sisserändajate�ja�põlisrahvaste�

õigusi.�

�

Üldprogrammi� „Turvalisus� ja� vabaduste� kaitse”� (2007–2013)� osaks� olevas� uues� rahastamiskavas�

„Kuritegevuse� ennetamine� ja� selle� vastu� võitlemine”� on� inimkaubanduse� vastu� võitlemine�

esmatähtsal�kohal.�2007.�aastal�valiti�rahastamiseks�välja�inimkaubandusega�otseselt�seotud�üheksa�

pakkumist�ja�veel�kolm�sellega�seotud�küsimustega�tegelevat�projekti.�Raha�eraldatakse�ka�muudest�

geograafilistest� ja� temaatilistest� rahastamisvahenditest� (näiteks� arengukoostöö� rahastamisvahend,�

stabiliseerimisvahend,� programm� „Investeerime� inimestesse”� ja� EIDHR).� Inimkaubanduse� vastu�

võitlemisel� on� tõhusaks� vahendiks� osutunud� ka� teised� rahastamise� eriprogrammid,� nagu� laste,�

noorte,�naiste�ja�riskirühmade�vastase�vägivalla�probleemidele�suunatud�Daphne�III�(2007–2013)�ja�

„Turvalisem�Internet+”�(2005–2008).�Lisaks�kuulutati�2008.�aasta�veebruaris�temaatilise�programmi�

„Investeerime�inimestesse”�alusel�välja�pakkumiskutse�lastega�kaubitsemise�projektide�alal.�

�

Esimesel� inimkaubanduse� vastasel� ELi� päeval� 18.� oktoobril� 2007� oli� tähelepanu� keskmes�

inimõigustest�lähtuv�lähenemisviis�inimkaubanduse�vastasele�poliitikale.�Sel�puhul�esitas�komisjon�

soovitused� inimkaubanduse� ohvrite� tuvastamise� ja� neile� teenuste� osutamise� kohta80,� milles�

kutsutakse� üles� looma� valitsuste� ja� kodanikuühiskonna� organisatsioonide� koostööl� põhinevaid�

riiklikke�mehhanisme.�

�

�������������������������������������������������
80� http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/anti_trafficking_day_07/documents_en.htm�
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4.8.� Rahvusvaheline�Kriminaalkohus�ja�karistamatusevastane�võitlus�

�

Rahvusvahelise� Kriminaalkohtu� jurisdiktsiooni� alla� kuuluvad� rasked� kuriteod� valmistavad� muret�

Euroopa� Liidule,� kes� on� otsustanud� teha� koostööd� selliste� kuritegude� ärahoidmiseks� ja� kaotada�

võimalus,�et�nende�toimepanijad�jäävad�karistamata.�

�

Euroopa� Liit� ajakohastas� 16.� juunil� 2003� oma� 2001.� aasta� ühist� seisukohta� Rahvusvahelise�

Kriminaalkohtu�kohta81,�võttes�arvesse�Rooma�statuudi� jõustumist�1.� juulil�2002.�Ühise�seisukoha�

eesmärk� on� toetada� Rahvusvahelise� Kriminaalkohtu� tõhusat� toimimist� ning� saavutada� sellele�

ülemaailmne�toetus,�edendades�võimalikult�laialdast�ühinemist�Rooma�statuudiga.�

�

EL� avaldas� sellega� seoses� brošüüri,� et� selgitada� ELi� tegevust� Rahvusvahelise� Kriminaalkohtu�

toetamisel.82�Brošüür�on�kättesaadav�nõukogu�veebisaidil:�(http://consilium.europa.eu/icc).�

�

Kooskõlas�ELi�ühise�seisukohaga�oli�Rahvusvahelise�Kriminaalkohtu�küsimus�paljude�vaadeldaval�

ajavahemikul� toimunud� mitmete� oluliste� tippkohtumiste� (nt� Aafrika� ja� ELi� tippkohtumine)� ja�

kolmandate� riikidega� peetud� poliitiliste� dialoogide� päevakorras.� EL� jätkas� demaršide� tegemist�

kolmandatele� riikidele,� et� innustada� neid� ratifitseerima� Rooma� statuuti� ning� privileegide� ja�

immuniteetide� kokkulepet,� ning� võimalusel� heidutada� riike� allkirjastamast� kahepoolseid�

väljaandmisevastaseid�kokkuleppeid.�

�

Aafrika�on�ELi�peamine�prioriteet�ning�ELi�ja�Aafrika�tippkohtumine�Lissabonis�(8.�ja�9.�detsember�

2007)�oli�sellega�seoses�ajalooline�sündmus.�EL�lisab�kriminaalkohtu�toetamise�küsimuse�kõigisse�

oma� poliitikatesse� ning� Aafrika� ja� ELi� strateegilisse� partnerlusse.� Tippkohtumisel� vastu� võetud�

Aafrika4ELi�ühisstrateegia83�on�selge�näide�sellest,�et�mõlemad�pooled�võtavad�kohustuse�võidelda�

karistamatusega�ning�toetavad�Rahvusvahelise�Kriminaalkohtu�loomist�ja�tõhusat�toimimist.�

�

�������������������������������������������������
81� Nõukogu�16.�juuni�2003.�aasta�ühine�seisukoht,�ELT�L�150,�18.6.2003,�lk�67.�Tekst�on�kättesaadav�nõukogu�

veebisaidil�11�ELi�keeles�(FR,�DA,�EL,�ES,�IT,�NL,�DE,�PT,�FI,�SV�ja�EN)�ning�hiina,�vene�ja�araabia�keeles.�
82� Veebruar�2008.�
83� 16344/07.�
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Riigid,�kelle�suhtes�tegi�EL�demarše�Rooma�statuudi�üldkehtivuse�ja�kõikehõlmavuse�

edendamiseks:�

Aafrika�Liit,�Aserbaidžaan,�Cabo�Verde,�Côte�d'Ivoire,�Guinea4Bissau,�India,�Kamerun,�

Kasahstan,�Katar,�Madagaskar,�Malaisia,�Maroko,�Moldova,�Mosambiik,�Nepal,�Suriname,�Tšiili�

ja�Ukraina.�

�
Toetudes�ELi�ja�Rahvusvahelise�Kriminaalkohtu�vahel�2006.�aastal�sõlmitud�koostöö�ja�abistamise�

lepingule,� viimistlesid� mõlemad� organisatsioonid� 2008.� aasta� aprillis� salastatud� teabe� vahetamise�

rakenduskorra.84�Kõnealune�kord�aitab�kahtlemata�kaasa�mõlema�organisatsiooni�vahelise�koostöö�

süvendamisele.�

�
Ühist�seisukohta�täiendab�2004.�aasta�tegevuskava.85�Muude�eesmärkide�kõrval�nähakse�selles�ette�

järgmist:� „Rahvusvahelise� Kriminaalkohtu� küsimust� tuleks� käsitleda� kõigi� ELi� välissuhete�

valdkondade�raames.�Sellega�seoses� tuleks�Rooma�statuudi� ratifitseerimise� ja� rakendamise� teema�

tõstatada� ka� inimõiguste� valdkonna� küsimusena� ELi� ja� kolmandate� riikide� vahel� sõlmitavaid�

kokkuleppeid�käsitlevatel�läbirääkimistel.”�

�
Siiani� on� 2005.� aasta� muudetud� Cotonou� leping,� mida� kohaldatakse� 79� Aafrika,� Kariibi� mere� ja�

Vaikse� ookeani� piirkonna� riigi� ning� ELi� suhtes,� ainus� siduv� õigusakt,� millesse� on� lisatud�

Rahvusvahelise� Kriminaalkohtuga� seotud� klausel.86� Euroopa� Komisjon� pidas� läbirääkimisi�

Rahvusvahelise� Kriminaalkohtuga� seotud� klausli� lisamise� üle� Euroopa� naabruspoliitika�

tegevuskavadesse� Armeenia,� Aserbaidžaani,� Egiptuse,� Gruusia,� Jordaania,� Liibanoni,� Moldova� ja�

Ukrainaga.� Rahvusvahelise� Kriminaalkohtu� klauslite� eelnõude� üle� peetakse� praegu� läbirääkimisi�

Tai,� Vietnami� ja� Kesk4Ameerika� riikidega.� 2007.� aasta� juunis� kiitis� nõukogu� heaks� Indoneesiaga�

sõlmitava� partnerlus4� ja� koostöölepingu,� millele� kirjutatakse� eeldatavasti� alla� käesoleva� aasta�

jooksul.� See� sisaldab� klauslit� Rahvusvahelise� Kriminaalkohtu� kohta,� mis� kohustab� Indoneesiat�

ühinema� Rooma� statuudiga.� Käimasolevatel� läbirääkimistel� Lõuna4Aafrika,� Iraagi� ja� Andide�

Ühendusega�on�klausli�osas� juba�kokkuleppele� jõutud.�Rahvusvahelist�Kriminaalkohut�käsitlevaid�

klausleid� sisaldavad� ka� läbirääkimisvolitused� koostöölepingute� sõlmimiseks� järgmiste� riikidega:�

Ukraina,�Venemaa�Föderatsioon�ja�Hiina.�

�

�������������������������������������������������
84� 8349/08�REV�1,�8410/08�ja�8786/08.�
85� 5742/04.�Tekst�on�kättesaadav�inglise,�prantsuse,�hiina,�vene�ja�araabia�keeles.�
86� Cotonou�lepingu�(EÜT�L�317,�15.12.2000,�lk�3–353,�muudetud�tekst�ELT�L�209,�11.8.2005,�lk�27–53)�artikkel�

11.�
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Aruandeperioodil�oli�Rahvusvahelise�Kriminaalkohtu�Rooma�statuudi�ratifitseerinud�108�riiki.�

�

Aruandeperioodil�olid�Rahvusvahelise�Kriminaalkohtu�jaoks�olulisteks�veel�järgmised�sündmused:�

�� Rahvusvahelise� Kriminaalkohtu� prokuröri� kuues� ja� seitsmes� aruanne� (esitatud� ÜRO�

Julgeolekunõukogule� 2007.� aasta� detsembris� ja� 2008.� aasta� juunis)� näitasid� taas� Sudaani�

valitsuse� soovimatust� teha� koostööd� kohtuga� ning� et� kaks� kahtlusalust� (kelle� suhtes� kohus�

andis�27.�aprillil�2007�välja�vahistamismäärused)�viibivad�siiani�vabaduses,�nad�on�ametis�ja�

seotud�tsiviilisikute�vastu�suunatud�tegevusega.�

�� Liikumise�Mouvement�de�Libération�du�Congo�väidetava�esimehe�ja�ülemjuhataja�Jean4Pierre�

Bemba� vahistamine� 2008.� aasta� mais� ja� tema� kohtu� ette� toomine� arvatavalt� Kesk4Aafrika�

Vabariigis� toimepandud�kuritegude�eest� (kaks� süüdistust� inimsusevastaste�kuritegude� ja�neli�

süüdistust�sõjakuritegude�eest).�

�

Darfuri� olukorraga� seoses� on� EL� lisaks� suurendanud� survet� Sudaanile� mitmetes� nõukogu�

järeldustes87,�eesistujariigi�poolt�ELi�nimel�tehtud�avalduses88,�Euroopa�Parlamendi�resolutsioonis89�

ja�Euroopa�Ülemkogu�2008.�aasta�juuni�järeldustes90,�milles�„Euroopa�Ülemkogu�kutsus�üldasjade�

ja�välissuhete�nõukogu�üles�edaspidigi� jälgima�tähelepanelikult�arenguid�Sudaanis�����������	��

��
�	���	���� ��	�
��� ������ ���� ������� ��� ���� ������ 	������ ���
����� ÜRO� ja� teiste�

institutsioonidega,�sealhulgas�Rahvusvahelise�Kriminaalkohtuga”.�

�

Nõukogu� rahvusvahelise� õiguse� töörühma� Rahvusvahelise� Kriminaalkohtu� küsimustega� tegelev�

rühm�jätkas�2008.�aastal�arutelusid�USA�välisministeeriumi�õigusnõuniku�John�B.�Bellinger�III4ga.�

�

�������������������������������������������������
87� Detsember�2007�(16395//07),�jaanuar�2008�(5922/08)�ja�juuni�2008�(10832/08).��
88� 7918/08.�
89� P6_TA4PROV(2008)0238.�
90� 11018/08.�
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Komisjon� ja� liikmesriigid� jätkasid� kogu� aruandeperioodi� jooksul� teiste� organisatsioonide� seas�

Rahvusvahelise�Kriminaalkohtu�eest�võitleva�koalitsiooni� ja�ülemaailmse� tegevuse�eest�võitlevate�

parlamendisaadikute� võrgustiku� (Parliamentarians� for� Global� Action)� rahastamist,� kelle�

jõupingutused� Rooma� statuudi� ratifitseerimise� ja� rakendamise� edendamisel� ning� Rahvusvahelise�

Kriminaalkohtu� töö� jälgimisel� on� hindamatu� väärtusega.� Komisjon� jätkas� Rahvusvahelise�

Kriminaalkohtu� ametnikevahetuse� ja� külalisekspertide� programmi� rahastamist.� Liikmesriigid�

jätkasid� selliste� organisatsioonide� rahastamist� nagu� rahvusvahelise� kriminaalõiguse� võrgustik� ja�

rahvusvahelise�kriminaaluurimise�instituut.�Samuti� toetasid�liikmesriigid�rahaliselt�Rahvusvahelise�

Kriminaalkohtu� ohvrite� sihtfondi� ja� vähimarenenud� riikide� sihtfondi;� neist� viimase� eesmärk� on�

aidata� vähimarenenud� riikide� delegatsioonidel� osaleda� kohtu� osalisriikide� assamblee� istungitel.�

Komisjon�avaldas�2007.�aastal�EIDHRi�raames�pakkumiskutse�summas�4,9�miljoni�eurot�aastateks�

2007–2008� (toetus� ülemaailmsete� kodanikuühiskonna� kampaaniatele,� et� tagada� Rahvusvahelise�

Kriminaalkohtu�tõhus�toimimine).�

�

Komisjon� ja� liikmesriigid� toetasid� nii� poliitiliselt� kui� rahaliselt� ka� selliseid� ajutisi� tribunale� nagu�

Rwanda� asjade� rahvusvaheline� kriminaalkohus,� endise� Jugoslaavia� asjade� rahvusvaheline�

kriminaalkohus,� Sierra� Leone� asjade� erikohus� (mis� alustas� 4.�juunil� 2007�kohtumõistmist� Charles�

Taylori� üle,� kusjuures� esimene� tunnistaja� kuulati� üle� 7.� jaanuaril� 2008,� ja� lõpetas� 28.� mail� 2008�

kohtuasja� The� Prosecutor� v.� Moinina� Fofana� ja� Allieu� Kondewa,� sealhulgas� apellatsioonkaebuse�

arutamise)� ning� Kambodža� kohtute� erikojad,� mida� tuntakse� ka� punakhmeeride� tribunali� nime� all,�

mis�pärast�mitmeid�süüdistuse�esitamisi�ja�režiimi�viie�endise�liikme�vahistamisi�pidas�oma�esimese�

istungi�4.�veebruaril�2008.�

�



�

�

14146/1/08�REV�1� � mkk� 80�
� DG�E�HR� LIMITE� ET�

4.9.� Inimõigused�ja�terrorism�

�

EL� omistab� suurt� tähtsust� inimõiguste� ja� põhivabaduste� täieliku� ja� tõhusa� kaitse� tagamisele�

terrorismivastase� võitluse� kontekstis� nii� Euroopas� kui� ka� mujal� maailmas.� Tõhusad�

terrorismivastased� meetmed� ja� inimõiguste� kaitse� ei� ole� omavahel� vastuolus,� vaid� teineteist�

vastastikku� täiendavad� ja� tugevdavad� eesmärgid.� Euroopa� Liidu� terrorismivastases� strateegias�

määratletud� strateegiline� kohustus� on� selles� osas� väga� selge:� „Võidelda� terrorismi� vastu� kogu�

maailmas,� austades� inimõigusi,� ja�muuta�Euroopa�ohutumaks,� võimaldades� oma� kodanikel� elada�

vabadusel,� turvalisusel� ja� õigusel� rajaneval� alal.”� Demokraatlikel� ühiskondadel� on� terrorismi�

nuhtlusest�võimalik�lahti�saada�üksnes�pikas�perspektiivis,�kui�nad�jäävad�kindlaks�oma�väärtustele.�

ELi� terrorismivastane� võitlus� tugineb� kindlalt� õiguslikule� raamistikule,� mis� tagab� inimõiguste� ja�

põhivabaduste� austamise.91� EL� on� jätkuvalt� kindlalt� pühendunud� piinamise� ning� julmal,�

ebainimlikul� või� alandaval� moel� kohtlemise� ja� karistamise� absoluutsele� keelustamisele.� Salajased�

kinnipidamiskohad,� kus� kinnipeetavaid� hoitakse� õiguslikus� vaakumis,� ei� ole� kooskõlas�

rahvusvahelise�humanitaarõiguse�ja�rahvusvaheliste�inimõigustega.92�

�

EL�on�mitmesugustel�ÜRO�foorumitel�tehtud�avaldustega�kinnitanud�inimõiguste�tagamise�olulisust�

terrorismivastases�võitluses.�Eesistujariik�märkis�2008.�aasta�veebruaris�Euroopa�Liidu�nimel�ÜRO�

Peaassamblee� rahvusvahelise� terrorismi� likvideerimise� meetmete� komitees� esinedes,� et�

terrorismivastases� võitluses� tehtav� rahvusvaheline� koostöö� peab� olema� kooskõlas� rahvusvahelise�

õigusega,�sealhulgas�ÜRO�harta�ning�asjaomaste�rahvusvaheliste�konventsioonide�ja�protokollidega,�

eelkõige� inimõigusi� käsitleva� rahvusvahelise� õiguse,� pagulasõiguse� ja� rahvusvahelise�

humanitaarõigusega.� 19.� märtsil� 2008� ÜRO� Julgeolekunõukogus� esitatud� avalduses�

terrorirünnakutest� rahvusvahelisele� rahule� ja� julgeolekule� tulenevate� ohtude� kohta� rõhutas�

eesistujariik,� et� kõik� terrorismivastased� meetmed� peavad� olema� kooskõlas� rahvusvahelisest�

õigusest,� eelkõige� inimõigusi� käsitlevast� rahvusvahelisest� õigusest,� pagulasõigusest� ja�

rahvusvahelisest� humanitaarõigusest� tulenevate� kohustustega.� Lisaks� toetas� EL� terrorismiga�

võitlemise�raames�inimõiguste�ja�põhivabaduste�edendamise�ja�kaitse�valdkonna�ÜRO�eriraportööri�

mandaadi�pikendamist�(detsember�2007).�

�

�������������������������������������������������
91� ELi�väärtustest�ja�poliitikatest�tõhusa�teavitamise�kaudu�teostatav�radikaliseerumise�ja�terroristide�värbamise�

vastane�ELi�strateegia.�
92� Nõukogu�11.�detsembri�2006.�aasta�järeldused.�
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EL� jätkas� põhjalikku� dialoogi� USA� välisministeeriumi� õigusnõunikuga� rahvusvahelise� õiguse� ja�

terrorismivastaste� jõupingutuste� erinevate� aspektide� üle.� Need� kohtumised� on� võimaldanud�

vahetada� põhjalikult� arvamusi� terrorismivastases� võitluses� tekkivate� rahvusvahelise� õiguse�

keeruliste� küsimuste� üle.� Dialoog� aitab� kaasa� paremale� arusaamisele� sellest,� kuidas� tuleks�

terrorismivastast�võitlust�juhtida,�austades�õigusriigi�põhimõtet�ja�rahvusvahelist�õigust,�sealhulgas�

inimõigusi�käsitlevat�rahvusvahelist�õigust.�

�

Euroopa� –� Vahemere� piirkonna� partnerluse� kontekstis� korraldasid� Euroopa� Komisjon� ja� Tšehhi�

Välisministeerium�16.�ja�17.�juunil�2008�Prahas�seminari�teemal�„Inimõiguste�austamise�tagamine�

terrorismivastases�võitluses�kooskõlas�rahvusvahelise�õigusega”.�2005.�aasta�novembris�Euroopa�–�

Vahemere� piirkonna� Barcelona� tippkohtumisel� vastu� võetud� terrorismivastase� võitluse�

tegevusjuhendis� kutsutakse� terrorirünnakutele� otsustavalt,� kuid� proportsionaalselt� reageerima,�

toetudes�kindlalt�rahvusvahelisele�ja�siseriiklikule�õigusele,�et�tagada�inimõiguste�ja�põhivabaduste�

austamine.� Selle� järelmeetmena� kutsuti� Tamperes� toimunud� Euroopa� –� Vahemere� piirkonna�

välisministrite�kohtumisel�üles�korraldama�piirkondlikku�seminari� inimõiguste�austamise�tagamise�

kohta� terrorismivastases� võitluses� kooskõlas� rahvusvahelise� õigusega.� Praha� seminaril� osales� üle�

saja� Euroopa� –� Vahemere� piirkonna� partnerriikide� valitsuse� ja� kodanikuühiskonna� esindaja.�

Seminaril�arutati�selliseid�küsimusi�nagu�võitlus�diskrimineerimise�vastu,�sõnavabaduse� tagamine,�

võitlus� piinamise� vastu� ja� õigus� õiglasele� kohtumõistmisele.� Seminaril� võeti� vastu� ulatuslikud�

soovitused,� mis� on� aluseks� Euroopa� –� Vahemere� piirkonna� partnerite� vahel� tulevikus� selles�

küsimuses�tehtavale�tööle.�

�

Euroopa�Parlamenti�võttis�12.�detsembril�2007�vastu�resolutsiooni�terrorismivastase�võitluse�kohta,�

kutsudes�üles�järgima�terrorismivastases�tegevuses�kõige�rangemalt�inimõigusi.�Euroopa�Parlament�

pidas�28.�veebruaril�2008�avaliku�istungi�Guantánamo�Bay�küsimuses.�Istungil�arutati�Guantánamo�

Bay� suhtes� kohaldatavate� rahvusvaheliste� juriidiliste� kohustuste� küsimust,� nagu� kinnipeetavate�

menetlusõigused,� tagasisaatmise� keelu� põhimõtet� ja� Guantánamost� lahkujate� ümberasustamise�

küsimust.�

�



�

�

14146/1/08�REV�1� � mkk� 82�
� DG�E�HR� LIMITE� ET�

4.10.� Inimõigused�ja�ettevõtlus�

�

Seoses�globaliseerumisega� tekitab�mitteriiklike�osalejate,�näiteks� rahvusvaheliste�korporatsioonide�

kasvav�mõjujõud�olulisi�küsimusi,�mis�puudutavad�nimetatud�osalejate�rolli�ja�vastutust�inimõiguste�

valdkonnas� nii� riiklikul� kui� ka� rahvusvahelisel� tasandil.� See� küsimus� on� viimasel� ajal� tõusnud�

esiplaanile� ja�viinud�märkimisväärse� aruteluni� inimõiguste� ja� ettevõtluse�vaheliste� seoste�üle,�mis�

ilmnevad� juba� inimõiguste� ülddeklaratsioonis,� milles� kutsutakse� „kõiki� üksikisikuid� ja�

ühiskondlikke�asutusi”�üles�püüdma�edendada�nimetatud�õiguste�ja�põhivabaduste�austamist.�EL�on�

selles� otsustava� tähtsusega� arutelus� aktiivselt� osalenud� ja� toetanud� mitmeid� erinevaid� selle�

valdkonna�algatusi�eelkõige�ÜRO�tasandil�ja�seoses�ettevõtete�sotsiaalse�vastutuse�mõistega.�Samuti�

on�EL�kohustunud�tagama,�et�kaubanduspoliitika�mõjutaks�positiivselt�inimõiguste�austamist�kogu�

maailmas,� aidates� sealhulgas� toetada� inimväärset� tööd� ja� säästvat� arengut� kahepoolsete�

kaubanduslepingute�abil.�

�

Aruandeperioodil� jälgis�EL� tähelepanelikult� inimõiguste�ning�rahvusvaheliste�korporatsioonide�

ja� muude� äriühingute� küsimusi� käsitleva� ÜRO� peasekretäri� eriesindaja� tööd,� kes� esitas�

7.�aprillil� 2008.� aastal� inimõiguste� nõukogule� oma� teise� aruande.� Nimetatud� aruandes,� millele� oli�

lisatud� kaks� lisa� ja� lisaaruanne� pealkirjaga� „Mõjusfääride� ja� kaassüü� mõistete� selgitamine”,�

määratletakse� nõukogu� poolt� arutatav� kontseptuaalne� ja� poliitiline� raamistik,� mis� on� koondunud�

kolme� põhimõtte� ümber:� riigi� kohustus� kaitsta� kolmandate� isikute,� sealhulgas� ettevõtete� poolt�

toimepandud� inimõiguste� rikkumiste� eest,� ettevõtte� kohustus� austada� inimõigusi� ning�

õiguskaitsevahenditele� tõhusama� juurdepääsu� vajadus.� EL� osales� aktiivselt� kõnealuse� aruande�

põhjal�3.� ja�4.� juunil�2008� inimõiguste�nõukogu�kaheksandal� istungjärgul� toimunud� interaktiivses�

dialoogis.�EL�tervitas�ka�otsust�pikendada�eriesindaja�mandaati�veel�kolmeks�aastaks.�

�

EL� on� püüdnud� tugevdada�kahepoolsete� kaubandusläbirääkimiste� säästva� arengu� mõõdet� ning�

edendada� positiivsete� vahendite� ja� koostööl� põhineva� lähenemisviisi� abil� põhiliste� tööstandardite�

tõhusat� kohaldamist.� Kaubandusstiimuleid� on� kasutatud� selleks,� et� soodustada� rahvusvaheliste�

inimõiguste� ja� töötajate� õiguste� austamist� ning� keskkonnakaitse� ja� hea� valitsemistava� põhimõtete�

järgimist.�

�
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Lisaks� on� ELi� jõupingutustes� soodustada� peamiste� inimõiguste� ja� töötajate� õiguste� austamist�

olulisel�kohal�ka�ELi�üldiste�soodustuste�süsteem�(GSP),�ehkki�see�on�autonoomne�režiim�ja�mitte�

lepinguline�suhe,�mille�üle�on�peetud�kolmandate� riikidega� läbirääkimisi.�2005.�aastal�kehtestatud�

GSP+� süsteemi� kohaselt� eraldatakse� täiendavaid� tariifseid� soodustusi� stiimulina� haavatavatele�

riikidele,� kes� on� allkirjastanud� kaheksa� ILO� konventsiooni� töötajate� põhiliste� õiguste� kohta� ning�

neid� (ja� nõukogu� määruse� 980/2005� III� lisas� esitatud� muud� konventsiooni)� tõhusalt� rakendanud.�

GSP+�soodustuste� taotlemisel� ja�saamisel�võtavad�soodustatud�riigid�kohustuse� jätkata�kõnealuste�

konventsioonide�ratifitseerimist�ja�tõhusat�rakendamist.�

�

Euroopa� Komisjon� jätkab� koostööd� kodanikuühiskonna� ja� ettevõtlussektoriga,� et� edendada�

ülemaailmselt�inimväärse�töö�tagamist.93�

�

Kooskõlas� komisjoni� teatisega� „Majanduskasvu4� ja� tööhõivepartnerluse� rakendamine,� muutes�

Euroopa� ettevõtete� sotsiaalse� vastutuse� eeskujuks”94� jätkas� EL� ettevõtete� sotsiaalse� vastutuse�

edendamist� kogu� maailmas,� et� maksimaalselt� suurendada� ettevõtete� panust� ÜRO� aastatuhande�

eesmärkide� saavutamisse.� 14.� detsembri� 2007.� aasta� Euroopa� Ülemkogu� eesistujariigi� järeldustes�

tunnistas� Euroopa� Ülemkogu� muu� hulgas� tööturu� osapoolte� ja� kodanikuühiskonna� rolli� Euroopa�

tööturgude� moderniseerimisel,� juhtimiskultuuri� hõlbustamisel,� sotsiaalse� kaitse� tugevdamisel� ja�

võitluses�sotsiaalse�tõrjutusega,�võimaluste�edendamisel�ja�võitluses�diskrimineerimisega.�

�

Ettevõtete� sotsiaalse�vastutuse� edendamisele� rahvusvahelisel� tasandil� on� aidanud�kaasa�ka� ILO� ja�

ELi� vaheline� koostöö.� Aruandeperioodil� püüdsid� tööandjad,� töötajad� ja� valitsused� oluliselt�

tugevdada� ILO�jõupingutusi�ettevõtete�sotsiaalse�vastutuse�valdkonnas,�sealhulgas�ülemaailmsetes�

tarneahelates.�EL�toetas�aktiivselt�säästvaid�ettevõtteid�käsitlevate�soovituste�vastuvõtmist,�mis�oli�

2007.�aasta�juunis�üks�ILO�iga4aastase�konverentsi�teemadest.�

�

�������������������������������������������������
93� Vt�peatükki�4.12.�„Majanduslikud,�sotsiaalsed�ja�kultuurilised�õigused”.�
94� KOM�(2006)�136�lõplik,�22.3.2006.�
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Tulenevalt� Euroopa� Parlamendi� soovitusest,� mis� esitati� 2007.� aasta� märtsis� vastuvõetud�

resolutsioonis�ettevõtete�sotsiaalse�vastutuse�kohta,�ja�viis�aastat�pärast�Johannesburgi�ülemaailmset�

tippkohtumist� säästva� arengu� alal,� korraldas� komisjon� 2007.� aasta� detsembris� rahvusvahelise�

konverentsi�„Ettevõtete�sotsiaalse�vastutuse�ülemaailmne�mõõde:�millist�rolli�peaks�mängima�EL?”.�

�

Aruandeperioodil� rahastas� komisjon� mitmeid� projekte� eesmärgiga� parandada� teadlikkust�

rahvusvaheliselt� kokkulepitud� vahendite� kohta� ettevõtete� sotsiaalse� vastutuse� alal� ja� tööalaste�

inimõiguste� kohta� ning� tagada,� et� Euroopa� sidusrühmad� neid� järgiksid.� 2008.� aasta� aprillis�

käivitatud� ettevõtete� sotsiaalset� vastutust� käsitleva� pakkumiskutse� üks� prioriteete� oli� edendada�

Euroopas�ja�kolmandates�riikides�inimväärse�töö�integreeritud�lähenemisviisi�tarneahelates.�

�

Lisaks�toetas�Euroopa�Liit�OECD�investeeringute�komitee�tööd.�Nimetatud�komitee�vastutab�OECD�

rahvusvaheliste� ettevõtete� alaste� suuniste� rakendamise� järelevalve� eest.� EL� aitas� eelkõige� välja�

töötada� ja� edendada� OECD� riskiteadlikkuse� vahendit� nõrga� valitsemisstruktuuriga� aladel�

tegutsevatele� rahvusvahelistele� ettevõtetele,� mis� töötati� välja� 2005.� aasta� G8� Gleneaglesi�

tippkohtumise� tulemuste� põhjal.95� Riskiteadlikkuse� vahend� käsitleb� muu� hulgas� vajadust� pidada�

kinni� rahvusvahelistest� inimõigustealastest� kokkulepetest� ning� tegeleda� julgeolekujõudude�

juhtimisega� seotud� inimõigustealaste� väljakutsetega.� Komisjon� toetas� OECD� projekte� ettevõtete�

sotsiaalse�vastutuse�alal�kiiresti�areneva�majandusega�riikides� ja�samateemalist�dialoogi�G8� ja�G5�

vahel,�tulenevalt�2007.�aasta�G8�Heiligendammi�tippkohtumisest�sotsiaalse�vastutuse�ja�inimväärse�

töö�alal.�Komisjon�osales�ka�ILO�ja�OECD�poolt�ühiselt�korraldatud�ettevõtete�sotsiaalset�vastutust�

käsitleval�kõrgetasemelisel�ümarlaual,�mis�toimus�23.�ja�24.�juunil�2008.�

�

4.11.� Demokraatia�ja�valimised�

�

Demokraatia� edendamine� on� ELi� välis4� ja� julgeolekupoliitika� nurgakivi.� Demokraatlike�

institutsioonide�tugevdamine�ning�õigusriigi�põhimõtete�ja�inimõiguste�edendamine�on�põhieesmärk�

ELi� partnerluses� kolmandate� riikidega.� Käesolevas� peatükis� keskendutakse� ELi� panusele�

demokraatia�toimimismehhanismidesse�valimiste�vaatlemise�ja�abi�kaudu.�

�
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95� Riskiteadlikkuse�vahend,�mille�OECD�nõukogu�võttis�vastu�8.�juunil�2006,�on�kättesaadav�internetiaadressil�

www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf�
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Valimised� on� näide� inimõiguste� toimimisest� tegelikkuses.� Demokraatlik� valimisprotsess� on� osa�

sellise� riigivalitsemissüsteemi� loomisest,� mis� suudab� tagada� inimõiguste� austamise� ja� õigusriigi�

ning�anda�seeläbi�panus�vägivaldsete�konfliktide�ennetamisele.�Kuid�valimised�ei�anna�rahvale�veel�

alati�tingimata�tõelist�võimalust�vabalt�oma�esindajaid�valida.�Üleminek�demokraatiale�on�äärmiselt�

keerukas� protsess,� mis� on� tihedalt� seotud� sotsiaalsete,� majanduslike,� kultuuriliste� ja�

julgeolekupoliitiliste�arengutega.�

�

Seega�selleks,� et� toetada� tõeliste� ja�demokraatlike�valimiste� läbiviimist,�on�EL�andnud�valimisabi�

paljudele�maailma�riikidele.�

�

EL� on� üks� maailma� juhtivamaid� valimiste� toetajaid;� kasutatavat� lähenemisviisi� on� kirjeldatud�

valimiste�korraldamise�toetamist�ja�vaatlemist�käsitlevas�komisjoni�2000.�aasta�teatises.96�

Valimistele� antava� ELi� toetuse� peamised� elemendid� on� valimiste� vaatlemise� missioonid� ja�

valimisabi.�

�

Valimiste�vaatlemine,�eelkõige�pikaajaline�valimiste�vaatlemine,�mis�toimub�valimiste�vaatlemise�

ELi� missioonide� raames,� annab� konkreetse� võimaluse� hinnata� valimisprotsessi� vastavust� tõeliselt�

demokraatlike� valimiste� rahvusvahelistele� standarditele� ja� parimatele� tavadele.� Rahvusvahelised�

standardid,� mis� on� kehtestatud� rahvusvahelistes� ja� piirkondlikes� lepingutes,� ja� poliitilised�

kohustused,� mida� vaadeldav� riik� on� nõustunud� järgima,� sisaldavad� valimiste� läbiviimise� kohta�

kehtivaid� üldisi� põhimõtteid,� nagu� inimõiguste� ülddeklaratsioonis� ning� kodaniku4� ja� poliitiliste�

õiguste� rahvusvahelises� paktis� sätestatud� põhivabadused� ja� poliitilised� õigused.� Valimiste�

vaatlemise� ELi� missioonid� on� hinnanud� ka� seda,� kas� valimised� on� läbi� viidud� kooskõlas�

demokraatlike� valimiste� parimate� tavadega,� nagu� valimisprotsessi� läbipaistvus,� valimiste�

korraldajate� käitumise� ja� riiklike� vahendite� kasutamise� erapooletus� ning� võrdne� juurdepääs�

riiklikele�meediakanalitele�ja�valimiste�tasakaalustatud�kajastamine�neis.�

�

EL� järgib� valimiste� vaatlemise� puhul� pidevalt� kõige� kõrgemaid� standardeid.� Aruandeperioodil�

avaldas�Euroopa�Komisjon�kaks�uut�ELi�käsiraamatut,�milles�täpsustatakse,�kuidas�tuleks�valimiste�

rahvusvahelisi�standardeid�ja�parimaid�tavasid�kasutada�valimiste�vaatlemisel.�

�

�������������������������������������������������
96� KOM�(2000)�191�lõplik;�nõukogu�ja�Euroopa�Parlament�kiitsid�teatise�heaks�2001.�aastal.�
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„ELi� valimiste� vaatlemise� käsiraamat”� on� põhjalikult� läbi� vaadatud,� et� võtta� arvesse� Euroopa�

Liidu� metoodika� arengut� valimisprotsesside� vaatlemisel� ja� hindamisel.� Selles� antakse� põhjalik�

ülevaade�ELi�valimiste�vaatlemise�missioonide�metoodikast,�rõhutades�seda,�kuidas�hindamisel�ja�

aruannete� koostamisel� kasutatakse� rahvusvahelisi� standardeid.� Käsiraamatus� selgitatakse� ka,�

kuidas�ELi�valimiste�vaatlemise�missioone�kavandatakse,�lähetatakse�ja�rakendatakse.�

�

„Valimisi� käsitlevate� rahvusvaheliste� standardite� kogumikus”� antakse� ülevaade� iga� riigi�

kohustustest,� mis� on� võetud� ühinemisel� rahvusvaheliste� ja� piirkondlike� kokkulepetega.� Selle�

dokumendiga� loodetakse,� et� ELi� valimiste� vaatlemise� missioonide� hindamisel� ja� aruannete�

koostamisel�ning�teiste�rahvusvaheliste�ja�kohapealsete�vaatlejate�ja�valimiste�huvirühmade�töös�

tuginetakse�enam�rahvusvahelistele�valimisstandarditele.97�

�
�

ELile� on� esmatähtis� konsolideerida� Euroopa� lähenemisviis� valimiste� vaatlemisele� ELi� praktikute�

vahel�ning�ELi�ja�ELi�partnerriikide�vahel.�Sellega�seoses�töötati�aruandeperioodil�välja�projekt,�et�

viia�läbi�ELi�valimiste�vaatlemise�missioonide�põhimeeskonna�liikmete�ja�pikaajalistele�vaatlejatele�

ulatuslik�koolitusprogramm�ning�korraldada�kohapealsetele�vaatlejatele�piirkondlikke�kohtumisi� ja�

anda�neile�tehnilist�abi.�Projekti�aluseks�on�varasema�projekti�NEEDS�hindamise�tulemused�ja�see�

käivitatakse�2008.�aasta�sügisel.�

�

Alates�2000.�aastast�on�lähetatud�kokku�65�ELi�valimiste�vaatlemise�missiooni�ja�kümme�toetavat�

missiooni� maailma� kõigile� kontinentidele� peale� OSCE� piirkonna.98� Ajavahemikus� 2007.� aasta�

juulist�kuni�2008.�aasta�juunini�lähetati�kaheksa�ELi�valimiste�vaatlemise�missiooni,�mida�rahastati�

EIDHRi�raames�(vt�tabelit�allpool).�Kõik�missioonid�järgisid�2005.�aasta�oktoobris�ÜRO�kinnitatud�

valimiste� vaatlemise� rahvusvaheliste� missioonide� põhimõtteid� käsitlevat� deklaratsiooni,� mille�

komisjon�ja�Euroopa�Parlament�on�heaks�kiitnud.99�

�

�������������������������������������������������
97� Vt�http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm�
98� Ühtegi�valimiste�vaatlemise�ELi�missiooni�pole�lähetatud�Euroopasse�ega�Kesk4Aasiasse,�sest�nendes�

piirkondades�korraldab�praegu�usaldusväärset�valimiste�vaatlemist�Euroopa�Julgeoleku4�ja�
Koostööorganisatsiooni�demokraatlike�institutsioonide�ja�inimõiguste�büroo�(OSCE/ODIHR),�tuginedes�ELi�
liikmesriikide�lähetatud�vaatlejatele,�Euroopa�Parlamendi�liikmete�delegatsioonidele�ning�erandlike�asjaolude�
korral�stabiliseerimisvahendi�kaudu�antavale�komisjoni�toetusele�ja�EIDHRi�toetusele.�

99� http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf�
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EL�suurendas�aruandeperioodil�jõupingutusi�seoses�ELi�valimiste�vaatlemise�missioonide�järelduste�

ja� soovituste� alaste� järelmeetmetega,� eelkõige� lisades� kõnealused� järeldused� ELi�

deklaratsioonidesse,� poliitilisse� dialoogi� ja� koostööprogrammidesse,� sealhulgas� EIDHRi4alasesse�

programmitöösse.�Nende�jõupingutuste�osana�palutakse�kõigil�ELi�valimiste�vaatlemise�missioonide�

peavaatlejatel� tutvustada�missiooni� lõpparuannet� laiale�koostööpartnerite� ringile� riigis,�kus�nad�on�

valimisi�jälginud.�

�

Sierra�Leone�

Seoses�11.�augustist�kuni�8.� septembrini� toimunud�presidendi4� ja�parlamendivalimiste� jälgimisega�

saadeti� 6.� juulist� kuni� 24.� septembrini� 2007� Sierra� Leonesse� ELi� valimiste� vaatlemise� missioon�

Euroopa� Parlamendi� liikme� Marie� Anne� Isler� Béguini� juhtimisel.� Missiooniga� ühines� Euroopa�

Parlamendi�vaatlusdelegatsioon,�mida�juhtis�parlamendi�liige�Martin�Callanan.�

�

Missioon�tegi�järelduse,�et�valimised�olid�üldiselt�hästi�korraldatud,�rahumeelsed,�võistluslikud�ning�

märkisid�olulist�ja�positiivset�arengut�Sierra�Leone�edusammudes�demokraatia�ja�rahu�kindlustamise�

suunas.� Valimised� võimaldasid� valitsuse� rahumeelse� vahetumise� konfliktijärgses� riigis.� Õiguslik�

raamistik� vastas� tõeliselt� demokraatlike� valimiste� rahvusvahelistele� standarditele.� Siiski� toimusid�

mõlema�valimiskampaania�ajal�mitmed�vägivaldsed�intsidendid.�

�

Guatemala�

Euroopa� Parlamendi� liige� Wolfgang� Kreissl4Dörfler� juhtis� ELi� valimiste� vaatlemise� missiooni,� et�

jälgida�9.�septembril�2007�Guatemalas�toimunud�üldvalimisi�(presidendi4,�parlamendi4�ja�kohalikud�

valimised).� Missiooniga� ühines� seitsmeliikmeline� Euroopa� Parlamendi� vaatlusdelegatsioon,� mida�

juhtis�parlamendi�liige�Emilio�Menéndez�del�Valle.�

�
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Missioon� tegi� järelduse,� et� valimised� toimusid� üldiselt� kooskõlas� demokraatlike� valimiste�

rahvusvaheliste� standarditega.� Lisaks� oli� see� oluline� samm� demokraatia� tugevdamisel.�Valimised�

toimusid� üldiselt� rahumeelselt,� need� olid� tõhusalt� korraldatud,� häältelugemine� läbipaistev� ja�

erakonna� esindajad� võtsid� korraldamisest� aktiivselt� osa.� Valimisprotsessi� õiguslik� raamistik� oli�

üldiselt� vastavuses� rahvusvaheliste� standarditega.� Kõrgeim� valimiskohus� reageeris� vaatamata�

piiratud� rakendamisajale� tõhusalt� ja� sõltumatult� logistilistele� ja�korralduslikele�väljakutsetele,�mis�

tekkisid�seoses�detsentraliseerimisprotsessiga.�

�

Võistluslikku�valimiskampaaniat�iseloomustas�siiski�kandidaatide�vastu�suunatud�ulatuslik�vägivald�

ning� valimiste� ELi� vaatlemise� missioon� oli� sügavalt� mures� kandidaatide� ja� kodanike� rohkete�

tapmiste�üle�valimiskampaania�eel�ja�ajal.�

�

Ecuador�

Seoses�30.�septembril�2007�toimunud�asutava�kogu�valimiste�jälgimisega�saadeti�22.�augustist�kuni�

25.�oktoobrini�2007�Ecuadori�ELi�valimiste�vaatlemise�missioon�Euroopa�Parlamendi� liikme�José�

Ribeiro�e�Castro�juhtimisel.�

�

Missioon� tegi� järelduse,� et� valimised� olid� hästi� korraldatud� ja� kaasavad,� pakkudes� valijatele�

ulatuslikke� võimalusi� ja� kandidaatidele� ühinemis4� ja� sõnavabadust.� Valimiste� õiguslik� raamistik�

vastas� demokraatlike� valimiste� rahvusvahelistele� standarditele.� Kuigi� valimisprotsessi� hinnati�

üldiselt� positiivselt,� täheldas� missioon� mitmeid� puudusi,� eelkõige� läbipaistvuse� puudumist� ning�

valimiskorra� ja� häältelugemise� süsteemi� keerulisust,� mis� põhjustas� ka� olulisi� viivitusi� tulemuste�

väljakuulutamisel;�valimiste�korraldajate�laialdasi�volitusi�ja�puudulikku�sanktsioonide�süsteemi.�

�

Togo�

Seoses� 14.� oktoobril� toimunud� presidendivalimiste� jälgimisega� saadeti� 8.� septembrist� kuni� 3.�

novembrini� 2007� Togosse� ELi� valimiste� vaatlemise� missioon� Euroopa� Parlamendi� liikme� Fiona�

Halli� juhtimisel.� Missiooniga� ühines� viieliikmeline� Euroopa� Parlamendi� vaatlusmissioon,� mida�

juhtis�parlamendi�liige�Marie4Arlette�Carlotti.�

�
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Missioon� tegi� järelduse,� et� valimised� oli� oluline� samm� pluralistliku� ja� stabiilse� demokraatia�

ülesehitamises.� Missioon� rõhutas,� kui� oluline� oli� Togo� demokraatlikuks� arenguks� rahumeelne�

kampaania� ja� valimispäev.� Kuigi� valimiskomisjon� lõi� valijatele� valikute� tegemiseks� vajalikud�

tingimused,�täheldas�missioon�mitmeid�valdkondi,�mis�vajavad�valimisreformi.�

�

Kenya�

Euroopa�Parlamendi�liikme�Alexander�Graf�Lambsdorffi�juhitud�ELi�valimiste�vaatlemise�missioon�

jälgis� 27.� detsembril� 2007� toimunud� üldvalimisi.� Missiooniga� ühines� neljaliikmeline� Euroopa�

Parlamendi�vaatlusmissioon,�mida�juhtis�parlamendi�liige�Jan�Mulder.�

�

Missioon� tegi� järelduse,� et� valimised� ei� vastanud� demokraatlike� valimiste� rahvusvahelistele�

standarditele.� Nimelt� ei� olnud� valimisprotsess� läbipaistev� tulemuste� töötlemise� ja� häälte�

kokkulugemise� osas,� mis� kahjustas� presidendivalimiste� lõpptulemuste� täpsuse� usaldusväärsust.�

Mõningane� vägivald� enne� hääletamist� takistas� valimiste� läbiviimist,� kusjuures� laialdane� vägivald�

arvukate�ohvritega�pärast�valimispäeva�oli�osaks�laiemast�poliitilisest�kriisist.�Missioon�rõhutas,�et�

see� oli� veelgi� kahetsusväärsem,� kuna� enne� häälte� kokkulugemist� ja� mõnedele� märkimisväärsetele�

õigusraamistiku� puudustele� vaatamata� olid� valimised� üldiselt� hästi� korraldatud� ja� austati� sõna4,�

ühinemis4�ja�kogunemisvabadust.�

�

Pakistan�

Missiooni�alustati�eriolukorra�ajal�valimiste�hindamise�meeskonnana,�mis�arenes�piiratud�valimiste�

vaatlemise� missiooniks� pärast� eriolukorra� tühistamist� ja� sai� täieõiguslikuks� valimiste� vaatlemise�

missiooniks�pärast�seda,�kui�valimised�lükati�edasi�18.�veebruarile�2008.�Missiooni�juhtis�Euroopa�

Parlamendi� liige� Michael� Gahler.� Valimispäeval� ühines� missiooniga� seitsmeliikmeline� Euroopa�

Parlamendi�vaatlusmissioon,�mida�juhtis�parlamendi�liige�Robert�Evans.�

�
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Missiooni�peamine� järeldus�oli�see,�et� riigi� ja�piirkondlike�esinduskogude�valimine�oli�pluralistlik�

protsess,�milles�väljendati�erinevaid�arvamusi.�Valimised�olid�võistluslikud�ja�üldsusel�oli�valimiste�

suhtes� suurem� usaldus� võrreldes� varasemate� valimistega.� Siiski� esinesid� suured� probleemid�

valimiste� läbiviimise� tingimustega� ning� kampaania� ajal� ei� tagatud� kandidaatidele� võrdseid�

võimalusi,� mille� tingis� eelkõige� riigi� ressursside� ja� rolli� kuritarvitamine� riiklikus� meedias,� mis�

soosis� varasemaid� valitsusparteisid.� Seetõttu� ei� vastanud� üldine� protsess� mitmetele� demokraatlike�

valimiste�rahvusvahelistele�standarditele.�

�

Bhutan�

Seoses�24.�märtsil�2008�toimunud�rahvusassamblee�esimeste�valimiste�jälgimisega�saadeti�Bhutani�

ELi�valimiste�vaatlemise�missioon�Euroopa�Parlamendi�liikme�José�Javier�Pomés�Ruizi�juhtimisel.�

Kõnealused�valimised�olid� esimesed�mitmeparteilised�üldvalimised�Bhutanis,� kus�on� alates�1907.�

aastast� valitsenud� absoluutne� monarhia.� Valimised� olid� osa� monarhia� juhitud� järkjärgulisest�

liikumisest�demokraatia�suunal;�see�oli�viimane�oluline�samm�enne�uue�institutsioonilise�raamistiku�

kehtestamist,�mille�eesmärk�oli�saavutada�stabiilne,�harmooniline�ja�pikaajaline�demokraatia.�Selle�

hästi�läbimõeldud�protsessi�tulemusena�töötati�välja�põhiseadus,�mis�esimest�korda�lubab�poliitilisi�

parteisid,� tunnustab� üksikisiku� õigusi� ja� näeb� ette� tasakaalu� ja� kontrolli� mehhanismi� valitsuse� eri�

harude�vahel.�

�

Valimiste�tulemusena�muutus�Bhutani�poliitiline�süsteem�edukalt�ja�korrarikkumisteta�absoluutsest�

monarhiast�konstitutsiooniliseks�monarhiaks.�

�

7epal�

Seoses�10.�aprillil�2008� toimunud�asutava�kogu�valimiste� jälgimisega�saadeti�2.�märtsist�kuni�10.�

maini� 2008� Nepali� ELi� valimiste� vaatlemise� missioon� Euroopa� Parlamendi� liikme� Jan� Mulderi�

juhtimisel.� Missiooni� töösse� oli� täiel� määral� kaasatud� Euroopa� Parlamendi� vaatlusmissioon,� mida�

juhtis�parlamendi�liige�Josep�Borrell�Fontelles.�

�
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Need� professionaalselt� ja� läbipaistvalt� korraldatud� valimised� oli� oluline� samm� Nepalis�

esindusdemokraatia�taastamisel.�Õiguslik�raamistik�oli�üldiselt�kooskõlas�demokraatliku�ja�kaasava�

valimisprotsessiga� vastavalt� rahvusvahelistele� standarditele.� Kuigi� olukord� valimispäeval� ja�

valimistejärgsel� häälte� lugemisel� oli� suhteliselt� rahulik� ja� nõuetekohane,� oli� valimistele� eelnev�

periood� üle� kogu� riigi� pingeline.� Kampaania� ajal� levinud� hirmu� ja� ähvarduste� üldise� kliima�

tingimustes� tegi� missioon� järelduse,� et� valimiste� üldine� keskkond� ei� vastanud� täielikult�

rahvusvahelistele� standarditele� konkreetsetes� valdkondades,� sealhulgas� kogunemis4,� liikumis4� ja�

sõnavabaduse�piirangute�osas.�

�

Valimiste�vaatlemise�missioonid�/�valimisekspertide�missioonid�2007.�aasta�juulist�kuni�2008.�aasta�juunini�

�
Riik� Valimiste�vaatlemise�missiooni�

juht�
Eelarve�kokku�

(eurodes)�
Valimiste�vaatlemise�missioonid�/�

osalejad100�
�

Sierra�Leone� Marie4Anne�Isler4Beguin,��

Euroopa�Parlamendi�liige�(FR)�

3�000�000� 78�vaatlejat�(8�põhimeeskonnas,�28�

pikaajalist�vaatlejat�ja�42�lühiajalist�

vaatlejat)�

Guatemala� Wolfgang�Kreissl4Doerfler,��

Euroopa�Parlamendi�liige�(DE)�

3�500�000� 105�vaatlejat�(7�põhimeeskonnas,�48�

pikaajalist�vaatlejat�ja�50�lühiajalist�

vaatlejat)�

Ecuador� José�Ribeiro�e�Castro,��

Euroopa�Parlamendi�liige�(PT)�

2�300�000� 105�vaatlejat�(10�põhimeeskonnas,�

36�pikaajalist�vaatlejat�ja�60�

lühiajalist�vaatlejat)�

Togo� Fiona�Hall,��

Euroopa�Parlamendi�liige�(UK)�

2�073�000� 86�vaatlejat�(6�põhimeeskonnas,�18�

pikaajalist�vaatlejat�ja�62�lühiajalist�

vaatlejat)�

Kenya� Alexander�Graf�Lambsdorff��

Euroopa�Parlamendi�liige�(DE)�

4�600�000� 144�vaatlejat�(11�põhimeeskonnas,�

38�pikaajalist�vaatlejat�ja�94�

lühiajalist�vaatlejat)�

Pakistan� Michael�Gahler,��

Euroopa�Parlamendi�liige�(DE)�

5�600�000� 92�vaatlejat�(13�põhimeeskonnas,�48�

pikaajalist�vaatlejat�ja�31�lühiajalist�

vaatlejat)�

Bhutan� José�Javier�Pomés�Ruiz,�

Euroopa�Parlamendi�liige�(ES)�

1�000�000� 15�vaatlejat�(6�põhimeeskonnas�ja�9�

pikaajalist�vaatlejat)�

Nepal� Jan�Mulder,��

Euroopa�Parlamendi�liige�(NL)�

2�900�000� 120�vaatlejat�(10�põhimeeskonnas,�

40�pikaajalist�vaatlejat�ja�70�

lühiajalist�vaatlejat)�

�������������������������������������������������
100� Lisaks�sellele�ühinesid�missioonidega�sageli�kohapealt�palgatud�lühiajalised�vaatlejad�ja�Euroopa�Parlamendi�

delegatsioonid.�
�
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Ajavahemikul�2000–2008�rahastas�EL�rohkem�kui�560�miljoni�euroga�valimisabialaseid�projekte�

enam�kui�50�riigis,�sealhulgas�konfliktijärgsetes�riikides,�nagu�Tšaadis,�Sierra�Leones�ja�Haitil.�

�

Riiklikke� ametiasutusi,� sealhulgas� valimiste� läbiviimise� eest� vastutavaid� organeid,� abistatakse�

geograafiliste�koostööfondide�ja�stabiliseerimisvahendi�kaudu.�Kodanikuühiskonda�saab�toetada�nii�

kõnealuste�vahendite�kui�EIDHRi�raames.�

�

äited�valimistega�seotud�abiprojektidest,�mida�EL�toetas�

2007.�aasta�juulist�kuni�2008.�aasta�juunini:�

�� toetus�valimistega�seotud�mikroprojektidele�Ida?Euroopas,�Vahemere�piirkonnas�ja�Lähis?

Idas�(3�miljonit�euro);�

�� toetus�Tšaadi�valimissüsteemi� reformimiseks,�pidades� silmas�2007.�aasta� lõpuks�kavandatud�

valimisi�(5�miljonit�eurot);�

�� toetus� Sambiale� ettevalmistava� töö� tegemiseks,� et� ületada� lõhe� vahetu� valimisjärgse�

ajavahemiku� ja� mitmeaastase� valimisi� toetava� programmi� tõenäolise� käivitamise� vahel,� mis�

seab�sihiks�2011�kolmepoolsed�valimised�(450�000�eurot);�

�� sissemakse�ÜRO�arenguprogrammi�ühisfondi,� et� toetada� fotodega�varustatud�valijate� registri�

koostamise�ettevalmistamist�Bangladeshis�(15�miljonit�eurot);�

�� sissemakse� ÜRO� arenguprogrammi� ühisfondi,� et� toetada� Sierra� Leone� riikliku�

valimiskomisjoni�taastamist�ja�tegutsemist�(11�700�000�eurot);�

�� toetus�Jeemeni�valimisprotsessile�ja�parlamendile�(EUR�5�300�000);�

�� toetus� demokraatlikku� valitsemistava� ja� vastutust� käsitlevale� programmile� Ugandas� (12�

miljonit�eurot),�millest�pool�eraldati�valimisabiks;�

�� toetus� dialoogi� ja� demokraatia� edendamiseks�Zimbabwes� seoses� 2008.� aasta� valimistega� (3�

miljonit�eurot);�

�
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4.12.� Majanduslikud,�sotsiaalsed�ja�kultuurilised�õigused�

�

Euroopa�Liit�omistab�majanduslikele,�sotsiaalsetele� ja�kultuurilistele�õigustele�samasugust� tähtsust�

kui�kodaniku4�ja�poliitilistele�õigustele,�pidades�silmas�kõigi�inimõiguste�üldkehtivust,�jagamatust,�

omavahelist� sõltuvust� ja� seotust,� mida� kinnitati� 1993.� aastal� Viinis� toimunud� inimõigusalasel�

ülemaailmsel�konverentsil.101�Mõlemad�õiguste�kategooriad�on� saanud�alguse� inimese�olemusliku�

väärikuse�ideest�ning�iga�õiguse�tõhus�rakendamine�on�vältimatu�tingimus�teiste�õiguste�täielikuks�

rakendamiseks.�See�seos�on�eriti�selgelt�väljendatud�ÜRO�lapse�õiguste�konventsioonis,�millega�on�

ühinenud� kõik� ELi� liikmesriigid,� ning� samuti� puuetega� inimeste� õiguste� rahvusvahelises�

konventsioonis.�

�

Aruandeperioodil�võttis�ÜRO�Inimõiguste�Nõukogu�oma�kaheksandal�istungjärgul�18.�juunil�2008�

resolutsiooniga� vastu� majanduslike,� sotsiaalsete� ja� kultuuriliste� õiguste� rahvusvahelise� pakti�

fakultatiivse�protokolli.�ÜRO�Peaassamblee�arutab�inimõiguste�nõukogu�resolutsiooni�kinnitamist�

oma� 63.� istungjärgul� 2008.� aasta� lõpus.� EL� osales� aktiivselt� eelnevatel� aruteludel� fakultatiivset�

protokolli�käsitlevas�töörühmas,�mis�koostas�protokolli�teksti.102�Protokolliga�luuakse�majanduslike,�

sotsiaalsete�ja�kultuuriliste�õiguste�rahvusvahelise�pakti�alusel�kaebuste�esitamise�kord.�

�

EL� jälgis� huviga� majanduslike,� sotsiaalsete� ja� kultuuriliste� õiguste� komitee� tööd,� sealhulgas�

üldise� märkuse� nr� 19� vastuvõtmist� pakti� artikli� 9� kohta,� milles� esitatakse� sotsiaalkaitset� käsitleva�

õiguse� normatiivse� sisu� üldjooned� ja� sellest� osalisriikidele� tulenevad� kohustused.� Komitee� vaatas�

oma�39.�ja�40.�istungjärgul�läbi�pakti�rakendamise�seisu�üheksas�osalisriigis,�sealhulgas�kahes�ELi�

liikmesriigis�asjaomaste� riikide�poolt�esitatud�aruannete� ja�nende�riikide�delegatsioonidega�peetud�

konstruktiivse�dialoogi�põhjal.103�

�

�������������������������������������������������
101� http://www2.ohchr.org/english/law/vienna.htm�
102� http://www2.ohchr.org/english/issues/escr/intro.htm�
103� http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm�
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EL� on� toetanud� mitmeid�majanduslikke,� sotsiaalseid� ja� kultuurilisi� õigusi� puudutavaid�ÜRO�

mandaate,� eelkõige� hariduse,� eluaseme,� füüsilise� ja� vaimse� tervise,� toidu,� mürgiste� ja� ohtlike�

toodete�ja�jäätmete,�riigisiseselt�ümberasustatud�isikute�ning�põlisrahvaste�küsimuste�alal�pädevaid�

eriraportööre,�sõltumatut�eksperti�äärmise�vaesuse�küsimustes�ning�äsja�loodud�mandaati�joogiveele�

juurdepääsu� ja� sanitaartingimuste� tagamise� küsimuste� sõltumatu� eksperdi� jaoks.� EL� tervitab�

eriraportööride�väärtuslikku�panust,�mille�nad�annavad�oma�mandaadi� täitmise�kaudu� inimõiguste�

edendamisse�ja�kaitsmisse,�sealhulgas�kõnealuste�õiguste�ulatuse�ja�nendega�seonduvate�kohustuste�

paremaks�mõistmiseks.�

�

EL� osales� aktiivselt� täieliku� tööhõive� ja� inimväärse� töö� edendamist� käsitleva� resolutsiooni�

vastuvõtmisel�ÜRO�sotsiaalse�arengu�komisjonis�2008.�aasta�veebruaris.104�

�

Majanduslike,� sotsiaalsete� ja� kultuuriliste� õiguste� edendamisel� on� tihedad� seosed� kaasava� ja�

tasakaalustatud� arenguga.105� Nimelt� rõhutatakse� kaheksast� ÜRO� aastatuhande�

arengueesmärgist106�kuues�tugevalt�inim4�ja�sotsiaalset�arengut.�Näiteks�üheks�eesmärgiks�esimese�

aastatuhande�arengueesmärgi�(äärmise�vaesuse�ja�nälja�kaotamine)�raames�on�„muu�hulgas�naistele�

ja� noortele� täieliku� ja� tootliku� tööhõive� ning� inimväärse� töö”� saavutamine.� EL� on� pidevalt�

rõhutanud�oma�püüdlusi�toetada�ÜRO�aastatuhande�arengueesmärkide�saavutamist,�viimati�Euroopa�

Ülemkogu�2007.�aasta�detsembri�ja�2008.�aasta�juuni�järeldustes,�ning�on�samuti�rõhutanud�võetud�

kohustust� tagada� õigus� arengule.� EL� asetas� end� aastatuhande� arengueesmärkide� saavutamise�

alastes�rahvusvahelistes�püüdlustes�esirinda,�võttes�enne�2005.�aasta�septembri�ÜRO�tippkohtumist�

kohustuse� suurendada� abi� tõhusust� ja� suurust� ning� võttes� seejärel� 2005.� aasta� detsembris� vastu�

Euroopa�arengukonsensuse107.�ELi�pühendumusest�annab�tunnistust�muu�hulgas�ka�arengukoostöö�

rahastamisvahendist�rahastatud�tegevus.�

�

�������������������������������������������������
104� http://www.un.org/esa/socdev/csd/index.html�
105� Vt�peatükki�4.13.�„Õigus�arengule”.�
106� http://www.un.org/millenniumgoals/�
107� ELT�C�46,�24.2.2006,�lk.�1.�
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EL�on�võtnud�kohustuse�edendada�tööhõivet,�sotsiaalset�ühtekuuluvust�ja�kõigile�inimväärse�töö�

tagamist�ELi�välispoliitikas,�kahepoolsetes�ja�piirkondlikes�suhetes�ning�dialoogides,�sealhulgas�ELi�

koostööprogrammides� kolmandate� riikide� ja� piirkondadega.� See� hõlmab� Rahvusvahelise�

Tööorganisatsiooni� (ILO)�põhilisi� tööstandardeid�käsitlevate�konventsioonide� ja�muude� ILO�poolt�

asjakohaseks� tunnistatud� konventsioonide� ratifitseerimise� ja� rakendamise� innustamist� ja�

soodustamist� tehnilise� koostöö� abil� ja� tihedas� koostöös� ILOga.108� Kõik� ELi� liikmesriigid� on�

ratifitseerinud�kõik�ILO�peamised�töökonventsioonid.�

�

EL�on�eelkõige�võtnud�kohustuse�edendada�inimväärse�töö�tagamise�suuniste�edendamist,�mis�on�

esitatud� komisjoni� 2006.� aasta� teatises� „Inimväärse� töö� tagamine� kõigi� jaoks� –� ELi� panus�

inimväärse�töö�tagamise�suuniste�rakendamiseks�kogu�maailmas”.�Nimetatud�teatises�nähakse�ette�

strateegia� ja� tegevussuunad� selle� kohta,� kuidas� aidata� ELi� asjakohaste� poliitikate� abil� kaasa� ILO�

poolt� määratletud� inimväärse� töö� tagamise� üldise� eesmärgi� edendamisele.� Euroopa� Ülemkogu�

kinnitas�ELi�kohustusi�selles�valdkonnas�veel�kord�2007.�aasta�detsembris,�rõhutades,�kui�oluline�on�

lisada� majanduskasvu� ja� tööhõivet� käsitlevale� ELi� Lissaboni� strateegiale� tugev� välismõõde.�

Euroopa�Komisjoni�poolt�2008.�aasta� jaanuaris�korraldatud� rahvusvaheline�konverents� inimväärse�

töö� alal� tõi� kokku� mitmed� olulised� riiklikud� ja� rahvusvahelised� sidusrühmad.109� Sellele� üritusele�

järgnes� 2007.� aasta� detsembris� Brüsselis� Euroopa� Komisjoni� poolt� korraldatud� laiaulatuslik�

konverents�ettevõtete�sotsiaalse�vastutuse�välismõõtme�teemal.110�

�

ILO� on� tööhõive� ja� sotsiaalküsimuste� valdkonnas� juhtiv� ülemaailmne� organisatsioon.� EL� toetab�

näiteks� ILO� järelevalvesüsteemi� tugevdamist� ning� võtab� regulaarselt� sõna� ILO� rahvusvahelise�

töökonverentsi� ja� ILO� haldusnõukogu� koosolekutel� seoses� põhiliste� tööstandardite� rikkumise�

tähtsamate� juhtumitega.� Aruandeperioodil� sekkus� EL� konkreetselt� Valgevenes,� Zimbabwes,�

Birmas/Myanmaris,� Gruusias� ja� Colombias� esinenud� juhtumite� puhul.� EL� võttis� aktiivselt� osa�

konsensuse� kujundamisest,� mille� tulemusena� võeti� 2008.� aasta� juunis� vastu� ILO� deklaratsioon�

sotsiaalse� õigluse� kohta� õiglase� globaliseerumise� nimel.� Deklaratsiooniga� luuakse� uus� raamistik,�

mida� ILO� oma� liikmetega� toetab� ja� seega� suurendab� täiendavalt� ILO� püüdlusi� inimväärse� töö�

tagamise�suuniste�alal.�

�

�������������������������������������������������
108� http://www.ilo.org/�
109� http://ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/decent_work_conf2008_en.htm�
110� Vt�peatükki�4.10.�„Inimõigused�ja�ettevõtlus”.�
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Lisaks� tegevusele� rahvusvahelisel� tasandil� hoogustas� EL� aruandeperioodil� oma� kahepoolseid�

poliitilisi�dialooge�ja�koostööd�kolmandate�riikidega�sellistes�küsimustes�nagu�tööhõive,�tööõigus�

ja� sotsiaalne� kaitse.� Sellega� seoses� toimusid� dialoogid� Hiina� ja� Indiaga� ning� struktureeritud�

dialoogid� algatati� Brasiilia� ja� Mehhikoga.� Seda� koostööd� täiendati� piirkondlikul� tasandil,� kus�

sotsiaalseid�küsimusi� tõstatati�ELi� ja� Aafrika�ühisstrateegia� raames�ning� ELi� ja� Ladina4Ameerika�

konverentsil.�Samuti�on�ühendus�lisanud�sotsiaalse�arengu�eesmärgid�viimase�aja�kahepoolsetesse,�

piirkondlikesse� ja� piirkondadevahelistesse� lepingutesse.� Kõnealused� lepingud� sisaldavad� mõlema�

poole� kohustust� tunnustada� ja� edendada� sotsiaalseid� õigusi,� sealhulgas� töötajate� põhiõigusi�

käsitlevaid�peamisi�ILO�konventsioone.�

�

ELi� üldise� soodustuste� süsteemi� (GSP)� osaks� oleva� säästva� arengu� ja� hea� valitsemistava�

edendamiseks� kohaldatava� stimuleeriva� erikorra� (tuntakse� GSP+� nime� all)� raames� annab� EL�

täiendavaid�tariifseid�soodustusi�haavatavatele�riikidele,�kes�on�ratifitseerinud�rea�inimõiguste�ja�

töötajate� õiguste� ja� hea� valitsemistava� alaseid� rahvusvahelisi� konventsioone� ning� neid� tõhusalt�

rakendanud�(vt�lahtrit�allpool).�

�
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GSP+�korraga�seotud�olulised�rahvusvahelised�konventsioonid�
�
A�osa�
Inimõigusi�ja�tööõigusi�käsitlevad�peamised�ÜRO�ja�ILO�konventsioonid�
1.� Kodaniku4�ja�poliitiliste�õiguste�rahvusvaheline�pakt�
2.� Majanduslike,�sotsiaalsete�ja�kultuuriliste�õiguste�rahvusvaheline�pakt�
3.� Rahvusvaheline�konventsioon�rassilise�diskrimineerimise�kõigi�vormide�likvideerimise�kohta�
4.� Konventsioon�naiste�diskrimineerimise�kõigi�vormide�likvideerimise�kohta�
5.� Piinamise� ning� muude� julmade,� ebainimlike� või� inimväärikust� alandavate� kohtlemis4� ja�
karistamisviiside�vastane�konventsioon�
6.� Lapse�õiguste�konventsioon�
7.� Genotsiidi�vältimise�ja�karistamise�konventsioon�
8.� Konventsioon,�mis�käsitleb�vanuse�alammäära�tööle�lubamisel�(nr�138)�
9.� Lapsele�sobimatu�töö�ja�muu�talle�sobimatu�tegevuse�viivitamatu�keelustamise�konventsioon�(nr�182)�
10.� Sunniviisilise�töö�kaotamise�konventsioon�(nr�105)�
11.� Sunniviisilise�või�kohustusliku�töö�konventsioon�(nr�29)�
12.� Konventsioon�mees4�ja�naistöötajate�võrdse�tasustamise�kohta�võrdväärse�töö�eest�(nr�100)�
13.� Konventsioon,�mis�käsitleb�kutsealal�ja�muus�töövaldkonnas�diskrimineerimise�keelustamist�(nr�111)�
14.� Ühinemisvabaduse�ja�organiseerumisõiguse�kaitse�konventsioon�(nr�87)�
15.� Organiseerumisõiguse�ja�kollektiivse�läbirääkimisõiguse�kaitse�konventsioon�(nr�98)�
16.� Apartheidikuriteo�tõkestamise�ning�selle�eest�karistamise�rahvusvaheline�konventsioon�
�
B�osa�
Konventsioonid�keskkonna�ja�valitsemistava�põhimõtete�kohta�
17.� Osoonikihti�kahandavate�ainete�Montreali�protokoll�
18.� Ohtlike�jäätmete�riikidevahelise�veo�ja�nende�kõrvaldamise�kontrolli�Baseli�konventsioon�
19.� Orgaaniliste�püsisaasteainete�piiramise�Stockholmi�konventsioon�
20.� Loodusliku�loomastiku�ja�taimestiku�ohustatud�liikidega�rahvusvahelise�kaubanduse�konventsioon�
21.� Bioloogilise�mitmekesisuse�konventsioon�
22.� Cartagena�bioloogilise�ohutuse�protokoll�
23.� Ühinenud�Rahvaste�Organisatsiooni�kliimamuutuste�raamkonventsiooni�Kyoto�protokoll�
24.� Ühinenud�Rahvaste�Organisatsiooni�narkootiliste�ainete�ühtne�konventsioon�(1961)�
25.� Ühinenud�Rahvaste�Organisatsiooni�psühhotroopsete�ainete�konventsioon�(1971)�
26.� Narkootiliste� ja� psühhotroopsete� ainete� ebaseadusliku� ringluse� vastane� Ühinenud� Rahvaste�

Organisatsiooni�konventsioon�(1988)�
27.� Ühinenud�Rahvaste�Organisatsiooni�korruptsioonivastane�konventsioon�(Mehhiko)�
�
Kuni�31.�detsembrini�2008�kehtiva�olemasoleva�GSP�määruse�(980/2005)�kohaselt�peavad�GSP+�
alusel�soodustatud�riigid�olema�tavaliselt�ratifitseerinud�kõik�A�osas�loetletud�konventsioonid�ja�
vähemalt�seitse�B�osas�loetletud�üheteistkümnest�konventsioonist�ning�neid�tõhusalt�rakendanud.�
GSP+�alusel�soodustatud�riigid�on�võtnud�samuti�kohustuse�ratifitseerida�ja�tõhusalt�rakendada�31.�
detsembriks�2008�seni�veel�ratifitseerimata�ja�tõhusalt�rakendamata�konventsioonid.�
�
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Aruandeperioodil�said�15�GSP�alusel�soodustatud�riiki�GSP+�soodustusi,�nimelt�Boliivia,�Colombia,�

Costa�Rica,�Ecuador,�El�Salvador,�Gruusia,�Guatemala,�Honduras,�Moldova,�Mongoolia,�Nicaragua,�

Panama,� Peruu,� Sri� Lanka� ja� Venezuela.� GSP+� soodustused� Moldovale� kaotati� 2008.� aasta�

jaanuaris,�kui�EÜ�rakendas�spetsiaalselt�sellele�riigile�suunatud�kaugemaleulatuvaid�autonoomseid�

kaubandussoodustusi.�

�

Komisjon� jätkas� tihedat� järelevalvet� 15� GSP+� alusel� soodustatud� riigis� konventsioonide�

ratifitseerimise� ja� rakendamise� üle.� Pärast� teavet,� mille� kohaselt� oli� El� Salvadori� Ülemkohus�

tunnistanud�ühinemisvabadust�ja�organiseerumisõigust�käsitleva�ILO�konventsiooni�nr�87�teatavad�

sätted�El�Salvadori�põhiseadusega�vastuolus�olevaks,�otsustas�komisjon�31.�märtsil�2008�algatada�

2008.� aasta� mais� uurimise� määruse� 980/2005� artikli� 18� lõike� 2� alusel,� et� teha� kindlaks,� kas�

kõnealune� konventsioon� on� veel� El� Salvadori� riiklike� õigusaktide� osa� või� kas� neid� õigusakte�

rakendati� tõhusalt.� Komisjon� arutas� kõigi� liikmesriikidega� seda,� kuidas� veelgi� tugevdada�

järelevalvet�inimõigustealaste�konventsioonide�rakendamise�üle�15�GSP+�riigis.�

�

GSP�soodustused�olid�endiselt�ajutiselt�peatatud�Valgevene�ja�Birma/Myanmari�suhtes,�kuna�nendes�

riikides� ei� olnud� ajutist� peatamist� tinginud� olukord� muutunud� ning� jätkus� inimõigusi� ja� töötajate�

õigusi� käsitlevates� peamistes� konventsioonides� sätestatud� põhimõtete� tõsine� ja� süstemaatiline�

rikkumine.�

�

4.13.� Õigus�arengule�

�

Euroopa� Liit� on� järjekindlalt� rõhutanud� oma� pühendumust� 1993.� aasta� Viini� deklaratsioonis� ja�

tegevusprogrammis� ette� nähtud� põhimõttele,� et� kõigil� on� õigus� arengule.� Nimetatud� pühendumus�

väljendub�arengukoostöö�partnerlustes� ja� lepingutes,�mis�on�sõlmitud�riikidega�üle�kogu�maailma,�

näiteks� ELi� ning� Aafrika,� Kariibi� mere� ja� Vaikse� ookeani� piirkonna� riikide� vahelises� Cotonou�

lepingus.�

�
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4.�detsembril�1986�ÜRO�Peaassamblee� resolutsiooniga�41/128�vastu�võetud�deklaratsiooniga,�mis�

käsitleb� õigust� arengule,� kinnitati,� et� õigus� arengule� on� võõrandamatu� inimõigus� ning� et� nii�

rahvastel� kui� üksikisikutel� on� õigus� võrdsetele� arenguvõimalustele.� ÜRO� Inimõiguste� Komisjon�

moodustas� 1998.� aastal� arenguõigust� käsitleva� avatud� töörühma,� et� jälgida� ja� vaadata� läbi�

edusammud� arenguõiguse� edendamisel� ja� rakendamisel.� ÜRO� Inimõiguste� Nõukogu� vaatas�

töörühma�mandaadi�läbi�2007.�aasta�märtsis.�Töörühma�viimasel�istungjärgul�(2007.�aasta�veebruar�

kuni� märts)� rõhutas� EL� riikide� esmast� vastutust� luua� riigis� selle� õiguse� kasutamist� soodustavad�

tingimused.� Selle� saavutamiseks� tuleks� eelkõige� lisada� inimõiguste� aspekt� siseriiklikesse�

arengukavadesse�ja�ülemaailmsetesse�partnerlustesse,�mis�rõhutavad�kõigi�inimõiguste�üldkehtivust,�

jagamatust,�seotust�ja�vastastikust�sõltuvust.�Töörühma�üheksas�istungjärk�lükati�25.–29.�veebruarilt�

edasi�18.–22.�augustini�2008.�

�

Aruandeperioodil� pidas� töörühma� raames� oma� neljanda� istungjärgu� (7.–15.� jaanuar� 2008)�

kõrgetasemeline� töörühm�arenguõiguse�rakendamise�alal.�Sel�puhul�vaatas� töörühm�esialgselt� läbi�

ELi� ja� AKV� riikide� vahelise� partnerluslepingu,� mis� on� näide� sellest,� kuidas� õigus� arengule� saab�

partnerluse� kaudu� rahvusvahelise� mõõtme.� Töörühm� nentis,� et� lepingule� vastav� koostöö� hõlmas�

mitmeid�erinevaid�valdkondi,�sealhulgas�inimõigusi,�head�valitsemistava,�keskkonnakaitset�ja�rahu�

tagamist.� Töörühm� tegi� kindlaks� selge� seose� Cotonou� lepingu� ja� arenguõiguse� raamistiku� ja�

kriteeriumide� vahel� ning� toetas� võrdleva� hindamise� kriteeriumide� väljatöötamist�

majanduspartnerluslepingutes,�mille�üle�peetakse�praegu�läbirääkimisi�või�mis�on�sõlmimisel.�
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Lisaks�eraldas�komisjon�2007.�aastal�AKV�riikide�juhtimisalase�algatuse�jaoks�ette�nähtud�rahalised�

vahendid.� Nimetatud� algatuse� eesmärk� on� veelgi� edendada� reforme� ELi� partnerriikides� sellistes�

valdkondades� nagu� inimõigused,� demokraatia� ja� õigusriik.� Algatuse� raames� eraldati� kokku� kolm�

miljardit�eurot�täiendava�rahalise�toetusena�riikidele,�kes�on�valmis�võtma�kohustusi�asjakohaseid,�

kaugeleulatuvaid� ja� usaldusväärseid� meetmeid� ning� reforme� sisaldavate� kavade� suhtes.�

Partnerriikide� poolt� koostatavates� kavades� keskendutakse� saavutatavatele� tulemustele,� mille�

lõppeesmärk� on� vähendada� vaesust� ja� edendada� säästvat� arengut.� Kavades� nähakse� ette� ka�

inimõiguste� ja� demokraatia� valdkonna� võrdlusnäitajad,� mida� EL� hakkab� jälgima� ja� partnerriigiga�

peetava�poliitilise�dialoogi�teel�arutama.�

�

4.14.� Usu?�või�veendumusvabadus�

�

ELi�inimõiguste�poliitika�hõlmab�mõtte4,�südametunnistus4�ja�usu4�või�veendumusvabadust,�mis�on�

sätestatud�mitmetes�inimõigusi�käsitlevates�rahvusvahelistes�õigusaktides.�

�

EL� osaleb� aktiivselt� mõtte4,� südametunnistus4� ja� usu4� või� veendumusvabaduse� alastes� aruteludes�

terve�rea�riikidega�ning�on�tõstatanud�selle�küsimuse�mitmetel�poliitilise�dialoogi�raames�toimunud�

kohtumistel,� sealhulgas� Hiina,� Kõrgõzstani� ja� Türkmenistaniga.� EL� väljendab� oma� muret�

usuvabaduse� küsimuse� ning� sellega� seotud� sallimatuse� ja� diskrimineerimise� üle� demaršide� ja�

avalike�avalduste�abil.�

�

ELi�suhetes�Aasiaga�on�Euroopa�Liitu�ja�Aasia�riike�ühendav�koostööfoorum�(ASEM)�pühendunud�

erinevate� usundite� vahelise� dialoogi� edendamisele� ja� nendevahelise� harmoonia� loomisele.�

Madalmaade�korraldusel�Amsterdamis�(3.–6.�juuni�2008)�toimunud�ASEMi�neljas�usunditevahelise�

dialoogi� teemaline� kohtumine� tõi� kokku� ASEMi� partnerriikide� usujuhid,� kõrged� riigiametnikud,�

haritlased� ja� ajakirjanikud.� Kohtumisel� osalenud� esindajad� leppisid� kokku� jätkata� ASEMi�

usunditevahelise� dialoogi� edendamist� ja� tegid� sellega� seoses� avalduse,� mis� hõlmas� selliseid�

küsimusi� nagu� usunditevaheline� dialoog� ja� vaesuse� vähendamine,� usuõpetus,� sidevahendid�

digitaalses�maailmas�ja�valitsuse�poliitika.�Järgmised�kaks�iga4aastast�kohtumist�toimuvad�Aasias�ja�

Hispaanias.�

�
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Aruandeperioodil�kohtusid�Euroopa�Parlamendi�president,�Euroopa�Ülemkogu�eesistuja�ja�Euroopa�

Komisjoni� president� 2008.� aasta� mais� ligikaudu� kahekümne� Euroopa� kristluse,� judaismi� ja�

islamiusu� kõrgetasemelise� esindajaga.� See� oli� neljas� iga4aastane� kohtumine� usujuhtidega� ja� teine�

kohtumine,� mis� hõlmas� kolme� ELi� institutsiooni� juhte.� Käesoleva� aasta� kohtumisel� keskenduti�

Euroopa�Liidu�ees�seisvale�kahele�tõsisele�väljakutsele:�kliimamuutus�ning�leppimine�kultuuride�ja�

usundite� vahelise� dialoogi� kaudu.� Kohtumisel� osalejad� olid� kahe� peateema� suhtes� üksmeelel� ja�

leidsid�ühiselt,�et�usunditel�ja�kogudustel�on�säästva�tuleviku�nimel�oluline�roll�ühiste�väljakutsetega�

tegelemisel�ja�ühiskondade�mobiliseerimisel.�

�

Kooskõlas�kohustusega�võidelda�igat�liiki�diskrimineerimise�vastu�astub�EL�samme�usutunnistusel�

või� veendumustel� põhineva� sallimatuse� ja� diskrimineerimise� vastu,� eelkõige� ÜRO� tasandil.� EL�

toetab�ÜRO�usu4�või�veendumusvabaduse�eriraportööri�tööd,�kelle�mandaati�pikendati�2007.�aasta�

detsembris�veel�kolmeks�aastaks.�Aruandeperioodil� astus�EL�samme�nii�ÜRO�Peaassambleel� (62.�

istungjärgul)�kui�ka�Inimõiguste�Nõukogus.�

�

ÜRO� Peaassamblee� 62.�istungjärgul� esitas� EL� tavapärase� resolutsiooni� igasuguse� usutunnistusest�

või�veendumustest� tingitud�sallimatuse�kõrvaldamise�kohta� (A/RES/61/157),�mis�võeti�vastu� ilma�

hääletuseta.� Resolutsiooniga� mõistetakse� hukka� igasugune� usutunnistusest� või� veendumustest�

tingitud�sallimatus.�Resolutsiooniga�kutsutakse�riike�üles�tagama�asjaomased�vabadused,�sealhulgas�

õigus�oma�usku�vabalt�praktiseerida�või�seda�muuta,�ning�kindlustama�religiooniga�seotud�paikade�

ja�sümbolite�täielik�austamine�ja�kaitse.�Lisaks�kutsutakse�riike�tungivalt�üles�tagama�kõigi�inimeste�

õigus� ja� vabadus� luua� usu4,� heategevus4� ja� humanitaarinstitutsioone,� õigus� elule,� vabadusele� ja�

julgeolekule�ning�õigus� sellele,� et� inimest� tema� veendumuste� eest� ei� vahistata,� ei� peeta�kinni� ega�

piinata.�Riikidel�palutakse�lisaks�tagada,�et�kõik�avaliku�sektori�ametnikud,�avalikud�teenistujad�ja�

õiguskaitseasutused�austavad�erinevaid�usutunnistusi�ja�veendumusi�ning�tegutsevad�otsustavalt,�et�

keelata� selliste� rassistlike� ja� ksenofoobsete� ideede� ja� materjalide� levitamine,� mis� kujutavad�

diskrimineerimist,�ähvardamist�või�sundi.�Resolutsiooniga�rõhutatakse�samuti,�et�vältida�tuleks�mis�

tahes� usundi� võrdsustamist� terrorismiga� ning� et� vabadust� kuulutada� usku� võib� piirata� üksnes�

seadusega� ettenähtud� juhtudel� või� juhul,� kui� see� on� ühiskondliku� turvalisuse� ja� kaasinimeste�

põhiõiguste�huvides�vajalik.�
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Nagu� varasematelgi� aastatel� hääletas� EL� usundite� halvustamise� vastast� võitlust� käsitleva� ÜRO�

Peaassamblee� resolutsiooni� (A/RES/62/164)� vastu,� kuna� EL� tunneb� muret� resolutsiooni� üldise�

lähenemisviisi,� kontseptuaalse� raamistiku� ja� terminoloogia� üle.� EL� märkis� ÜRO� kolmandas�

komitees� oma� hääletamist� selgitades,� et� peab� väga� oluliseks� võitlust� usust� või� veendumustest�

tingitud� igasuguse� diskrimineerimise� ja� usulise� vaenu� õhutamise� vastu,� ning� leidis,� et� ÜRO�

Peaassamblee� ja� Inimõiguste� Nõukogu� peaksid� jätkuvalt� nende� küsimustega� tegelema,� sealhulgas�

dialoogis�asjaomaste�eriraportööridega.�

�

EL� on� nõus,� et� on� põhjust� tunda� enam� muret� seoses� üle� kogu� maailma� esinevate� usust� või�

veendumustest� tingitud� sallimatuse,� diskrimineerimise� ja� vägivallaaktide� ning� ekstremismist�

tingitud� hirmutamise� ja� sunni� tõsiste� juhtumitega.� EL� ei� pea� õigustatuks� mõiste� „usundite�

halvustamine”� kasutamist� seoses� inimõigustega.� Inimõiguste� vaatenurgast� lähtuvalt� ei� tuleks�

usundite� toetajaid�või�koguduseliikmeid�pidada�homogeensete�üksuste�osadeks.� Inimõigustealased�

rahvusvahelised� lepingud� kaitsevad� eelkõige� üksikisikute� usu4� või� veendumusvabadust,� mitte� aga�

usundeid.� Lisaks� on� halvustamine� enamikes� õigussüsteemides� juriidiline� mõiste,� mis� annab�

üksikisikutele� või� juriidilistele� isikutele� õiguse� nõuda� laimamise� eest� hüvitist.� Usunditel� või�

veendumustel� sellist� õigussubjektsust� enamikes� riikides� ei� ole� ja� seega� ei� ole� selge,� kuidas� saaks�

„usundite�halvustamise”�mõistet�kasutada�inimõiguste�edendamiseks�või�selleks,�et�kaitsta�või�näha�

ette�hüvitis�inimõiguste�rikkumise�eest.�

�

EL�on� rõhutanud,� et� tegeleda� tuleb�usutunnistusest� või�veendumustest� tingitud�diskrimineerimise,�

mis�on�tõsine�inimõiguste�rikkumine,�kõigi�aspektidega;�lisaks�tuleb�tunnistada,�et�see�ei�piirdu�vaid�

ühe�usundi�või�veendumuse�või�maailma�mõne�osaga,�ning�et�usulistesse�vähemustesse�kuuluvate�

isikute�õiguste�kaitse�on�usu4�või�veendumusvabaduse�jaoks�keskse�tähtsusega;�tuleb�tagada,�et�kõik�

inimõigused,� sealhulgas� mõtte4,� südametunnistus4,� sõna4� ja� usuvabadust� austatakse� ja� kaitstakse�

võrdselt;� ning� et� igasuguste� usundite� või� veendumuste� järgimise� austamist� saab� kõige� paremini�

edendada�kõikehõlmaval�viisil,�nagu�on�kajastatud�kolmanda�komitee� resolutsioonides� ja�vahetult�

peaassambleel.� Lisaks� leiab� EL,� et� sõna4� ja� usu4� või� veendumusvabadus� on� pigem� üksteist�

täiendavad�kui�konkureerivad�mõisted.�EL�on�teadlik,�et�nimetatud�õigused�ei�ole�piiramatud,�kuid�

usub,� et� kehtivates� inimõigusi� käsitlevates� rahvusvahelistes� õigusaktides� on� leitud� õige� tasakaal�

kõnealuste�õiguste�ja�nende�piirangute�vahel.�

�
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Lisaks� esitas� EL� inimõiguste� nõukogu� kuuendal� istungjärgul� olulise� resolutsiooni� usu4� või�

veendumusvabaduse� kohta� (A/HRC/RES/6/37),� millega� pikendatakse� ka� ÜRO� usu4� või�

veendumusvabaduse�eriraportööri�mandaati�veel�kolmeks�aastaks.�Resolutsiooniga�kutsutakse�riike�

üles� rakendama� teatavaid�meetmeid,� et� kaitsta�usu4�või�veendumusvabadust� ja�võidelda�usust� või�

veendumustest� tingitud� sallimatuse� vastu.� Sellega� kutsutakse� ka� kõiki� huvirühmi� erinevate�

dialoogide� raames� üles� tegelema� mõnede� kõige� olulisemate� küsimustega,� nagu� kõikjal� maailmas�

usundeid�mõjutava�äärmusluse�esiletõus.�Resolutsioon�võeti�vastu�29�poolthääle�ja�18�hääletamisest�

hoidumisega,� kusjuures� keegi� ei� hääletanud� vastu.� Väljendades� küll� oma� toetust� mandaadi�

eesmärgile�otsustasid�kõik�Islami�Konverentsi�Organisatsiooni�liikmesriigid�hääletamisest�hoiduda,�

kuna�nad�oli�pettunud�selles,�et�resolutsioonis�ei�mainitud�usundite�kaitse�vajadust.�

�

4.15.� Kultuuridevaheline�dialoog�

�

EL�on�võtnud�kindla�kohustuse�edendada�kultuuridevahelist�dialoogi�nii� liidu�sees�kui�ka� suhetes�

kolmandate�riikidega.�Liidu�järjestikused�laienemised,�ühtsest�turust�tulenev�suurem�liikuvus,�vanad�

ja� uued� rändevood� ning� kaubanduse,� hariduse,� vaba� aja� veetmise� ja� üldise� globaliseerumisega�

seotud� märkimisväärsed� kontaktid� muu� maailmaga� kõik� koos� suurendavad� Euroopa� kodanike� ja�

kõigi�Euroopa�Liidus�elavate�inimeste�ning�nii�Euroopa�kui�ka�teiste�kultuuride,�keelte,�rahvuste�ja�

usundite�vastastikust�toimet.�

�

Komisjoni� 2007.� aasta� mai� teatises111� kultuuri� rolli� kohta� globaliseeruvas� maailmas� kinnitati�

kultuuri� keskset� osa� Euroopa� integreerumises� ja� esitati� Euroopa� kultuurivaldkonna� ja� kolmandate�

riikidega�suhtlemise�tegevuskava.�Tegevuskava�kiideti�komisjoni�ettepaneku�alusel�heaks�haridus4,�

kultuuri4� ja� noortenõukogus� 2007.� aasta� novembris� ning� kinnitati� seejärel� Euroopa� Ülemkogus�

2007.�aasta�detsembris.�

�

�������������������������������������������������
111� KOM(2007)�242�lõplik.�
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Kehtestati� liikmesriikide� ja� ELi� institutsioonide� vaheline� kultuurikoostöö� struktureeritud� süsteem,�

mille�aluseks�on�avatud�koordinatsiooni�meetod,�mida�on�juba�edukalt�kasutatud�liimesriikide�ja�ELi�

vahelises� struktureeritud� koostöös� näiteks� hariduse� ja� koolituse,� noorte� ja� sotsiaalse� kaitse�

valdkonnas.� Komisjon� ja� liikmesriigid� vaatavad� iga� kolme� aasta� järel� läbi� ühiste� eesmärkide�

saavutamisel� tehtud� edusammud.� Lisaks� on� komisjon� algatanud� struktureeritud� dialoogi�

kultuurivaldkonnaga.�

�

Euroopa�Liit�tähistas�2008.�aastal�kultuuridevahelise�dialoogi�Euroopa�aastat�vastavalt�Euroopa�

Parlamendi� ja� nõukogu� 2006.� aasta� detsembri� otsusele112.� Aasta� käivitati� ametlikult� jaanuaris�

eesistujariik�Sloveenia�korraldatud�Euroopa�konverentsiga�Ljubljanas.�Pärast�seda�on�mitmel�rindel�

saavutatud� märkimisväärset� edu.� Teavitamise� ja� teadlikkuse� parandamise� kampaania,� mida� riigi�

tasandil�korraldab� iga� liikmesriik� ja�mis�Euroopa� tasandil�on�koondunud�asjaomasele�veebisaidile�

(www.dialogue2008.eu),�on�äratanud�suurt�huvi.�Registreeritud�on�üle�1000�meediakajastuse�kuus�

ja� veebisaiti� on� külastanud� selle� tegutsemise� esimese� kuue� kuu� jooksul� pool� miljonit� inimest.�

Poliitilised� arutelud� keskendusid� Euroopa� aasta� esimeses� pooles� kultuuridevahelisele� pädevusele,�

mille� tulemusena� võeti� Sloveenia� eesistumise� ajal� vastu� nõukogu� järeldused,� milles� kutsuti� üles�

töötama�välja�kultuuridevahelise�dialoogi�jätkusuutlik�ja�valdkondadevaheline�strateegia.�Arutelusid�

koordineeriti�haridus4,�kultuuri4,�noorte4�ja�audiovisuaalvaldkonna�vahel.�

�

Kultuuridevaheline�dialoog�oli�2008.�aasta�esimesel�poolaastal�ka�Sloveenia�eesistumise�prioriteet.�

2008.� aasta� juuni� Euroopa� Ülemkogu� tunnustas� jõupingutusi,� mida� on� tehtud� kultuuridevahelise�

dialoogi�Euroopa�aasta�edendamiseks.�Sellega�seoses�tunnistas�ülemkogu,�et�kultuurialane�koostöö�

ja� kultuuridevaheline� dialoog� on� kõigi� asjaomaste� välispoliitikate� lahutamatu� osana� väärtuslikud,�

võttes� arvesse� kultuuri� ELi� välissuhetes� käsitleva� konverentsi� „New� Paradigms,� New� Models� &�

Culture� in� the� EU� External� Relations”� (toimus� 13.–14.� maini� 2008� Ljubljanas)� soovitusi� ja�

Tsivilisatsioonide�Liidu� raames�käimasolevat� tööd.�Ülemkogu� rõhutas,�kui� tähtis�on�kultuurialane�

koostöö�poliitiliste�protsesside�ja�kitsaskohtade�käsitlemisel�kodanikuühiskonnaga�peetava�dialoogi�

alusel,�inimestevaheliste�kontaktide�edendamisel�ja�heanaaberlike�suhete�soodustamisel.�

�

�������������������������������������������������
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� Otsus�1983/2006/EÜ,�ELT�L�412,�30.12.2006,�lk�44.�
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ELi� eelarvest� kaasrahastati� igas� liikmeriigis� ühte� Euroopa� aasta� projekti� ja� lisaks� seitset� üle4

euroopalist� juhtprojekti113,� mille� eesmärk� oli� parandada� võimalikult� suure� hulga� inimeste�

teadlikkust,�jõuda�noorteni�ja�äratada�võimalikult�suurt�meediahuvi.�

�

Poliitilised� arutelud� jätkuvad� Prantsusmaa� eesistumise� ajal,� kes� korraldab� Euroopa� aasta�

lõpukonverentsi,� et� teha� kokkuvõtted� saavutustest� ja� määratleda� järgmised� sammud� jätkusuutliku�

strateegia�suunal.�

�

Kultuuridevaheline� dialoog� lisatakse� horisontaalse� ja� valdkondadeülese� prioriteedina� ühenduse�

asjaomastesse� poliitikatesse,� programmidesse� ja� meetmetesse.� Seda� eesmärki� on� rakendatud� nii�

kultuuri,� hariduse,� noorte� ja� kodanikuaktiivsusega� seotud� programmide� puhul� kui� ka� paljudes�

muudes� valdkondades,� nagu� tööhõive,� sotsiaalküsimused,� võrdsed� võimalused,� välissuhted� ja�

arenguabi.�

�

Kultuuridevaheline� dialoog� on� lahutamatu� osa� ELi� suhetes� kolmandate� riikidega.� Euroopa� –�

Vahemere�piirkonna�suhete�raames�piirkondlikul�tasandil�on�kultuur�vastavalt�1995.�aasta�Barcelona�

deklaratsioonile� esmatähtis� valdkond.� Euroopa� –� Vahemere� piirkonna� koostöö� eesmärkide� hulgas�

pööratakse�erilist�tähelepanu�sotsiaalse,�kultuurilise�ja�inimmõõtme�elementidele.�

�

Kultuuri� tähtsust� rõhutatakse� ministri� tasandi� kohtumiste� toimumisega.� Seni� on� toimunud� kolm�

kultuuriministrite�kohtumist:�1996.�aastal�Bolognas,�1998.�aastal�Rhodosel�ja�2008.�aastal�Ateenas,�

lisaks�arutati�kultuuridevahelist�dialoogi�Euroopa�–�Vahemere�piirkonna�välisministrite�kohtumisel�

(2003.� aastal� Kreetal).� 29.� ja� 30.� mail� 2008� Ateenas� toimunud� viimasel� kultuuriministrite�

kohtumisel�käivitati�protsess,�mille�tulemusena�töötatakse�välja�täiemahuline�Euroopa�–�Vahemere�

piirkonna� kultuuristrateegia,� mis� hõlmab� koostööd� nii� kultuuridevahelise� dialoogi� kui�

kultuuripoliitika�alal.�Kõnealuse�strateegia�väljatöötamiseks,�mis�kiidetakse�heaks�kultuuriministrite�

järgmisel� kohtumisel� 2010.� aastal,� luuakse� Euroopa� –� Vahemere� piirkonna� ekspertide� ajutine�

töörühm.�

�

�������������������������������������������������
113� http://www.interculturaldialogue2008.eu/354.0.html?&redirect_url=my4startpage4eyid.html�
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Kultuuri� tähtsat� rolli� välissuhetes� tõendab� meetmete� ja� koostööprogrammide� olemasolu,� mis� on�

heaks�kiidetud�ja�mida�on�edukalt�rakendatud,�muu�hulgas�Anna�Lindhi�nimeline�fond�(sealhulgas�

programm� „1001� sammu� dialoogi� heaks”),� programm� „Euromed� Audiovisual”,� programm�

„Euromed� Heritage”,� piirkondlikud� teabe4� ja� teavitamisprogrammid,� Euroopa� –� Vahemere�

piirkonna�noorte�programm�ja�Euroopa�–�Vahemere�piirkonna�soolise�võrdõiguslikkuse�programm.�

�

Euroopa�–�Vahemere�piirkonna�partnerlusega�toetati�aktiivselt�kultuuridevahelise�dialoogi�Euroopa�

aastat� (2008):� Euroopa� –� Vahemere� piirkonna� välisministrid� otsustasid� 2007.� aasta� novembris�

nimetada�2008.�aasta�kultuuridevahelise�dialoogi�Euroopa�–�Vahemere�piirkonna�aastaks.�

�

Aktiivselt� töötatakse� välja� Euroopa� Liitu� ja� Aasia� riike� ühendava� koostööfoorumi� (ASEM)�

kultuurilist� aspekti.� Kuala� Lumpuris� (22.� ja� 23.� aprillil� 2008)� toimunud� kolmandal� ASEMi�

kultuuriministrite� kohtumisel� keskenduti� teemale� „Kultuuriline� mitmekesisus� –� tegevuskava�

elluviimine”.�Sellel�ministrite�kohtumisel� edendati�Aasia� ja�Euroopa�kultuurivahetusi� ja�koostööd�

vastavalt�2005.�aasta�juunis�Pariisis�vastu�võetud�kultuuriministrite�tegevuskavale.�

�

Komisjon� toetab� Aasia4Euroopa� fondi� (ASEF)� ja� selle� juhtprogramme� teadmiste� ja� kultuuri�

vahetuse� alal.� Aasia4Euroopa� kultuurile� pühendatud� veebiportaali� „Culture360”� väljaarendamine�

peaks�suurendama�kunsti4�ja�kultuurivahetust�ASEMi�liikmesriikide�hulgas.�

�

Kultuur� on� oluline� osa� ELi� koostöös� Euroopa� Nõukoguga,� hõlmates� ühisprogrammi� „Linnade�

kultuurivahetus”,�Euroopa�muinsuskaitsepäevade�ühist�läbiviimist�ning�ühistegevust�Lääne4Balkani�

riikides.�

�
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Kõik�ELi�liikmesriigid�ja�Euroopa�Komisjon�toetavad�Tsivilisatsioonide�Liitu�ja�on�sõprade�rühma�

liikmed.�Tsivilisatsioonide�Liidu�algatasid�2005.�aasta� lõpul�Hispaania� ja�Türgi�peaministrid�koos�

ÜRO�tollase�peasekretäri�Kofi�Annaniga�ja�selle�eesmärk�on�parandada�kõiki�kultuure�ja�usundeid�

hõlmavate� rahvaste� ja� inimeste� vahelist� mõistmist� ja� koostöösuhteid� ning� aidata� seista� vastu�

jõududele,� mis� õhutavad� vastandamist� ja� äärmuslust.� 2008.� aasta� jaanuaris� Madridis� toimunud�

Tsivilisatsioonide� Liidu� esimesel� iga4aastasel� foorumil� käivitati� mitmed� algatused,� nagu�

kiirreageerimise� meediamehhanism,� meedia� fond,� meediapädevuse� kogumis4� ja� jaotamiskeskus,�

noorte�solidaarsuse�fond�ja�noorte�tööhõive�algatus.�

�

4.16.� Varjupaiga?,�rände?�ja�pagulaspoliitika�ning�ümberasustatud�isikud�

�

Rände4,�varjupaiga4� ja�pagulasküsimused�kuuluvad�ELi� sisepoliitikas� ja�välissuhetes�prioriteetsete�

valdkondade� hulka.� EL� rõhutab� vajadust� jätkata� justiits4� ja� siseküsimusi� käsitlevate� Tampere� ja�

Haagi� programmide� rakendamist� ning� töötada� välja� neile� järgnevad� meetmed,� et� veelgi� enam�

kindlustada�Euroopa�sisejulgeolekut�ning�kodanike�põhivabadusi�ja�4õigusi.�

�

Alates�rännet�käsitleva�üldise�lähenemisviisi�vastuvõtmisest�Euroopa�Ülemkogu�poolt�2005.�aastal,�

mida� seejärel� kinnitas� 2006.� aasta� ülemkogu,� on� EL� mänginud� rahvusvahelise� teerajaja� rolli,�

edendades� rändeküsimustega� tegelemisel� igakülgset� ja� tasakaalustatud� lähenemisviisi� partnerluses�

kolmandate�riikidega.�Rännet�käsitleva�üldise�lähenemisviisi�eesmärk�on�välja�töötada�igakülgsed�ja�

järjekindlad�poliitikad,�mis�tegelevad�rändega�seotud�erinevate�küsimustega,�hõlmates�poliitika�eri�

valdkonnad�–�arengu,�sotsiaalküsimused�ja�tööhõive,�välissuhted�ning�justiits4�ja�siseküsimused�–�ja�

võttes� arvesse� nii� lühiajalisi� meetmeid� kui� pikaajalist� nägemust,� et� tegeleda� rände� ja� sundrände�

algpõhjustega.� Üldises� lähenemisviisis� on� kesksel� kohal� koostöö� partnerlus� päritolu4� ja�

transiitriikidega:� selle� põhialused� on� partnerlus,� solidaarsus� ja� ühine� vastutus.� Kuigi� üldine�

lähenemisviis� oli� algselt� suunatud� Aafrika� ja� Vahemere� piirkonna� riikidele,� laiendati� selle�

geograafilist�ulatust�2007.�aastal�EList�idas�ja�kagus�asuvatele�piirkondadele.�

�
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Komisjoni�2007.� aasta�detsembri� teatises114� püüti�määratleda� samme,�mis�on�vajalikud� selleks,�et�

juba� tehtud�olulisele� tööle� toetudes� töötada�välja�ühine�sisserändepoliitika.�Teatises� tervitati� seega�

nii� selles� valdkonnas� tehtud� edusamme� ja� saavutusi� –� sealhulgas� rände� suhtes� võetud� üldise�

lähenemisviisi� kohaldamise� vahepealset� eduaruannet� –� kui� analüüsiti� ka� eesseisvaid� keskmise�

tähtajaga� ja� pikaajalisi� väljakutseid� ühise� ja� kõikehõlmava� sisserändepoliitika� väljatöötamiseks.�

Selleks� et� luua� õige� tasakaal� sisserände,� tööturu� kitsaskohtade,� majandusele� avalduva� mõju,�

sotsiaalsete� tagajärgede,� integratsioonipoliitika� ning� välispoliitika� eesmärkide� vahel,� on� tarvis�

kujundada�uus�integreeritum�lähenemisviis.�

�

Üldise�lähenemisviisi�rakendamisega�seoses�sai�komisjon�innustust�Aafrika�ja�Vahemere�piirkonna�

suunal�tehtud�edusammudest,�eelkõige�ELi�missioonidest�Aafrika�ja�Vahemere�piirkonna�riikidesse,�

samuti� edust,� mida� tehti� üldise� lähenemisviisi� kohaldamisel� EList� idas� ja� kagus� asuvate�

naaberriikide� suhtes.�Töö� jätkub� selle�nimel,� et� täiendavalt� süvendada�dialoogi� ja�koostööd� rände�

küsimustes�Sahara4taguse�piirkonna�ja�Põhja4Aafrikaga.�

�

2007.� aasta� detsembri� Euroopa� Ülemkogu� rõhutas� komisjoni� teatisest� tulenevalt115� vajadust�

kinnitada� uuesti� poliitilisi� kohustusi� ja� kinnitas,� et� liikmesriikide� poliitikaid� täiendava� Euroopa�

rändepoliitika�edasiarendamine�on�endiselt�esmatähtis,�et�tegeleda�rändest�tulenevate�väljakutsete�ja�

võimalustega�uuel�globaliseerunud�ajastul.�

�

�������������������������������������������������
114

� Ühise�sisserändepoliitika�väljatöötamine,�KOM(2007)780�lõplik,�5.12.2007.�
115� Ühise�sisserändepoliitika�väljatöötamine,�KOM(2007)780�lõplik,�5.12.2007.�
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Panusena� ühise� rände4� ja� varjupaigapoliitika� edasiarendamisse� võttis� komisjon� 2008.� aasta� juunis�

vastu� teatise� „Euroopa� ühine� sisserändepoliitika:� põhimõtted,� meetmed� ja� vahendid”� ja� teatise�

„Varjupaigapoliitika� kava� –� ühtne� lähenemisviis� kaitse� andmisele� ELis”.� Komisjon� esitas� ühise�

sisserändepoliitika� aluseks� olevad� kümme� ühist� põhimõtet,� mis� on� jagatud� ELi� poliitika� kolme�

peamise� suuna� vahel:� heaolu,� solidaarsus� ja� turvalisus.� Varjupaigapoliitika� kavas� nähakse� ette�

struktuur� Euroopa� ühise� varjupaigasüsteemi� teise� etapi� läbiviimiseks,� mille� kaugeleulatuvateks�

eesmärkideks�on�kaitsta�ja�tugevdada�ELi�humanitaar4�ja�kaitsealast�traditsiooni,�tagada�varjupaika�

käsitlevate�liikmesriikide�õigusaktide�ühtlustamise,�tõhusama�praktilise�koostöö�ning�liikmesriikide,�

ELi� ja� kolmandate� riikide� vahelise� suurema� solidaarsuse� kaudu� võrdsed� võimalused� kaitse�

saamiseks� üle� kogu� ELi.� Nii� teatises� kui� ka� poliitikakavas� käsitletakse� Haagi� programmis�

sisserännet�ja�varjupaika�käsitlevaid�peamisi�lahendamata�aspekte.�Euroopa�Ülemkogu�peaks�2008.�

aasta�oktoobris�heaks�kiitma�Euroopa� sisserände4� ja�varjupaigapakti.�Pakt�peaks� andma�poliitilise�

tõuke� rände� ja� varjupaiga� küsimuste� üle� peetavatele� ELi� aruteludele.� Euroopa� Ülemkogu� võtab�

paktiga� viis� põhilist� kohustust� seoses� seadusliku� sisserände� ja� integratsiooni� korraldamise,�

ebaseadusliku� sisserände� kontrolli,� tõhusama� piirikontrolli,� Euroopa� varjupaigasüsteemi�

kujundamise� ning� päritolu4� ja� transiitriikidega� igakülgse� partnerluse� loomisega.� Kõnealuste�

kohustuste�alusel�töötatakse�välja�konkreetsed�meetmed,�eelkõige�Haagi�programmile�2010.�aastal�

järgnevas�programmis.�

�
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2008.�aasta� juuni�üldasjade�ja�välissuhete�nõukogu�toonitas�rändeküsimustes�kolmandate�riikidega�

peetava� dialoogi,� partnerluse� ja� koostöö� jätkamise� tähtsust� terviklikult� ja� piirkondlikult�

tasakaalustatud�viisil.�Nõukogu�kinnitas�taas,�et�Euroopa�Liidu�rändepoliitika�aluseks�on�rändajate�

inimõiguste� ja� põhivabaduste� austamine,� Genfi� konventsioon� ja� nõuetekohane� juurdepääs�

varjupaigamenetlustele.� Nõukogu� tervitas� edusamme,� mida� on� tehtud� rände� suhtes� võetud� üldise�

lähenemisviisi�kohaldamisel�selliste�vahendite�väljatöötamise�kaudu�nagu�rändeküsimusi�käsitlevad�

missioonid�ja�nendega�seotud�järelmeetmete�võtmise�protsess,�koostööplatvormid,�vabatahtlikkuse�

alusel� toimuvad� liikuvuspartnerlused� ja� rändeprofiilid,� ning� kasutades� olemasolevaid� struktuure�

dialoogi� pidamiseks� ja� koostöö� tegemiseks.� Eelkõige� sõlmiti� 2008.� aasta� juuni� justiits4� ja�

siseküsimuste� nõukogu� raames� liikuvuse� alased� näidispartnerlused� Moldova� ja� Cabo� Verdega.�

Liikuvuspartnerlusi�rakendavad�ühiselt�liikmesriigid,�Euroopa�Ühendus�ja�partnerriigid.�

�

Loodi� temaatiline� programm� koostööks� kolmandate� riikidega� rände� ja� varjupaiga� valdkonnas�

(2007–2013).� Nagu� varasema� AENEAS� programmi� puhul� on� uue� temaatilise� programmi� üldine�

eesmärk� toetada� kolmandaid� riike� igakülgselt� rändevoogude� paremal� juhtimisel.� Programmis�

keskendutakse�riikidele,�mis�paiknevad�lõunast�ja�idast�Euroopa�Liitu�suunduvate�rändeteede�ääres,�

kuid� hõlmatud� on� ka� muud� rändeteed� ning� lõuna–lõuna4suunaline� ränne.� Lisaks� käsitletakse�

horisontaalsete� algatuste� abil� rännet� ja� arengut,� tööjõurännet,� varjupaigapoliitikat� ja� põgenike�

kaitset,�inimeste�üle�piiri�toimetamist�ja�inimkaubandust�ning�ebaseaduslikku�sisserännet.�

�

Seoses� ELi� osalemisega� ülemaailmsetes� rändearuteludes� on� komisjon� ja� liikmesriigid� aktiivselt�

aidanud� ette� valmistada� rännet� ja� arengut� käsitleva� ülemaailmse� foorumi� esimest� kohtumist�

2007.�aasta�juulis�Belgias�Brüsselis�ja�seejärel�sellel�aktiivselt�osalenud.�Foorum�on�riikide�juhitud�

algatus�ja�kasulik�vahend�arvamuste�ja�ideede�vahetamiseks�rände�ja�arengu�vahelise�seosega�seotud�

väljakutsete�osas.�Foorum�võimaldab� riikidel� jätkata�dialoogi� rände� ja� arengu�alal� ja� aidata�kaasa�

seda�küsimust�käsitlevate�terviklike�lähenemisviiside�väljatöötamisele.�Teine�ülemaailmne�foorum�

toimub� 2008.� aasta� detsembris� Manilas� (Filipiinidel).� Rännet� ja� arengut� käsitleva� ülemaailmse�

foorumi�kolmanda�kohtumise�korraldab�Kreeka�2009.�aasta�novembris.�

�
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4.17.� Rassism,�ksenofoobia,�mittediskrimineerimine�ja�mitmekesisuse�austamine�

�

Rassism� ja� ksenofoobia� on� vastuolus� ELi� aluspõhimõtetega.� ELi� institutsioonid� on� kõigile� nende�

ilmingutele�korduvalt�vastu�astunud�ja�need�hukka�mõistnud.�Euroopa�Liit�viib�talle�aluslepingutega�

antud�pädevuse�piirides�otsusekindlalt�ellu�nende�nähtuste�vastase�võitluse�selget�poliitikat�nii�ELi�

siseselt�kui�oma�välistegevuse�kontekstis.�

�

EL� osaleb� aktiivselt� ÜRO� jõupingutustes� rassismi� ja� diskrimineerimise� käsitlemisel.� ÜRO�

Peaassamblee� 62.� istungjärgul� esines� EL� kolmandas� komitees� avaldusega� rassismi� ja� rassilise�

diskrimineerimise� likvideerimise� kohta.� Samuti� osaleb� EL� aktiivselt� peaassamblee� raames� 2009.�

aastal� Genfis� toimuva� Durbani� järelevalvekonverentsi� ettevalmistusprotsessis.� Kõnealuse�

konverentsi� keskmes� peaks� olema� kehtivate� õigusnormide� rakendamine.� Läbivaatamiskonverentsi�

ettevalmistamisel� esitasid� ELi� liikmesriigid,� komisjon� ja� Prantsusmaa� ÜRO� Inimõiguste�

Ülemvoliniku� Ameti� poolt� ettevalmistatud� küsimustiku� Durbani� läbivaatamiskonverentsi�

ettevalmistavale� komiteele,� kirjeldades� poliitikaid,� programme� ja� projekte,� mida� on� võetud,� et�

rakendada�Durbani�deklaratsiooni�ja�tegevuskava�liikmesriikide�ja�ühenduse�tasandil.�Lisaks�toetas�

EL� inimõiguste� nõukogu� seitsmendal� istungjärgul� (2008.� aasta� märts)� rassismi,� ksenofoobia� ja�

nendega� seotud� sallimatuse� kaasaegsete� vormidega� tegeleva� ÜRO� eriraportööri� mandaadi�

pikendamist.�

�

OSCE�raames� teevad�komisjon� ja�ELi� liikmesriigid�ELi�kooskõlastamisel�aktiivset� ja� järjepidevat�

tööd,� et� täita� kohustusi,� mida� OSCE� 56� liikmesriiki� on� võtnud� seoses� rassismi,� ksenofoobia� ja�

diskrimineerimise�vastase�võitlusega�ning�mitmekesisuse�austamisega.�Sellega�seoses�on�komisjoni�

ja� ELi� liikmesriikide� jaoks� väärtuslikuks� foorumiks� Varssavis� igal� aastal� OSCE/ODIHR� poolt�

korraldatav�inimmõõtme�rakendamist�käsitlev�kohtumine.�

�

Euroopa� Nõukogu� raames� jätkab� oma� tegevust� 1993.� aastal� loodud� rassismi� ja� sallimatuse� vastu�

võitlemise�Euroopa�komisjon�(ECRI).�Nimetatud�komisjonil�on�tihedad�suhted�Euroopa�Komisjoni�

tööhõive� ja� sotsiaalküsimuste�peadirektoraadi�mittediskrimineerimise,�põhi4� ja� sotsiaalsete�õiguste�

talituse�ja�Põhiõiguste�Ametiga.�

�
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Euroopa�Ühendus�ja�Euroopa�Nõukogu�sõlmisid�18.�juunil�2008�lepingu,�millega�luuakse�põhjalik�

koostööraamistik� Põhiõiguste� Ameti� ja� Euroopa� Nõukogu� vahel.� Leping� sisaldab� sätteid�

korrapäraste� koosolekute� korraldamise,� teabevahetuse� ja� tegevuste� koordineerimise� kohta.�

Lepinguga� nähakse� ette,� et� Euroopa� Nõukogu� nimetab� kaks� sõltumatut� isikut� ameti�

haldusnõukogusse� ja� juhatusse� liikmeks� ja� asendusliikmeks,� ning� sätestatakse� Euroopa� Nõukogu�

hääleõigus�neis�organites.�

�

EL� tõstatab� rassismi� ja� ksenofoobia� küsimuse� oma� poliitilistes� dialoogides� kolmandate� riikidega,�

näiteks�Venemaa�ja�Hiinaga.�Samuti�on�need�küsimused�integreeritud�liidu�koostööstrateegiatesse,�

näiteks�Euroopa�naabruspoliitika�tegevuskavadega�on�partnerriigid�võtnud�kohustuse�teha�koostööd�

diskrimineerimise�kõigi�vormide,�usulise�sallimatuse,�rassismi�ja�ksenofoobia�vastases�võitluses.�

�

Võitlus�rassismi,�ksenofoobia�ning�vähemuste�ja�põlisrahvaste�diskrimineerimise�vastu�on�Euroopa�

demokraatia�ja�inimõiguste�algatuse�(EIDHR)�raames�toimuva�rahastamise�üks�prioriteete.�EIDHRi�

vahenditest�toetab�Euroopa�Liit�ÜRO�Inimõiguste�Ülemvoliniku�Ametit�olemasolevate�võrdsust�ja�

mittediskrimineerimist� käsitlevate� rahvusvaheliste� normide,� eelkõige� Durbani� deklaratsiooni� ja�

tegevusprogrammi� ning� rassilise� diskrimineerimise� likvideerimise� rahvusvahelise� konventsiooni�

rakendamisel.� Projektide� raames� toimuv� tegevus� hõlmab� teadlikkuse� tõstmise� kampaaniaid� ja�

seminare,� nõustamist� valitsuste� osalusel� läbiviidavate� tehniliste� koostööprojektide� kaudu� ning�

uuringuid�ja�analüüse.�Peamised�partnerid�on�ÜRO�arenguprogramm,�Maailmapank,� ILO�ja�muud�

rahvusvahelised� organisatsioonid,� inimõigusorganisatsioonid� ja� kodanikuühiskonna�

organisatsioonid.�

�

4.18.� Vähemuste�hulka�kuuluvate�isikute�õigused�

�

Euroopa� Liit� on� pühendunud� kõigi� inimeste,� sealhulgas� vähemuste� hulka� kuuluvate� isikute�

inimõiguste�täielikule�austamisele.�ELi�põhiõiguste�harta�kutsub�üles�kaitsma�kultuurilist,�usulist�ja�

keelelist� mitmekesisust� ning� Euroopa� Liidu� leping� kinnitab� õiguste� ja� vabaduste,� sealhulgas�

rahvusvähemusse� kuulumise� õiguse� täieliku� ja� ilma� diskrimineerimiseta� kasutamise� põhimõtet,�

sealhulgas�õigust�valida�vabalt�ühenduse�nime�ja�õigust�osaleda�avalikus�elus�erakondade�loomise�

kaudu.�

�
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Selleks�et�arutada�rahvusvähemuste�sotsiaalset�integreerimist�ja�nende�täielikku�osalemist�tööturul,�

loodi�ekspertidest�koosnev�kõrgetasemeline�nõuanderühm.�Rühma�aruannet�ja�soovitusi�esitleti�3.–

4.� detsembril� 2007� Brüsselis� toimunud� konverentsil.� Nõuanderühma� töö� keskmes� olid�

rahvusvähemusse� kuulumise� ja� sotsiaalse� ebavõrduse� vahelised� seosed� ning� rühm� määratles� head�

tavad�ettevõtetes�ja�avalikus�poliitikas.�

�

ELiga�ühineda�soovivate� riikide�suhtes�1993.�aasta�Euroopa�Ülemkogu�Kopenhaageni�kohtumisel�

kehtestatud�kriteeriumid�sisaldavad�konkreetset�nõuet�vähemuste�austamise�ja�kaitse�kohta.�Seetõttu�

pöörati� 2007.� aastal� ja� 2008.� aasta� esimesel� poolel� jätkuvalt� erilist� tähelepanu� vähemuste� hulka�

kuuluvatele� isikutele� ELi� laienemisprotsessi� raames� ning� seoses� Lääne4Balkani� riike� hõlmava�

stabiliseerimis4� ja� assotsieerimisprotsessiga.116� Vähemuste� kaitset� käsitlevad� õigusaktid� on� kogu�

Lääne4Balkani� piirkonnas� suures� osas� vastu� võetud,� kuid� nende� rakendamine� on� aeglane.�

Vähemused�ei�ole�täiel�määral�esindatud�poliitilises�ja�sotsiaalses�elus�ja�diskrimineerimine�jätkub.�

Türgis� on� vähemustesse� kuuluvate� isikute� õigused� tagatud� vaid� teatavatele� islamiusku�

mittekuuluvatele�vähemustele,�kelle�suhtes�kohaldatakse�1923.�aasta�Lausanne'i� lepingut.�Türgi�ei�

ole� allkirjastanud� ega� ratifitseerinud� Euroopa� Nõukogu� rahvusvähemuste� kaitse�

raamkonventsiooni.117�

�

Sellega�seoses�hindas�Euroopa�Komisjon�jätkuvalt�kandidaatriikide�(Horvaatia,�endine�Jugoslaavia�

Makedoonia� Vabariik� ja� Türgi)� ja� potentsiaalsete� kandidaatriikide� (Albaania,� Bosnia� ja�

Hertsegoviina,� Montenegro,� Serbia� ja� Kosovo)� arenguid� iga4aastastes� eduaruannetes,� kusjuures�

viimased� aruanded� esitati� Euroopa� Parlamendile� ja� nõukogule� 2007.� aasta� novembris.� Kagu4

Euroopa� üheks� kõige� haavatavamaks� rühmaks� on� romi� vähemus,� kes� peab� enamikes� kõnealustes�

riikides� endiselt� toime� tulema� väga� rasketes� elamistingimustes� ja� kannatab� diskrimineerimise� all,�

eriti� hariduse,� sotsiaalkaitse,� tervishoiu,� eluaseme� ja� tööhõive� valdkonnas.� Uus� ühinemiseelse� abi�

rahastamisvahend� (IPA)118,� mis� alates� 2007.� aastast� asendab� varasemaid� rahastamisvahendeid�

PHARE�ja�CARDS,�näeb�ette�ELi�rahastamise,�et�muu�hulgas�edendada�mittediskrimineerimist� ja�

võrdseid�võimalusi�riikides,�kes�valmistuvad�ELiga�ühinema.�

�

�������������������������������������������������
116� Albaania,�Bosnia�ja�Hertsegoviina,�endine�Jugoslaavia�Makedoonia�Vabariik,�Horvaatia,�Montenegro,�Serbia�ja�

Kosovo�(ÜRO�Julgeolekunõukogu�resolutsiooni�1244�alusel).�
117� Konventsiooni�tekst�on�kättesaadav�internetiaadressil:�http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm�
118� Komisjoni�12.�juuni�2007.�aasta�määrus�(EÜ)�nr�718/2007,�millega�rakendatakse�nõukogu�määrust�(EÜ)�nr�

1085/2006,�millega�luuakse�ühinemiseelse�abi�rahastamisvahend,�ELT�L�170,�29.6.2007,�lk�1.�
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Rahvus4� ja� usulistesse� vähemustesse� kuuluvate� isikute� õiguste� edendamine� ja� kaitsmine� olid�

jätkuvalt� liidu� välissuhete� oluliseks� tunnuseks.� Vähemustesse� kuuluvate� isikute� õiguste� küsimus�

tõstatatakse� mitmete� kolmandate� riikidega� inimõigustealase� dialoogi� raames.� 2007.� aastal�

varasemale�EIDHRile�järgnenud�demokraatia�ja�inimõiguste�Euroopa�rahastamisvahendi�raames�on�

võimalik� toetada� meetmeid� vähemustesse� kuuluvate� isikute� õiguste� alal.� Rahastamisvahendi�

eesmärgi� „Kodanikuühiskonna� rolli� tugevdamine� inimõiguste� edendamisel� ja� demokraatlike�

reformide�teostamisel,�eri�rühmade�konfliktsete�huvide�rahumeelsel�ühitamisel,�poliitilise�osaluse�ja�

esindatuse� kindlustamisel”� raames� on� võimalik� võtta� konkreetseid� meetmeid� vähemuste�

valdkonnas,� mida� rakendatakse� riigi� tasandil� või� riikidevahelisel� ja� piirkondlikul� tasandil.�

Vähemustesse� kuuluvate� isikute� õigusi� käsitlevad� mitmed� uued� projektid� sõlmiti� 2007.� aastal�

EIDHRi� riigipõhiste� pakkumiskutsete� raames,� näiteks� Bangladeshis,� Bosnias� ja� Hertsegoviinas,�

Burundis,� endises� Jugoslaavia� Makedoonia� Vabariigis,� Gruusias,� Nigeerias,� Pakistanis,� Rwandas,�

Serbias�ja�Venemaal.�

�

ÜRO�tasandil�on�vähemusküsimuste�sõltumatu�ekspert�väärtuslikuks�allikaks�vähemuste�küsimusi�

puudutava� ELi� lähenemisviisi� kujundamisel� suhetes� kolmandate� riikidega.� Inimõiguste� nõukogu�

pikendas� 27.� märtsil� 2008� tema� mandaati� kolmeks� aastaks.� Lisaks� toetas� EL� vähemusküsimuste�

foorumit,� mis� loodi� inimõiguste� nõukogu� poolt� 28.� septembril� 2007� jätkamaks� varem� ÜRO�

inimõiguste�allkomisjoni�koosseisus�tegutsenud�ÜRO�vähemuste�töörühma�tööd.�EL�ja�liikmesriigid�

osalevad� jätkuvalt� aktiivselt� selliste� vähemuste� küsimusi� käsitlevate� rahvusvaheliste�

organisatsioonide� töös� nagu� OSCE� ja� selle� rahvusvähemuste� ülemvoliniku� amet� ning� Euroopa�

Nõukogu�rassismi�ja�sallimatuse�vastu�võitlemise�Euroopa�komisjon�(ECRI)�ja�inimõiguste�voliniku�

büroo.�

�

EL�rahastab�praegu�IPA�raames�romidega�seotud�piirkondlikku�projekti�1�miljoni�euroga.�Projekti�

„Romide,�aškali�ja�egiptuse�kogukondade�sotsiaalne�kaasamine�ja�juurdepääs�inimõigustele�Lääne4

Balkani� piirkonnas”� rakendab� ÜRO� Inimõiguste� Nõukogu� ja� see� käsitleb� puudusi� seoses� romide�

loendamise� ja� registreerimisega� Bosnias� ja� Hertsegoviinas,� endises� Jugoslaavia� Makedoonia�

Vabariigis,�Montenegros,�Serbias�ja�Kosovos�(ÜRO�Julgeolekunõukogu�resolutsiooni�1244�alusel).�

Dokumentide� puudumine� on� üks� olulisemaid� küsimusi,� millega� romid� kokku� puutuvad.� See�

kahjustab� nende� ühiskonda� integreerimist� ja� juurdepääsu� peamistele� kodanikuõigustele,� nagu�

tervishoid,�haridus�või�tööhõive.�

�
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ÜRO� Inimõiguste� Nõukogu� rakendab� projekti� partnerluses� valitsusväliste� organisatsioonidega� ja�

koostöös�teiste�ÜRO�organite,�riiklike�ametiasutuste�ja�romide�teabekeskustega.�Projektiga�antakse�

romide�kogukonnale�õigusabi,� et�nad�saaksid�end�sünniregistris� registreerida.�Viiakse� läbi� romide�

kogukonnale�suunatud�teavituskampaaniat.�Projekt�viiakse�eeldatavalt�lõpule�2009.�aastal.�

�

4.19.� Puuetega�inimesed�

�

Euroopa�Ühendus�osales�aktiivselt�ÜRO�Peaassambleel�toimunud�läbirääkimistes�puuetega�inimeste�

õiguste�rahvusvahelise�konventsiooni�üle,�mis�avati�allkirjastamiseks�30.�märtsil�2007.�aastal�New�

Yorgis.�EÜ�ja�enamik�liikmesriike�kirjutasid�konventsioonile�esimeste�seas�alla.�

�

Konventsioon� ratifitseeriti� 20.� korda� 3.� aprillil� 2008,� mis� võimaldas� konventsioonil� ja� selle�

fakultatiivsel�protokollil�jõustuda�3.�mail�2008.�See�on�oluline�teetähis�püüdlustes�edendada,�kaitsta�

ja� tagada,� et� puuetega� inimesed� saaksid� täielikult� ja� võrdväärselt� kasutada� inimõigusi� ja�

põhivabadusi�ning�edendada�oma�inimväärikuse�austamist.�

�

8.�augustil�2008�kirjutasid�ÜRO�puuetega�inimeste�õiguste�konventsioonile�alla�Euroopa�Ühendus�

ja�kõik�selle�liikmesriigid�ning�fakultatiivsele�protokollile�16�liikmesriiki.�Kolm�liikmesriiki�(Ungari�

20.� juulil� 2007,� Hispaania� 3.� detsembril� 2007� ja� Sloveenia� 24.� aprillil� 2008)� ratifitseerisid� ÜRO�

konventsiooni�ja�fakultatiivse�protokolli�ning�esitasid�ÜROle�oma�ratifitseerimiskirjad.�

�

Komisjon� töötab� ettepanekuga� nõukogu� otsuste� kohta,� mis� käsitlevad� Euroopa� Ühenduse� poolt�

ÜRO� konventsiooni� ja� fakultatiivse� protokolli� sõlmimist.� Kõnealustele� ettepanekutele� lisatakse�

deklaratsioonid� pädevuse� kohta,� mis� on� seotud� kõnealuse� konventsiooniga� reguleeritavate�

küsimustega.�Konventsiooni�edukas�sõlmimine�on�Euroopa�Ühenduse�jaoks�väga�oluline�sündmus,�

kuna� Euroopa� Ühendusest� saab� esmakordselt� igakülgse� ÜRO� inimõigustealase� konventsiooni�

osaline.�

�
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Sisuliselt�tähendab�konventsioon�olulist�muutust,�määratledes�puude�inimõiguste�ja�juriidilise�ning�

mitte� üksnes� sotsiaalhoolekande� küsimusena.� Konventsioonist� saavad� kasu� 650�miljonit� puuetega�

inimest�kogu�maailmas,�sealhulgas�50�miljonit�eurooplast.�

�

ÜRO� konventsioon� annab� rahvusvahelisele� õigusele� tugineva� kindla� aluse� puuete� küsimuse�

tõstatamiseks� ELi� inimõigustealastes� dialoogides� kolmandate� riikidega,� kes� on� konventsiooni�

ratifitseerinud;�samuti�annab�see�selge�raamistiku�puuetealase�poliitilise�dialoogi�alustamiseks�meie�

arengukoostöö�partneritega.�

�

4.20.� Põlisrahvastega�seotud�küsimused�

�

Aruandeperioodil�oli�oluliseks�sündmuseks�põlisrahvaste�õiguste�ÜRO�deklaratsiooni�vastuvõtmine�

13.�septembril�2007.�See�on�tähtis�sündmus�põlisrahvaste�ajaloos,�kes�võitlevad�oma�õiguste�eest�ja�

nimetatud� deklaratsioon� on� ÜRO� raames� rohkem� kui� 20� aastat� kestnud� läbirääkimiste� tulemus.�

Deklaratsioon� võeti� peaassamblee� 61.� istungjärgul� vastu� 143� poolt4,� 4� vastuhääle� ja� 11�

hääletamisest�hoidumisega.�EL�toetas�resolutsiooni�ja�hääletas�selle�poolt.�Artiklis�43�sätestatakse,�

et� deklaratsiooniga� tunnustatud� õigused� on� maailma� põlisrahvaste� ellujäämise,� inimväärikuse� ja�

heaolu�miinimumnõuded.�

�

Õigus�enesemääramisele,�võõrandamatu�kollektiivne�õigus�omandile,�maa,�territooriumide�ja�teiste�

loodusressursside� kasutamisele� ja� kontrollile,� õigus� säilitada� ja� arendada� oma� poliitilisi,� usulisi,�

kultuurilisi� ja� haridusinstitutsioone,� ning� nende� kultuurilise� ja� intellektuaalse� omandi� kaitse� on�

mõned�deklaratsiooniga�tunnustatud�õigustest.�

�

Rahvusvahelisel� tasandil� otsustas� ÜRO� Inimõiguste� Nõukogu� 2007.� aasta� detsembris� lisaks� luua�

varem� ÜRO� inimõiguste� allkomisjoni� koosseisus� tegutsenud� ÜRO� põlisrahvaste� töörühma� töö�

jätkamiseks� põlisrahvaste� õiguste� ekspertmehhanismi.� Sellesse� kuuluvad� viis� sõltumatut� eksperti�

põlisrahvaste� õiguste� alal,� kes� esitavad� otse� inimõiguste� nõukogule� aruande� oma� kogemustest�

põlisrahvaste� vastu� suunatud� inimõiguste� rikkumiste� kohta� koostöös� ÜRO� eriraportööriga�

põlisrahvaste�inimõiguste�ja�põhivabaduste�olukorra�küsimuses�ja�põlisrahvastega�seotud�küsimusi�

käsitleva�ÜRO�alalise�foorumiga.�

�
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ÜRO� eriraportöörile,� kelle� mandaati� pikendati� 28.� septembril� 2007� kolmeks� aastaks,� on� tehtud�

ülesandeks� edendada� põlisrahvaste� õiguste� ÜRO� deklaratsiooni� rakendamist,� teha� aktiivset�

koostööd�kõigi�selles�valdkonnas�osalejatega�ja�esitada�soovitusi�inimõiguste�nõukogule.�

�

Praegu�on�käimas�mitu�EÜ�toetatud�tegevust,�mis�on�suunatud�kas�otse�põlisrahvastele�või�toimivad�

valdkondadevaheliselt.�Meetmeid�viiakse� ellu�nii� ülemaailmsel�kui� riigi� tasandil.�EIDHRi� raames�

on� võimalik� toetada� põlisrahvaste� õigusi� käsitlevaid� meetmeid.� Rahastamisvahendi� eesmärgi�

„Kodanikuühiskonna� rolli� tugevdamine� inimõiguste� edendamisel� ja� demokraatlike� reformide�

teostamisel,�eri�rühmade�konfliktsete�huvide�rahumeelsel�ühitamisel,�poliitilise�osaluse�ja�esindatuse�

kindlustamisel”� raames� on�võimalik�võtta�konkreetseid�meetmeid�põlisrahvaste�valdkonnas,�mida�

rakendatakse� riigi� tasandil� või� riikidevahelisel� ja� piirkondlikul� tasandil.� 2008.� aastal� algatati�

Euroopa�Komisjoni� ja� ILO�ühisel� juhtimisel�projekt�„Põlis4� ja�hõimurahvaste�õiguste�edendamine�

õigusabi�andmise,�suutlikkuse�suurendamise�ja�dialoogi�kaudu”.�Projekt�on�jätkuks�ühe�ILO�projekti�

rakendamisele�ning�Ladina4Ameerika,�Lõuna4Aasia�ja�Kesk4Aafrika�piirkondades�läbiviidud�tööle.�

Selle� projektiga� seotud� saavutuseks� oli� põlisrahvaste� õigusi� käsitleva� ILO� konventsiooni� nr� 169�

ratifitseerimine�Nepali�valitsuse�poolt�2007.�aasta�septembris.�
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EIDHR:�projekt�põlisrahvaste�õiguste�toetamiseks�ja�suutlikkuse�suurendamiseks�

�

EIDHRi� raames� toetatakse� Kopenhaagenis� asuva� organisatsiooni� IWGIA� –� International� Work�

Group� for� Indigenous� Affairs� (www.iwgia.org)� tegevust� selles� kolm� aastat� kestvas� projektis�

kogusummaga�720�000�eurot.�Tegevuse�eesmärk�on�parandada�põlisrahvaste�võimalusi�kaitsta�oma�

õigusi,� kasutades� rahvusvahelisi� inimõigustealaseid� vahendeid,� ja� tugevdada� nende� suutlikkust�

siduda�rahvusvahelised�inimõigustealased�protsessid�riiklike�ja�kohalike�püüdlustega.�

�

Projekti�viiakse�ellu�eelkõige�järgmiste�tegevuste�kaudu:�

4� põlisrahvaste�esindajate�(mehed�ja�naised)�osalemise�suurendamine�ÜRO�kohtumistel,�millel�

arutatakse�põlisrahvaste�õigusi;�

4� Aafrika�põlisrahvaste�esindajate� (mehed� ja�naised)�osalemise� suurendamine� inimõiguste� ja�

rahvaste�õiguste�Aafrika�komisjoni�(ACHPR)�olulistel�istungitel;�

4� põlisrahvaste�panuse�suurendamine�põlisrahvastega�seotud�küsimusi�käsitleva�ÜRO�alalise�

foorumi�töös;�

4� põlisrahvaste�võrkude�tugevdamine�prantsuskeelsetes�riikides;�

4� organisatsiooni�Indigenous�Peoples�Human�Rights�Watch�tegevuse�toetamine�Filipiinidel,�et�

parandada�põlisrahvaste�juurdepääsu�õigusemõistmisele�Filipiinidel;�ning�

4� põlisrahvaste�ülemaailmse�olukorra�dokumenteerimine.�

�
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5.� ELI�TEGEVUS�RAHVUSVAHELISTEL�FOORUMITEL�

�

5.1.� ÜRO�Peaassamblee�62.�istungjärk�

�

ÜRO� Peaassamblee� kolmanda� komitee� (sotsiaal4,� humanitaar4� ja� kultuuriküsimused)� istungjärk�

toimus�8.�oktoobrist�28.�novembrini�2007.�Kokku�arutas�kolmas�komitee�63�resolutsiooni.�Koguarv�

on�lähedane�eelmise�aasta�omale.�Kõnealustest�resolutsioonidest�võeti�41�vastu�ilma�hääletuseta,�21�

resolutsiooni�pandi�hääletusele�ja�üks�resolutsioon�lükati�tagasi.119�Võrreldes�eelmise�aastaga�pandi�

hääletusele�natuke�vähem�resolutsioone.�Lisaks�sellele�arutati�ÜRO�Peaassamblee�täiskogu�istungil�

veel�viit�resolutsiooni,�mida�kolmanda�komitee�delegaadid�olid�käsitlenud.�

�

Kolmandas� komitees� olid� Euroopa� Liidu� prioriteetideks� kolm� temaatilist� resolutsiooni�

(surmanuhtluse�suhtes�kehtestatava�moratooriumi,�lapse�õiguste�ja�usulise�sallimatuse�kohta)�ja�kaks�

resolutsiooni� inimõiguste� olukorra� kohta� konkreetses� riigis� (Birma/Myanmar� ja� Korea�

Rahvademokraatlik� Vabariik).� Ühiselt� USAga� esitas� EL� samuti� resolutsiooni� Valgevene� kohta� ja�

otsustas� kindlameelselt� võtta� vastu� Kanada� esitatud� resolutsiooni� inimõiguste� olukorra� kohta�

Iraanis.�Kõik�need�resolutsioonid�võeti�edukalt�vastu.�

�

Kolmanda�komitee�kõnealuse� istungi� ja�võib4olla�kogu� ÜRO�Peaassamblee�62.� istungjärgu�kõige�

domineerivamaks� teemaks� oli� siiski� resolutsioon� surmanuhtluse� kasutamise� suhtes�

moratooriumi� kehtestamise� kohta.� Resolutsiooni� heakskiitmine� kujutas� endast� pöördepunkti�

võitluses�surmanuhtluse�üleüldise�kaotamise�eest.�

�

�������������������������������������������������
119� Resolutsioon�Gruusias,�Abhaasias�riigisiseselt�ümberasustatud�inimeste�ja�põgenike�kohta.�
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Pealinnades� ja� New� Yorgis� tehtud� intensiivse� lobitöö� ning� lisaks� eesistujariik� Portugalile� ja�

ülejäänud�Euroopa�Liidule�ka� teisi�kaasautoreid�hõlmanud�ühise� jõupingutuse� tulemusel�võeti�15.�

novembril� resolutsioon� vastu� 99� poolt4,� 52� vastuhääle� ning� 33� hääletamisest� hoidumisega.120�

Hääletus�ise�kujunes�keeruliseks�maratonürituseks,�mis�kestis�kaks�päeva�ja�mille�jooksul�hääletati�

resolutsiooni� teksti� tehtud� 14� kirjaliku� ja� mitme� suulise� muudatusettepaneku� üle,� tekitades� nii�

pingeid�kui�emotsioone.�

�

Kogu�protsessi�jooksul�oli�selgelt�märgata�meeskonnavaimu�ja�algatuse�piirkonnaülest�laadi:�protsessis�

osalesid� kõik� kaasautorid,� esindades� kõiki� piirkondade� rühmi,� jagades� võrdselt� resolutsiooni� eelnõu�

kaitsmise�ülesannet.�See�oli�võit�kõigile�protsessiga�ühinenutele�nii�ELis�kui�väljaspool.�

�

Koondresolutsioon� lapse� õiguste� kohta� oli� erilise� tähtsusega,� kuna� selles� anti� mandaat� ÜRO�

peasekretäri�uuele�eriesindajale�laste�vastu�suunatud�vägivalla�küsimuses,�rakendades�sel�viisil�ÜRO�

peasekretäri� sõltumatu� eksperdi� poolt� koostatud� laste� vastu� suunatud� vägivalda� käsitleva� uuringu�

peasoovituse.� Lisaks� sellele� toetas� EL� edukalt� resolutsiooni� igasuguse� usutunnistusest� või�

veendumustest�tingitud�sallimatuse�kõrvaldamise�kohta,�mis�võeti�vastu�ilma�hääletamiseta.�

�

Kokku� esitas� EL� koos� konkreetsete� liikmesriikide� algatuste� ja� teiste� piirkondade� riikide� toetusel�

komitees�19�resolutsiooni,�millest�kuue121�üle�toimus�hääletus�ja�mis�võeti�vastu.�

�

�������������������������������������������������
120� 18.�detsembril�võeti�resolutsioon�vastu�ÜRO�Peaassamblee�täiskogu�istungil�(104�poolt4,�54�vastuhääle�ning�29�

hääletamisest�hoidumisega).�
121� Resolutsioon�naiste�diskrimineerimise�kõigi�vormide�likvideerimise�konventsiooni�kohta�(Taani�esitatud),�ELi�

ning�Ladina4Ameerika�ja�Kariibi�mere�piirkonna�riikide�rühma�lapse�õiguste�algatus,�surmanuhtluse�algatus�ning�
3�riigispetsiifilist�resolutsiooni�(vastavalt�Myanmari,�Valgevene�ja�Korea�Rahvademokraatliku�Vabariigi�kohta).��
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Kõikide� ELi� algatuste� osas� oli� võimalik� kindlustada� edukas� tulemus,� mille� üle� võis� tunda� erilist�

heameelt,�pidades�silmas�algatustega�seotud�keerulisi�asjaolusid.�Hoolimata�jätkuvast�suundumusest�

tegutseda� riigispetsiifiliste� resolutsioonide� vastu,� kukkusid� kolmandas� komitees� läbi� kõik�

ettepanekud� küsimust� mitte� arutada� (Birmat/Myanmari,� Iraani� ja� Valgevenet� puudutavate�

resolutsioonide�puhul).122�Selline�tulemus�sai�võimalikuks�peamiselt�tänu�varasemale�strateegilisele�

lobitööle,�mille�eesmärk�oli�ennetada�ettepanekuid�küsimust�mitte�arutada�ning�mida�koordineerisid�

Kanada,�USA�ja�Uus4Meremaa.�

�

Samuti� võeti� edukalt� vastu� kõik� ELi� liikmesriikide� algatused,� sealhulgas� järgmisi� teemasid�

käsitlevad� algatused:� noored� ülemaailmses� majanduses� (UK),� kuritegude� ennetamine� (IT),� naiste�

vastu� suunatud� vägivald� (NL/FR),� konventsioon� naiste� diskrimineerimise� kõigi� vormide�

likvideerimise� kohta� (DK),� ÜRO� naiste� arengu� fond� (EE),� piinamine� (DK),� rahvusvaheline�

inimõiguste� pakt� (SE),� inimõigused� ja� õigusemõistmine� (AT),� vähemused� (AT)� ja� puuetega�

inimesed�(SE).�

�

5.2.� ÜRO�Inimõiguste�õukogu�

�

Euroopa� Liit� tervitas� inimõiguste� nõukogu� loomist� ja� on� tähelepanelikult� jälginud� nõukogu� tööd�

alates� selle� asutamisest.� EL� töötab� inimõiguste� nõukogu� tegevuse� tõhustamise� nimel,� et� nõukogu�

kujutaks� endast� usaldusväärset� ja� tõhusat� institutsiooni,� kes� on� suuteline� kiiresti� käsitlema�

inimõiguste�kaitsmise�ja�edendamisega�seotud�küsimusi�terves�maailmas.�

�

Aruandeperioodil�pidas�inimõiguste�nõukogu�kolm�korrapärast�ja�kolm�eriistungjärku.�

�

�������������������������������������������������
122� Valgevenet�käsitleva�resolutsiooni�eelnõu�võeti�vastu�21.�novembril�68�poolt4,�32�vastuhääle�ja�76�hääletamisest�

hoidumisega,�kusjuures�Venemaa�Föderatsiooni�esitatud�ettepanek�resolutsiooni�mitte�arutada�lükati�tagasi�79�
poolt4,�65�vastuhääle�ja�31�hääletamisest�hoidumisega.�Resolutsioon�Birma/Myanmari�kohta�võeti�vastu�21.�
novembril�88�poolt4,�244�vastuhääle�ja�66�hääletamisest�hoidumisega.�Resolutsioon�inimõiguste�olukorra�kohta�
Põhja?Koreas�võeti�vastu�97�poolt4,�23�vastuhääle�ja�60�hääletamisest�hoidumisega.�Lapse�õigusi�käsitleva�
resolutsiooni�eelnõu�võeti�vastu�176�poolt4,�1�(USA)�vastuhääle�ja�ühegi�hääletamisest�hoidumisega.�
Resolutsioon�usulise�sallimatuse�kohta�võeti�vastu�konsensuse�alusel.�
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Inimõiguste� nõukogu�kuues� korrapärane� istungjärk� toimus� kahes� osas:� 10.–28.� septembrini� ja�

10.–14.� detsembrini.� Sellel� istungjärgul� võttis� nõukogu� vastu� üle� 40� resolutsiooni� ja� –� kõige�

olulisemana� –� viis� edukalt� lõpule� institutsiooni� ülesehitamise� protsessi.� Nõukogu� alustas� ka� oma�

erimenetluste� läbivaatamist,� ratsionaliseerimist� ja� paremaks� muutmist.� Kõnealusel� istungjärgul�

uuendati� mitmeid� temaatilisi� mandaate,� näiteks� mandaadid� seoses� selliste� küsimustega� nagu�

omavoliline� kinnipidamine,� riigi� piires� ümberasustatud� inimesed,� põlisrahvad,� õigus� toidule,�

inimõigused� ja� terrorismivastane� võitlus� ning� usu4� ja� veendumusvabadus,� ning� riigispetsiifilisi�

mandaate,� millega� nimetatakse� sõltumatud� eksperdid� Burundisse,� Libeeriasse� ja� Haitile� ning�

eriraportöör�Sudaani.�

�

Üheks� keerulisemaks� ülesandeks� osutus� istungjärgul� läbirääkimiste� pidamine� usulist� sallimatust�

käsitleva�resolutsiooni�üle,�sealhulgas�selle�valdkonna�eriraportööri�mandaadi�pikendamise�üle,�mis�

saab� lõpuks� võimalikuks� detsembris� tänu� resolutsiooni� vastuvõtmisele� 29� poolthääle� ja� 18�

hääletamisest�hoidumisega.�

�

EL�pööras�inimõiguste�nõukogus�jätkuvalt�hoolikalt�tähelepanu�inimõiguste�olukorrale�Sri�Lankal,�

Zimbabwes,�Birmas/Myanmaris�ja�Sudaanis�Darfuris.�Eelkõige�oli�kõne�all�olukord�Sri�Lankal,�

pidades�silmas�riigi�hiljutist�nõusolekut�lubada�ÜRO�inimõiguste�ülemvoliniku�külastust.�

�

Sudaani/Darfuri� osas� ergutas� EL� arutelu� kogu� kuuenda� istungjärgu� jooksul� ja� tegutses� Sudaani�

nimetatud�eriraportööri�mandaadi�uuendamise�nimel.�Darfuri�käsitleva�ekspertrühma�töö�lõppes�ELi�

ja�Aafrika�rühma�poolt�ühiselt�esitatud�eraldi�resolutsiooni�vastuvõtmisega�konsensuse�alusel,�kuid�

nende� soovituste� järelmeetmed� lisati� Sudaani� nimetatud� eriraportööri� mandaati,� mida� pikendati�

üheks�aastaks.�

�

Genfis� tõstatas�EL�kõik�prioriteetseks�peetavad�küsimused,� tehes�üldiseid�avaldusi� ja/või�osaledes�

aktiivselt�asjakohastes�interaktiivsetes�dialoogides.�

�

Pidades� silmas� inimõiguste� halvenevat� olukorda� Birmas/Myanmaris,� toetas� EL� kindlameelselt�

nõukogu� eriistungi� kokkukutsumist� küsimuse� arutamiseks.� Istungi� toimus� 2.� oktoobril� ning� sellel�

võeti� vastu� resolutsioon,� milles� mõisteti� teravalt� hukka� rahumeelsete� meelavalduste� jätkuvalt�

vägivaldne�mahasurumine�Myanmaris.�

�
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Üks�seitsmenda�ja�kaheksanda�korrapärase�istungjärgu�põhiülesandeid�oli�vaadata�mandaatide�

läbivaatamise,� ratsionaliseerimise� ja� parandamise� protsessi� raames� läbi� neli� riigispetsiifilist�

mandaati� (Korea�Rahvademokraatlik�Vabariik,�Birma/Myanmar,�Kongo�Demokraatlik�Vabariik� ja�

Somaalia)�ja�17�erimenetlusega�seotud�temaatilist�mandaati.�Sellega�seoses�rõhutas�EL�taas,�kuivõrd�

suure�tähtsusega�on�nõukogu�tõhus�ja�sõltumatu�erimenetluste�süsteem.�

�

Seitsmenda�korrapärase�istungjärgu�(3.�märts�–�1.�aprill�2008)�avaistungil�osales�esimest�korda�

ÜRO�peasekretär�Ban�Ki4Moon.�ELi�nimel�esines�inimõiguste�nõukogus�ka�Sloveenia�välisminister�

Dimitrij� Rupel.� Mitu� silmapaistvat� esinejat� kinnitasid� üksmeelselt� oma� riigi� pühendumust�

inimõiguste� paremale� kaitsele� tunnustamaks� inimõiguste� ülddeklaratsiooni� vastuvõtmise� 60.�

aastapäeva.� Istungjärgu� nelja� nädala� jooksul� võttis� nõukogu� vastu� 36� resolutsiooni� (neist� 24�

konsensuse�alusel),�nimetas�14�erimenetlusega�seotud�mandaadi� täitjat�(mandaatide�läbivaatamise,�

ratsionaliseerimise� ja�parandamise�protsessi� osana)� ja�valis� inimõiguste�nõukogu�nõuandekomitee�

18� liiget.� Nõukogu� istungil,� mida� juhatas� Rumeenia� suursaadik� Doru� Romulus� Costea,� õnnestus�

vältida� institutsioonide� loomise� paketi� uuestiavamist� seoses� mandaatidega� seotud� menetluse�

läbivaatamise,� ratsionaliseerimise� ja� parandamisega.� Sarnaselt� kuuenda� istungjärguga� olid�

istungjärgu� töös� –� lisaks� täiskogu� istungile� ka� kõrvalürituste� organiseerimisel� –� kõrgel� tasemel�

esindatud�valitsusvälised�organisatsioonid.�

�
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Istungitel� uuendati� riigispetsiifilisi� mandaate� Birma/Myanmari� ja� Korea� Rahvademokraatliku�

Vabariigi� (ELi� algatusel)� ja� Somaalia� osas.� EL� väljendas� siiski� kahetsust� Kongo� Demokraatliku�

Vabariigiga� seotud� mandaadi� lõppemise� üle.� Lisaks� Birmasse/Myanmari� nimetatud� eriraportööri�

mandaadi� uuendamisele� võttis� nõukogu� konsensuse� alusel� vastu� täiendava� olulise� ja� tugeva�

resolutsiooni�(ELi�algatusel)�inimõiguste�olukorra�kohta�kõnealuses�riigis.�Samuti�uuendati�istungil�

mõningaid� olulisi� temaatilisi� mandaate,� sealhulgas� mandaate� selliste� küsimuste� osas� nagu�

vähemused,� naiste� vastu� suunatud� vägivald,� sunniviisiline� kadumine� ja� sõnavabadus.� ÜRO�

peasekretäri� inimõiguste� kaitsjate� valdkonna� eriesindaja� mandaat� muudeti� nõukogu� eriraportööri�

mandaadiks.� Sõnavabaduse� eriraportööri� mandaadi� uuendamise� osas� leidis� EL,� et� Aafrika� rühma,�

Islami� Konverentsi� Organisatsiooni� ja� Araabia� rühma� poolt� teksti� tehtud� muudatusettepanek� oli�

sõnastatud� viisil,� mis� oleks� mandaadi� põhiidee� nihutanud� sõnavabaduse� kaitselt� selle� vabaduse�

piirangutele;� see� tõi� kaasa� ELi� avaliku� nördimusavalduse� mandaadi� ründamise� pärast,� mille�

tulemusel�ta�loobus�resolutsiooni�toetamast�ja�hoidus�hääletamisest.�

�

Päevakorrapunktide� 3,� 4� ja� 8� alusel� tehtud� ELi� avaldustes� juhtis� EL� tähelepanu� olukorrale� eri�

riikides,� sealhulgas� Sudaanis,� Sri� Lankal,� Kongo� Demokraatlikus� Vabariigis,� Birmas/Myanmaris,�

Korea� Rahvademokraatlikus� Vabariigis,� Zimbabwes,� Kenyas,� Iraanis,� Venemaa� Föderatsioonis� ja�

Hiinas.� EL� andis� mõista,� et� konkreetseid� riike� puudutavad� küsimused� võiks� tõstatada� teiste�

asjakohaste�päevakorrapunktide,�mitte�ainult�4.�punkti�alusel.�

�

EL� osales� konstruktiivselt� okupeeritud� Palestiina� aladel� inimõiguse� olukorda� puudutava�

resolutsiooni� üle� toimuvas� läbirääkimisprotsessis.� Resolutsioon� võeti� vastu� 33� poolt4,� ühe�

vastuhääle� ja� 13� hääletamisest� hoidumisega.� Tunnistades,� et� resolutsiooni� lõpptekst� ei� vasta�

kõikidele� ELi� nõuetele� tasakaalustatud� teksti� osas,� mis� kajastaks� kohapealset� olukorda,� hoidusid�

kõik� nõukogu� liikmeks� olevad� ELi� liikmesriigid� hääletamisest.� EL� toetas� siiski� teisi� okupeeritud�

Palestiina� aladega� seotud� resolutsioone:� resolutsiooni� Iisraeli� asunduste� ja� resolutsiooni�Palestiina�

rahva�enesemääramise�õiguse�kohta.�

�

EL�kinnitas,�et�teeb�lapse�õiguste�resolutsiooni�esitamisel�tavapäraselt�koostööd�Ladina4Ameerika�ja�

Kariibi� mere� riikide� rühmaga� (GRULAC).� EL� toetas� nõukogus� ka� teist� uut� küsimust,� nimelt�

Maldiivide�algatusel�tehtud�resolutsiooni�inimõiguste�ja�kliimamuutuse�kohta.�

�
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Inimõiguste� nõukogu� võttis� vastu� uue� sõltumatu� eksperdi� temaatilise� mandaadi� küsimuses,� mis�

puudutab� inimõigusi� seoses� puhtale� joogiveele� juurdepääsu� ja� sanitaartingimuste� tagamisega.�

Korraldati� kaks� ümarlauda:� üks� käsitles� inimõigustega� seotud� vabatahtlikke� eesmärke� ja� teine�

inimõiguste�üle�peetavat�kultuuridevahelist�dialoogi.�

�

Nõukogu� teine� tegutsemisaasta� lõppes� kaheksanda� korrapärase� istungjärguga� (2.–20.� juuni�

2008),� millest� üks� nädal� pühendati� 32� üldise� korrapärase� läbivaatamise� tulemuse� aruande�

vastuvõtmiseks�(vt�selle�kohta�eraldi�punkti).�

�

Võeti� vastu� neliteist� resolutsiooni,� sealhulgas� kaheksa� resolutsiooni� erimenetluste� läbivaatamise,�

ratsionaliseerimise� ja� parandamise� protsessi� raames.� Eelkõige� uuendas� nõukogu� kohtunike� ja�

advokaatide� sõltumatuse,� lihtmenetluse� korras� toimepandavate� hukkamiste,� inimkaubanduse� ja�

piinamisega� seotud� mandaate.� Astuti� ajalooline� samm� kõikide� inimõiguste� võrdse� kohtlemise�

suunas,� võttes� vastu� majanduslike,� sotsiaalsete� ja� kultuuriliste� õiguste� rahvusvahelise� pakti�

fakultatiivse�protokolli,�mille�peaassamblee�peab�veel�kinnitama.�

�

Nõukogu� võttis� ELi� algatusel� vastu� olulise� resolutsiooni� inimõiguste� olukorra� kohta�

Birmas/Myanmaris.�EL� käsitles� erinevate�päevakorrapunktide� all� samuti�muret� tekitavat�olukorda�

mitmetes� teistes� riikides� (Zimbabwes,� Sudaanis,� Sri� Lankal,� Iraanis,� Korea� Rahvademokraatlikus�

Vabariigis�ja�Kongo�Demokraatlikus�Vabariigis).�

�

EL� kaitses� erimenetluste� mandaadi� täitjate� automaatset� uuestinimetamist� pärast� esimest�

kolmeaastast� ametiaega� ja� lükkas� tagasi� kõik� katsed� seda� tava� muuta.� Inimõiguste� nõukogu�

kaheksandal� istungjärgul� esitatud� eesistujariigi� otsus� tegi� võimalikuks� kinnitada� mandaadi� täitjate�

jätkamist� pärast� esimest� kolmeaastast� perioodi,� välja� arvatud� erandjuhtudel� ja� pärast� piisavalt�

põhjalikku�läbivaatamist.�

�

Inimõiguste� nõukogu� nimetas� seitse� uut� erimenetluste� mandaadi� täitjat,� uue� põlisrahvaste� õiguste�

ekspertmehhanismi�viis�liiget�ja�vähemusküsimuste�foorumi�esimehe.�

�

Toimus� poolepäevane� arutelu� naiste� inimõiguste� teemal� ja� kaks� erisündmust:� üks� oli� pühendatud�

puuetega� inimeste� konventsiooni� jõustumisele� ning� teine� alternatiivse� lastehoolekande� sobivat�

kasutamist�ja�tingimusi�käsitlevate�ÜRO�suuniste�eelnõule.�

�
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Inimõiguste� nõukogu� organisatsioonilisel� istungil� 19.� juunil� nimetati� inimõiguste� nõukogu�

kolmandaks� tsükliks� ametisse� uus� nõukogu� president,� kelleks� sai� igeeria� suursaadik� Martin�

Ihoeghian�Uhomoibhi,�ning�loodi�uus�büroo,�kuhu�kuuluvad�esindajad�Kanadast�(WEOG�–�Lääne�

Euroopa� ja�muude� riikide�rühm),�Aserbaidžaanist� (EEG�–� Ida4Euroopa� riikide�rühm),�Argentinast�

(GRULAC�–�Ladina4Ameerika�ja�Kariibi�mere�piirkonna�riikide�rühm)�ja�Filipiinidelt�(Aasia�riikide�

rühm).�

�

ELi�eesistujariigi�Sloveenia�president�esines�inimõiguste�nõukogus�juunis�2008.�Ta�oli�ühtlasi�teine�

president,�kes�on�nõukogus�esinenud,�ning�sel�viisil�näitasid�eesistujariik�ja�EL�üles�oma�tähelepanu�

ja�toetust�inimõiguste�nõukogule�ja�ÜRO�Inimõiguste�Ülemvoliniku�Ametile.�

�

2008.�aasta�esimesel�poolaastal�toimus�kaks�eriistungit:�

kuuenda�eriistungi�kutsus�23.�ja�24.�jaanuariks�2008�kokku�Süüria�Araabia�riikide�rühma�nimel�ja�

Pakistan� Islami� Konverentsi� Organisatsiooni� nimel.� Istungil� käsitleti� inimõiguste� rikkumisi�

okupeeritud� Palestiina� aladel,� eelkõige� Gaza� sektoris.� EL� osales� konstruktiivselt� resolutsiooni� üle�

peetud� läbirääkimiste�protsessis.�Asjaolu� tõttu,� et� resolutsioonis� ei� käsitletud�kõikide� tsiviilisikute�

turvalisuse� küsimust,� ei� saanud� EL� seda� siiski� toetada.� Resolutsioon� võeti� vastu� 30� poolt4� ja� 1�

vastuhääle� ning� 15� hääletamisest� hoidumisega.� Kõik� seitse� inimõiguste� nõukokku� kuuluvad� ELi�

liikmesriiki� hoidusid� vastavalt� ELi� ühisele� seisukohale� hääletamisest,� kuna� ELi� meelest� ei� olnud�

resolutsioon�piisavalt�tasakaalustatud.�

�

Seitsmendal�eriistungil,�mille�kutsus�22.�maiks�2008�kokku�Kuuba�temaatilise�eriraportööri�(õigus�

toidule)� ettepanekul,� käsitleti� negatiivset� mõju,� mis� on� maailma� toidukriisil� toidu� kättesaadavuse�

õigusele.� See� oli� esimene� inimõiguste� nõukogu� temaatiline� eriistung� ja� pälvis� laialdast� toetust� –�

istungi� kokkukutsumise� ettepanekule� kirjutasid� alla� 41� inimõiguste� nõukogu� liikmesriiki� ning�

istungi� tulemusi� kajastav� resolutsioon� võeti� vastu� konsensuse� alusel.� EL� toetas� ülekutset� kutsuda�

kokku�eriistung�toidukriisi�arutamiseks,�kuna�ta�pidas�nõukogu�ja�selle�usaldusväärsuse�seisukohast�

positiivseks�kujundada�välja� tava�pidada�temaatilisi�eriistungeid.�Eriistungi�eesmärk�oli�kujundada�

seisukoht� Roomas� 3.–5.� juunini� 2008� toimunud� FAO� toidukriisialase� konverentsi� jaoks.� Istungi�

tulemusel� vastuvõetud� resolutsioonis� tõsteti� esile� vajadust� süvendada� inimõiguste� vaatenurka�

üldises�arutelus�ja�reageerida�sellele�kriisile.�

�
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Nõukogu� kahe� tegutsemisaasta� järel� rõhutas� EL� jätkuvalt,� et� kodanikuühiskonna�

organisatsioonide� tegevus� on� inimõiguste� nõukogu� tulemuslikkuse� seisukohast� möödapääsmatu.�

Tava� kutsuda� asjakohaseid� valitsusväliseid� organisatsioone� enne� inimõiguse� nõukogu� istungjärke�

(ettevalmistusetapp)� ning� nende� ajal� ja� pärast� neid� (hindamisetapp)� ELi� inimõiguse� ekspertide�

koosolekutele�on�osutunud�kasulikuks�nii�valitsusväliste�organisatsioonide�kui�ka�ELi�enda�jaoks.�

�

ÜRO� Inimõiguste� Ülemvoliniku� Ametile� (OHCHR)� osutatav� toetus:� EL� jätkab� inimõiguste�

ülemvoliniku� ameti� toetamist,� korraldades� nii� regulaarseid� kohtumisi� kui� kinnitades� taas� oma�

kindlameelsust�toetada�jätkuvalt�ülemvoliniku�ja�tema�ameti�sõltumatust.�

�

Mais�2008�toimus�kolmas�valimine�nõukokku.�ELi�liikmesriikidest�valiti�esimest�korda�Slovakkia�

ning�Ühendkuningriik�ning�uuesti�valiti�nõukokku�Prantsusmaa.�Lisaks�nimetatud�kolmele�riigile�on�

praegu�nõukogu�liikmeteks�Sloveenia,�Saksamaa,�Itaalia�ja�Madalmaad.�

�

Samuti�algas�2008.�aasta�esimesel�poolaastal�üldine�korrapärane�läbivaatamine.�Aprillis�ja�mais�

toimunud�esimese�läbivaatamisvooru�tulemusel�võeti�nõukogu�täiskogu�istungil� juunis�2008�vastu�

läbivaatamise� tulemusi� kajastavad� aruanded.� ELi� meelest� kinnitas� uue� mehhanismi� kahe� esimese�

tsükli�rakendamine�üldise�korrapärase�läbivaatamise�potentsiaali�–�kui�see�viiakse�ellu�läbipaistvalt�

ja� tõsiselt� –� tuua� esile�prioriteedid� ja�võimendada�vahendeid� inimõiguste�olukorra�parandamiseks�

kõikides� ÜRO� liikmesriikides.� Üldise� korrapärase� läbivaatamise� konkreetsete� kohustuste� täitmist�

hoolikalt� jälgimist� tuleb� jätkata;� eelkõige� tuleb� täiendavalt� käsitleda� üldise� korrapärase�

läbivaatamise�kahe�esimese�tsükliga�hõlmatud�riikide�kohta�tehtud�märkuste�järelmeetmeid.�

�

Esimese� kahe� tsükli� põhjal� tuleb� esile� tõsta,� et� mitmete� konkreetseid� riike� käsitlevate� aruannete�

ettevalmistamise� protsess� motiveeris� paljude� läbivaatamisega� hõlmatud� riikide� puhul� kaasama�

inimõiguste� olukorra� hindamisse� kodanikuühiskonna� organisatsioone.� Paljud� läbivaatamisega�

hõlmatud� riigid� suhtusid� üldisesse� korrapärasesse� läbivaatamisse� tõsiselt� ja� näitasid� üles�

kõrgetasemelist� ettevalmistust� nii� aruteludeks� töörühma� tasandil� kui� ka� täiskogu� istungil.�

Piirkondlikud� riikide� rühmad� ei� tegutsenud� selles� küsimuses� sarnaselt� ELile� ühtsena.� ELi�

liikmesriigid� võtsid� endale� ülesandeks� läheneda� üldisele� korrapärasele� läbivaatamisele� heas� usus,�

lubamata�enesega�rahulolu�ning�toimides�avatud�ja�vastutustundlikul�viisil.�Samuti�ütles�EL�selgelt�

välja,� et� üldise� korrapärase� läbivaatamise� protsess� ei� tohiks� takistada� inimõiguste� nõukogu�

käsitlemast�kiireloomulisi�olukordi,�millele�nõukogu�peab�pöörama�tähelepanu�ka�väljaspool�üldise�

korrapärase�läbivaatamise�raamistikku.�
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Enne� juunis� toimunud� täiskogu� istungit� peetud�aruteludel�kritiseerisid�mõned�nõukogu� liikmed� ja�

valitsusvälised�organisatsioonid�üldist�korrapärast�läbivaatamist�poolehoidva�ja�eeskätt�kriitikavaba�

lähenemisviisi� tõttu� mõne� läbivaatusega� hõlmatud� riigi� puhul,� kus� inimõigustega� on� ilmselgeid�

probleeme.� Lisaks� sellele� sai� üldise� korrapärase� läbivaatamise� täiskogu� istungil� ilmseks,� et�

piirkondlikud� riikide� rühmad� on� märkimisväärselt� eriarvamusel� selles� osas,� milliseid� küsimusi�

saaksid� valitsusvälised� organisatsioonid� täiskogu� istungil� käsitleda� ja� kas� need� peaksid� olema�

piiratud�üldise�korrapärase�läbivaatamise�mehhanismi�töörühmades�tehtud�märkuste�ja�soovitustega.�

ELi� arvates� takistas� see� valitsusvälistel� organisatsioonidel� tõstatamast� muid� muret� tekitavaid�

küsimusi,�mida�ei�olnud�asjakohasel�viisil�tõstatatud�või�mis�olid�jäänud�töörühmades�käsitlemata.�

�

Durbani� läbivaatamiskonverents:�Ettevalmistuskomitee�esimese�olulise� istungjärgu� (21.�aprill�–�

2.�mai�2008)� eesmärk�oli�määrata�kindlaks�mõned�peamised�organisatsioonilised�küsimused�ning�

Durbani� läbivaatamiskonverentsi� tulemuste� aruande� sisu� ja� vorm.� Võeti� vastu� otsus,� et� Durbani�

läbivaatamiskonverents� toimub� Genfis� 20.–24.� aprillini� 2009.� 26.–30.� maini� toimus� samuti�

istungitevahelise� avatud� valitsustevahelise� töörühma� esimene� istung,� et� võtta� järelmeetmeid�

Durbani�läbivaatamiskonverentsi�ettevalmistuskomitee�tööle.�

�

EL�on�jätkuvalt�osalenud�selles�keerukas�ja�poliitiliselt�väga�tundlikus�protsessis.�EL�tervitas�otsust�

pidada� läbivaatamiskonverents� ÜRO� Genfi� büroos.� EL� leiab,� et� konverents� peaks� keskenduma�

Durbani� deklaratsiooni� ja� tegevuskava� rakendamisele,� parimate� tavade� kindlakstegemisele� ning�

deklaratsiooni� ja� tegevuskava� paremaks� rakendamiseks� vajalike� võimalike� edasiste� meetmete�

kujundamisele.�Lisaks�sellele�on�EL�püüelnud�selle�poole,�et�protsess�oleks�õiglane,� läbipaistev�ja�

konsensusel�põhinev�ning�et�selles�osaleks�laialdaselt�kodanikuühiskond.�

�

Õigus�arengule:�õigust�arengule�käsitlev�kõrgetasemeline�töökond�kohtus�2008.�aasta�alguses�ning�

EL� toetas� jätkuvalt� selle� õiguse� rakendamiseks� konkreetsete� kriteeriumide� paremat� kasutamist.�

Samuti� rõhutas� EL� vajadust� kasutada� selle� küsimusega� seoses� inimõigustel� põhinevat�

lähenemisviisi.�Sama�lähenemisviisi� toetas�EL�õigust�arengule�käsitleva�töörühma�töös�kõnealusel�

aastal�ka�hiljem.�

�
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5.3.� Euroopa�õukogu�

�

Euroopa� Liidu� ja� Euroopa� Nõukogu� vaheline� koostöö� toimub� 2007.� aasta� mais� allkirjastatud�

vastastikuse�mõistmise�memorandumi�raames.�

�

Neljapoolsed�kohtumised�ELi�eesistujariigi,�komisjoni,�Euroopa�Nõukogu�peasekretäri� ja�Euroopa�

Nõukogu� ministrite� komitee� eesistuja� vahel� toimusid� 23.� oktoobril� 2007� ja� 10.� märtsil� 2008.�

Osalejad� väljendasid� rahulolu� vastastikuse� mõistmise� memorandumi� rakendamisel� tehtud�

edusammude� üle� ja� rõhutasid,� kui� tähtis� on� veelgi� tugevdada� koostööd� inimõiguste,� õigusriigi� ja�

pluralistliku�demokraatia�vallas,�mis�on�mõlema�ühised�väärtused.�

�

Mitmed� Euroopa� Nõukogu� kõrgemad� ametnikud,� sealhulgas� inimõiguste� volinik� ja� Euroopa�

Nõukogu� asepeasekretär,� osalesid� Euroopa� Liidu� Nõukogu� töörühmade� koosolekutel.� Euroopa�

Komisjon� ja� nõukogu� peasekretariaat� säilitasid� inimõiguste� voliniku� bürooga� tihedad� kontaktid�

terve�aasta�jooksul.�

�

18.�juunil�2008�sõlmiti�komisjoni�ja�Euroopa�Nõukogu�vahel�leping,�mis�käsitleb�koostöö�tegemist�

Euroopa� Liidu� Põhiõiguste� Ametis.123� Leping� sisaldab� sätteid� korrapäraste� koosolekute�

korraldamise,� teabevahetuse� ja� tegevuste� koordineerimise� kohta.� Lepinguga� nähakse� ette,� et�

Euroopa�Nõukogu�nimetab�kaks�sõltumatut�isikut�ameti�haldusnõukogusse�ja�juhatusse�liikmeks�ja�

asendusliikmeks,�ning�sätestatakse�Euroopa�Nõukogu�hääleõigus�neis�organites.�

�

Euroopa�Komisjon�ja�Euroopa�Nõukogu�Veneetsia�komisjon�sõlmisid�13.�juunil�kirjavahetuse�teel�

koostöölepingu.�Euroopa�Komisjoni�esindajad�osalesid�korrapäraselt�Veneetsia�komisjoni�täiskogu�

istungitel.�

�

�������������������������������������������������
123� Nõukogu�määrus�(EÜ)�nr�168/2007,�15.�veebruar�2007,�millega�asutatakse�Euroopa�Liidu�Põhiõiguste�

Amet,�ELT�L�53,�22.2.2007,�lk�1.�
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EL� ja� Euroopa� Nõukogu� tegid� aasta� jooksul� koostööd� paljude� inimõiguste� valdkonna� tegevuste�

osas.� Euroopa� Komisjon� oli� esindatud� 2007.� aastal� Stockholmis� toimunud� demokraatia� tulevikku�

käsitleva� foorumi� istungil� ja� osales� foorumi� nõuandekogu� töös.� Euroopa� Liit� ühines� Euroopa�

Nõukogu�algatusega,�mis�on�seotud�Euroopa�päevaga�surmanuhtluse�vastu,�ning�samuti�osales�EL�

9.�oktoobril�2007�Lissabonis�Euroopa�Nõukogu�korraldatud�konverentsil�„Euroopa�surmanuhtluse�

vastu”.�9.�novembril�2007�toimus�Strasbourgis�Euroopa�Ühenduste�Kohtu�ja�Euroopa�Inimõiguste�

Kohtu� kohtumine,� et� võimaldada� kummagi� kohtu� kohtunike� vahel� otsest� arvamustevahetust�

aktuaalsetel� õigusküsimustel.�Euroopa�Komisjon�osales�2007.� aasta�novembris�Euroopa�Nõukogu�

inimkaubanduse� vastu� võitlemise� konventsiooni� järelevalvemehhanismi� käsitleval� konverentsil.�

Märtsis� 2008� osales� Euroopa� Nõukogu� Euroopa� Komisjoni� korraldatud� teisel� lapse� õiguste�

teemalisel� Euroopa� foorumil.� Euroopa� Nõukogu� osales� jaanuaris� 2008� koos� eesistujariik�

Sloveeniaga� Euroopa� kultuuridevahelise� dialoogi� aasta� käivitamisel� ning� teeb� aasta� jooksul�

koostööd�paljudes�tegevustes.�

�

Aastatel� 2007–2008� viidi� ellu� 39� Euroopa� Komisjoni� ja� Euroopa� Nõukogu� ühisprogrammi�

rahastamise� kogusummaga� 50� 771� 312� eurot� (11%� nimetatud� ühisprogrammidest� käsitlesid�

inimõiguste� küsimusi� ja� 51%� õigusriigiga� seotud� küsimusi).� Ühisprogrammide� hulka� kuulusid�

näiteks� „Lapse� õiguste� tugevdamine� ja� riskirühmadesse� kuuluvate� laste� integreerimine� ühiskonda�

Venemaa� Föderatsioonis”,� „Türgi� õigusasutuste� töötajatele� antava� Euroopa� konventsiooni� alase�

koolituse� toetamine”� ja� „Vanglareform� ja� kriminaalhooldusasutuste� arendamine� Montenegros”.�

Kokku�moodustas�Euroopa�Komisjoni�panus�umbes�80%�rahastamise�kogusummast.�

�

Mõlema� organisatsiooni� jaoks� on� endiselt� suureks� väljakutseks� tugevdada� Euroopa� Inimõiguste�

Kohtu� rolli,� mille� tegevust� takistab� endiselt� asjaolu,� et� Venemaa� pole� ratifitseerinud� Euroopa�

inimõiguste�konventsioonile�lisatud�14�protokolli.�EL�võtab�selle�küsimuse�Venemaaga�suhtlemisel�

taas�teemaks�nii�Venemaaga�peetavas�dialoogis�kui�ka�Euroopa�Nõukogu�raames.�

�
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5.4.� Euroopa�Julgeoleku?�ja�Koostööorganisatsioon�

�

EL� toetas� jätkuvalt� OSCEd� jõupingutustes� suurendada� julgeolekut� selle� kõigis� kolmes� mõõtmes:�

poliitilises4sõjalises,�majanduslikus�ja�keskkondlikus�ning�inimmõõtmes.�Inimmõõtme�osas�pööras�

EL�jätkuvalt�suurt�tähelepanu�ODIHRi�autonoomsuse�tagamisele.�

�

EL�pidas� eriti� tähtsaks�OSCE/ODIHRi� teostatavat�valimiste�vaatlemist� ja� tunneb�heameelt�mitme�

OSCE/ODIHRi� valimiste� vaatlemise� missiooni� üle,� mis� korraldati� nii� ELi� kui� osalevates�

kolmandates� riikides.� EL� avaldas� kahetsust,� et� ODIHR� ei� suutnud� pretsedenditute� piirangute� ja�

bürokraatlike� takistuste� tõttu� reageerida� Venemaa� Föderatsiooni� kutsele� vaadelda� 2.� detsembril�

toimunud�Venemaa�Riigiduuma�valimisi.�Samuti�väljendas�EL�kahetsust� asjaolu�üle,� et�Venemaa�

ametivõimude� esitatud� kutses� tulla� vaatlejaks� 2.� märtsil� toimunud� presidendivalimistele� esinenud�

piirangute� tõttu� pandi� ODIHR� olukorda,� kus� ta� pidas� võimatuks� oma� mandaati� täita,� ja� tühistas�

valimiste�vaatlemise�missiooni.�EL�tervitas�OSCE�praeguse�eesistujariigi�Soome�algatust�korraldada�

valimisküsimustes�arutelu,�et�muu�hulgas�kinnitada�selles�küsimuses�osalevate�riikide�poolt�võetud�

kohustusi,�sealhulgas�seoses�sõna4,�ühinemis4�ja�kogunemisvabadusega.�

�

ODIHRi� esindajad,� sealhulgas� suursaadik� Christian� Strohal,� osalesid� mitmel� korral� nõukogu�

töörühmade�koosolekutel,�luues�nii�väärtusliku�võimaluse�korrapäraseks�arvamustevahetuseks.�

�

Ministrite� konverentsil� Madridis� lepiti� kokku� OSCE� kolmes� tulevases� eesistujariigis,� kelle� hulka�

kuulub� ka� Kasahstan� (2010.� aastal),� pärast� seda,� kui� ta� oli� teinud� poliitilise� deklaratsiooni�

pühenduda� poliitiliste� reformide� elluviimisele.� Osalevad� ELi� liikmesriigid� abistavad� Kasahstani�

eesistumisperioodiks� ettevalmistamisel.� Osalevad� ELi� liikmesriigid� rõhutasid� jätkuvalt� vajadust�

teha� edasisi� märkimisväärseid� edusamme,� eelkõige� meedia4,� usu� ja� kogunemisvabaduse� ning�

õigusemõistmise�osas.�

�



�

�

14146/1/08�REV�1� � mkk� 132�
� DG�E�HR� LIMITE� ET�

EL�hindab�eriliselt�osalevate�riikide�poolt�OSCE�inimmõõtme�raames�ulatuslike�kohustuste�täitmist�

ja� käsitleb� seda� küsimust� kahepoolsetes� kontaktides� teiste� osalevate� riikidega.� EL� tegi� alalise�

nõukogu�kohtumistel�sageli�avaldusi�seoses�inimõigustealaste�küsimustega�muu�hulgas�Venemaal,�

Türkmenistanis,� Kasahstanis,� Aserbaidžaanis,� Kõrgõzstanis,� Usbekistanis� ja� Valgevenes,� eelkõige�

meedia4� ja� kogunemisvabaduse� osas.� Samuti� tegi� EL� avaldusi� kutsumaks� kaotama� surmanuhtlust�

neis�osalevates�riikides,�kus�see�on�veel�säilinud.�EL�toetas�rahvusvähemuste�ülemvoliniku�tähtsat�

rolli� vähemusrühmadesse� kuuluvate� inimeste� õiguste� kaitses,� eelkõige� kaua� lahendamata�

konfliktidega�piirkondades�ja�Kosovos,�ning�tõstis�esile�osalevate�riikide�võetud�kohustusi�sintide�ja�

romide�suhtes.�

�

EL�usub,�et�Varssavis�toimuv�inimmõõtme�rakendamist�käsitleval�iga4aastasel�OSCE�kohtumisel�ja�

mitmetel� aasta� jooksul� toimunud� inimmõõtme� rakendamist� käsitlevatel� lisakohtumistel,� millel�

hinnatakse� osalevate� riikide� poolt� võetud� inimmõõtme� alaste� kohutuste� täitmist,� on� eriti� tähtis�

osakaal,� kuna� võimaldab� valitsusväliste� organisatsioonide� ja� valitsusametnike� vahelist� võrdset�

diskussiooni.�Osalevatel�ELi�riikidel�on�inimmõõtme�rakendamist�käsitleval�kohtumisel�tähtis�roll,�

esinedes� nii� täiskogu� istungjärgul� kui� korraldades� kõrvalüritusi� –� näiteks� võib� tuua� Portugali�

eesistumisperioodil� korraldatud� inimõiguste� kaitsjate� teemalise� ürituse,� millel� võttis� sõna� ka�

peasekretäri�/�kõrge�esindaja�isiklik�esindaja�inimõiguste�küsimuses.�

�
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6.� KOKREETSETE�RIIKIDEGA�SEOTUD�KÜSIMUSED�

�

6.1.� ELi�kandidaatriigid�ja�potentsiaalsed�kandidaatriigid�

�

Väljavaade� saada� ELi� liikmeks� on� kandidaatriikidele� ja� potentsiaalsetele� kandidaatriikidele�

jätkuvalt� poliitiliste� ja� majanduslike� reformide� läbiviimise� oluliseks� ajendiks.� See� on� eriti� oluline�

demokraatia,� õigusriigi,� valitsemistava� ja� inimõiguste� valdkonnas:� suured� sammud� demokraatlike�

süsteemide� juurutamisel,� õigusmõistmise� reformimisel,� inimõiguste,� sealhulgas�

vähemusrühmadesse� kuuluvate� inimeste� õiguste� kaitsmisel� ning� vaba� meedia� väljaarendamisel�

annavad� tunnistust� ELi� tugevast� külgetõmbejõust.� ELi� inimõigustealane� poliitika� kandidaatriikide�

suhtes� ei� näe� ette� ainult� hoolikat� järelevalvet� inimõiguste� austamise� üle,� vaid� samuti� kaks� korda�

aastas�inimõigustealase�dialoogi�pidamise.124�

�

Horvaatia�osas� jätkus�hoolikas� inimõiguste� austamise� jälgimine.�19.�detsembril� 2007� lõpetas� EL�

ühinemisprotsessi� raames� 23.� peatüki� („Kohtusüsteem� ja� põhiõigused”)� läbivaatamise� ja� määras�

kindlaks� peatüki� avamise� kriteeriumid� seoses� kohtureformi,� korruptsioonivastase� võitluse� ja�

vähemustega.�Need�kriteeriumid�peavad�olema�täidetud�enne�peatüki�üle�läbirääkimiste�avamist.�

�

Stabiliseerimis4�ja�assotsieerimisnõukogu�rõhutas�28.�aprillil�2008,�et�laienemisläbirääkimiste�käiku�

suunavad� eelkõige� Horvaatia� edusammud� kõikide� ühinemiskriteeriumide� täitmisel,� kusjuures�

inimõiguste�austamine�on�väga�oluline�element.�

�

Lisaks� sellel� kutsus� liit� üldasjade� ja� välissuhete� nõukogu� 10.� detsembri� 2007.� aasta� istungil�

Horvaatiat� üles� toetuma� oma� saavutustele� ja� rakendamistulemustele� ning� tegema� täiendavaid�

edusamme,�muu�hulgas�kohtu4�ja�haldusreformide,�vähemusrühmadesse�kuuluvate�inimeste�õiguste�

ja�pagulaste� tagasipöördumise�osas.�Nõukogu� tuletas� samuti�meelde,� et� endise� Jugoslaavia� asjade�

rahvusvahelise�kriminaalkohtuga�tuleb�jätkuvalt�teha�täielikku�koostööd�ja�seda�veelgi�parandada,�et�

tagada�sõjakurjategijatele�süüdistuse�esitamine�ja�nende�üle�kohtupidamine�Horvaatias�endas,�jäädes�

ise�etniliselt�erapooletuks.�

�

�������������������������������������������������
124� Vt�peatükki�2.6.6.�„ELi�kolmiku�inimõigustealased�konsultatsioonid�Ameerika�Ühendriikide,�Kanada,�Jaapani,�

Uus4Meremaa�ning�kandidaatriikidega”.�
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Horvaatia� on� ratifitseerinud� kõik� peamised� ÜRO� ja� rahvusvahelised� inimõigustealased�

konventsioonid.� Nende� rakendamist� tuleb� siiski� parandada.� Sotsiaalselt� ebasoodsas� olukorras�

olevaid�inimesi� ja�vähemusi�mõjutab�killustatud�õigus4� ja�finantsraamistik.�Eelkõige�elavad�romid�

väga�rasketes�tingimustes�ja�kannatavad�diskrimineerimise�all.�

�

Euroopa� Liit� jätkab� seetõttu� olukorra� jälgimist� stabiliseerimis4� ja� assotsieerimisprotsessi� ning�

poliitilise�dialoogi�raames�ühinemispartnerluse�ja�iga4aastaste�eduaruannete�alusel.�

�

Endise�Jugoslaavia�Makedoonia�Vabariigi�osas�kohtus�stabiliseerimis4�ja�assotsieerimisnõukogu�

24.� juulil� 2007� ja� vaatas� läbi� stabiliseerimis4� ja� assotsieerimislepingu� rakendamise,� märkides,� et�

endine� Jugoslaavia� Makedoonia� Vabariik� on� täitnud� enamiku� lepingukohaseid� kohustusi.� EL�

tervitas�mitme�valdkonna�õigusloomeprotsessis� tehtud�edusamme� ja� rõhutas,� et� haldussuutlikkuse�

tugevdamine�on�tõhusa�rakendamise�tagamiseks�võtmetähtsusega.�

�

2007.�aasta�septembris�seadsid�peaminister�ja�president�sisse�korrapärase�omavahelise�dialoogi,�mis�

oli�puudunud�alates�2006.�aasta�valimistest.�Alates�2007.�aastast�on�võetud�vastu�õigusakte�paljudes�

valdkondades,� sealhulgas� kolm� olulist� õigusakti� politseireformi� vallas.� Lisaks� sellele� loodi� ELiga�

integreerimise� riiklik� nõukogu.� Teatud� aja� tagant� toimusid� dialoogikohtumised� nelja� peamise�

koalitsiooni4�ja�opositsioonipartei�vahel.�

�

2008.� aasta� märtsis� valitsus� lagunes,� kui� Albaanlaste� Demokraatlik� Partei� (koalitsiooni� kuulunud�

etniliste� albaanlaste� partei)� otsustas� valitsusest� lahkuda.� Aprilli� alguses� toimunud� NATO�

tippkohtumisel� kinnitati� riigile,� et� NATO� tunnustab� endise� Jugoslaavia� Makedoonia� Vabariigi�

pingutusi� ja� pühendumust,� ning� lepiti� kokku,� et� kutse� NATOga� liituda� esitatakse� kohe,� kui� on�

jõutud�vastastikku�vastuvõetavale� lahendusele�nimeküsimuses.�Asjaolu,�et�kutset�ei�esitatud�kohe,�

oli�riigile�suureks�pettumuseks.�Kohe�pärast�seda�otsustati�korraldada�ennetähtaegsed�valimised.�

�
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Need�toimusid�1.� juunil�ning�15.� ja�29.� juunil�korraldati�kordusvalimised�piirkondades,�kus�esines�

tõsiseid�eeskirjade�rikkumisi.�Nõukogu�mõistis�16.�juuni�2008.�aasta�järeldustes�hukka�vägivaldsed�

intsidendid�ja�väljendas�kahetsust�teiste�tõsiste�puudujääkide�üle,�mille�OSCE/ODIHR�olid�kindlaks�

teinud,� ning� kutsus� ametivõime� üles� uurima� kõiki� teatatud� juhtumeid� ja� võtma� asjakohaseid�

meetmeid�kooskõlas�OSCE/ODIHRi�soovitustega.�Samuti�kordas�nõukogu�taas,�et�Euroopa�Liit�on�

jätkuvalt� kindel� Lääne4Balkani� riikide� Euroopa4väljavaates� ning� innustas� selle� piirkonna� riike�

täitma�vajalikud�tingimused.�

�

Pärast� valimisi� alustas� presidendilt� läbirääkimisteks� mandaadi� saanud� VMRO4DMPNE� parteisse�

kuuluv� Nikola� Gruevski� (ametisolev� peaminister)� otsekohe� läbirääkimisi� uue� valitsuse�

moodustamiseks,�saades�koos�19�parteist�moodustuva�blokina�63�parlamendikohta�120st.�

�

Endine�Jugoslaavia�Makedoonia�Vabariik�on�ratifitseerinud�kõik�peamised�ÜRO�ja�rahvusvahelised�

inimõigustealased� konventsioonid.� Nende� rakendamist� tuleb� siiski� parandada.� Sotsiaalselt�

ebasoodsas� olukorras� olevaid� inimesi� ja� vähemusi� mõjutab� killustatud� õigus4� ja� finantsraamistik.�

Eelkõige�elavad�romid�väga�rasketes�tingimustes�ja�kannatavad�diskrimineerimise�all.�

�

Euroopa� Liit� jätkab� seetõttu� olukorra� jälgimist� ühinemisprotsessi� ja� poliitilise� dialoogi� raames�

ühinemispartnerluse�ja�iga4aastaste�eduaruannete�alusel.�

�

Türgis�leidis�2007.�aastal�aset�poliitiline�ja�põhiseaduse�kriis,�mis�2008.�aastal�jätkub.�

�
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Piiratud�edu�saavutati�poliitilise�reformi�osas�ja�alustati�poliitiliste�parteide,�sealhulgas�valitsuspartei�

tegevuse�lõpetamist.�Sellega�seoses�on�tähtis�jätkata�vajalike�reformide�kavandamist�ja�elluviimist.�

Võeti�meetmeid�õigusasutuste�ja�haldusreformi�vallas�ning�seoses�korruptsioonivastase�võitlusega,�

kuid�vaja�on� teha� täiendavaid� jõupingutusi.�Tsiviilsektori� ja�sõjaväe�vaheliste�suhete�osas�kinnitas�

2007.� aasta� põhiseadusliku� kriisi� tulemus� veel� kord� demokraatliku� protsessi� ülimuslikkust,� kuid�

relvajõud� säilitasid� siiski� jätkuvalt� olulise� poliitilise� mõju.� Jätkuvalt� on� vaja� pöörata� tähelepanu�

piinamise� ja� väärkohtlemise� küsimusele,� eesmärgiga� järgida� valitsuse� poliitikat,� mille� kohaselt�

rakendatakse� piinamise� puhul� nulltolerantsi.� Seoses� sõnavabadusega� tuleb� mainida,� et� ikka� veel�

esineb� rahumeelsete� arvamusavalduste� esitamise� eest� kodanike� kohtu� alla� andmist.� Positiivse�

poolena� võib� mainida� asjaolu,� et� muudeti� Türgi� kriminaalkoodeksi� artiklit� 301,� mille� alusel� on�

algatatud� sadu� selliseid� kohtuasju.� Siiski� tuleb� muuta� ka� teisi� sätteid� ning� kõiki� asjakohaseid�

õigusakte�tuleb�rakendada�kooskõlas�Euroopa�inimõiguste�konventsiooniga�ja�Euroopa�Inimõiguste�

Kohtu� praktikaga.� Usuvabaduse� osas� võeti� vastu� sihtasutusi� käsitlev� õigusakt,� kuid� endiselt� tuleb�

kehtestada� õigusraamistik,� et� kõik� religioossed� kogukonnad� saaksid� nii� seaduslikult� kui� ka�

praktiliselt� tegutseda� ilma� põhjendamatute� piiranguteta.� Tuleb� teha� täiendavaid� jõupingutusi�

sallivuse� õhkkonna� loomiseks.� Mõningast� edu� saavutati� ühinemis4� ja� kogunemisvabaduse� ning�

naiste� ja� laste�õiguste�osas,�kuid�vajalikud�on� täiendavad� jõupingutused.�Aeg4ajalt�esineb�füüsilist�

ahistamist� seksuaalse� sättumuse� tõttu.�Õigusaktides�ei�ole� sätestatud�spetsiaalse�kaitset� seksuaalse�

sättumuse�alusel� toimuva�diskrimineerimise�eest.�Ametiühinguõiguste�osas�tuleb�muuta�õigusakte,�

samas�kui�vähemuste�ja�kultuuriliste�õiguste�osas�jätkus�piirangute�kohaldamine.�

�

Türgi� on� ratifitseerinud� paljud� peamised� ÜRO� ja� rahvusvahelised� inimõigustealased�

konventsioonid.� Nende� rakendamist� on� siiski� vaja� tõhustada,� pidades� eelkõige� silmas� Euroopa�

Inimõiguste�Kohtu�otsuste� täitmist.�Sotsiaalselt� ebasoodsas�olukorras�olevaid� inimesi� ja�vähemusi�

mõjutab�killustatud�õigus4� ja�finantsraamistik.�Eelkõige�elavad�romid�väga�rasketes�tingimustes� ja�

kannatavad�diskrimineerimise�all.�

�

Euroopa� Liit� jätkab� seetõttu� olukorra� jälgimist� ühinemisprotsessi� ja� poliitilise� dialoogi� raames�

ühinemispartnerluse�ja�iga4aastaste�eduaruannete�alusel.�

�
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Lääne?Balkani�riigid�osalevad�stabiliseerimis?� ja�assotsieerimisprotsessis125.�Stabiliseerimis4� ja�

assotsieerimisprotsessis� edasiliikumise� eeltingimuseks� on� demokraatlike� põhimõtete,� õigusriigi,�

inimõiguste� ja� vähemuste� õiguste,� põhivabaduste,� rahvusvahelise� õiguse� ja� piirkondliku� koostöö�

põhimõtete� austamine.� Ühenduse� abi� antakse� ühinemiseelse� abi� rahastamisvahendi� kaudu126.�

Stabiliseerimis4� ja� assotsieerimisprotsessi� nõuete� täitmist� jälgitakse� komisjoni� koostatavate� iga4

aastaste�eduaruannete�abil.�Järgmised�eduaruanded�avaldatakse�2008.�aasta�novembris.�

�

EL�arutab�kõnealuse�piirkonna�riikidega�korrapäraselt�muu�hulgas�inimõigustega�seotud�küsimusi.�

Ministrite� tasandil� toimuvad� stabiliseerimis4� ja� assotsieerimisnõukogu� kohtumised� Horvaatia� ja�

endise�Jugoslaavia�Vabariigi�Makedooniaga,�poliitiline�dialoog�kolmiku�kohtumiste�kaudu�ning�ELi�

ja�Lääne4Balkani� riikide�ministrite� foorum.�Ametnike� tasandil� leiab�aset� pidev� tõhustatud�dialoog�

Serbiaga�ja�Montenegroga,�stabiliseerimis4� ja�assotsieerimisprotsessi� järelevalvemehhanism�seoses�

Kosovoga,� reformide�arengu� järelevalve�Bosnia� ja�Hertsegoviina�ning�ulatuslik� töörühm�Albaania�

osas.�

�

Partnerluse127� raames� antakse� igale� riigile� suuniseid� täiendavaks� integreerumiseks� Euroopaga.�

Partnerlustes� määratakse� kindlaks� ELile� lähenemise� eesmärgil� täitmisele� kuuluvad� lühi4� ja�

pikaajalised�prioriteedid�ja�kohustused,�mida�ajakohastatakse�regulaarselt.�Inimõiguste�küsimused�ja�

vähemuste�kaitse�on�poliitiliseks�nõudeks�nende�partnerluste�alusel.�Lääne4Balkani�riigid�koostavad�

partnerluste� raames� rakendamist� käsitlevad� riiklikud� tegevuskavad,� mis� annavad� selge� aluse�

inimõiguste� alaseks� tegevuseks� ja� kohustusteks.� ELi� rahaline� abi� on� suunatud� partnerlustes�

kehtestatud�prioriteetidele.�

�

�������������������������������������������������
125� Endine�Jugoslaavia�Makedoonia�Vabariik�on�kandidaatriik�ning�Bosnia�ja�Hertsegoviina,�Montenegro,�

Serbia�ja�Albaania�on�potentsiaalsed�kandidaatriigid.�
126� ELT�L�210,�31.7.2006,�lk�82.�
127� ELT�L�42,�16.2.2008,�lk�51�(Horvaatiaga�loodud�ühinemispartnerlus).�

ELT�L�80,�19.3.2008�(Euroopa�partnerlused�Albaania,�Bosnia�ja�Hertsegoviina�ja�Serbiaga,�seal�hulgas�
Kosovoga,�nagu�on�määratletud�ÜRO�Julgeolekunõukogu�10.�juuni�1999.�aasta�resolutsioonis�1244;�
ühinemispartnerlus�endise�Jugoslaavia�Makedoonia�Vabariigiga);��
ELT�L�20,�27.1.2007,�(Euroopa�partnerlus�Montenegroga).�
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Piirkondlik� koostöö� on� jätkuvalt� oluline� pikaajalise� stabiilsuse,� majandusarengu� ja� leppimise�

saavutamiseks� Lääne4Balkani� riikides� ning� on� ka� üks� stabiliseerimis4� ja� assotsieerimisprotsessi�

tingimus.�Samuti�on�tingimuseks�täieulatuslik�koostöö�endise�Jugoslaavia�asjade�rahvusvahelise�

kriminaalkohtuga.� Selle� abil� käsitletakse� stabiliseerimis4� ja� assotsieerimisprotsessi� raames�

varasemaid�inimõiguste�rikkumisi.�Euroopa�Liit�jätkab�kõnealuse�kriminaalkohtu�töö�toetamist�kuni�

selle�lõpuleviimiseni�eeldatavalt�2010.�aastal.�

�

Vastu� on� võetud� ühised� seisukohad,� mille� eesmärgiks� on� toetada� endise� Jugoslaavia� asjade�

rahvusvahelise� kriminaalkohtu� volituste� tõhusat� rakendamist,� külmutada� kõikide� tagaotsitavate,�

kellele� kohus� on� esitanud� süüdistuse,� varad� ning� kehtestada� reisimise� keeld� isikute� suhtes,� kes�

abistavad� õigusemõistmisest� kõrvale� hoiduvaid� isikuid,� kellele� kõnealune� kohus� on� esitanud�

süüdistuse.�Neid�ühiseid�seisukohti�pikendatakse�ja�ajakohastatakse�regulaarselt.�

�

Stabiliseerimis4� ja� assotsieerimisleping�Albaaniaga� allkirjastati� 12.�juunil� 2006.� Vahekokkuleppe�

kohased� kaubandust� käsitlevad� sätted� jõustusid� 1.�detsembril� 2006.� 30.� juuniks� 2008� olid�

stabiliseerimis4�ja�assotsieerimislepingu�ratifitseerinud�19�ELi�liikmesriiki.�

�

2007.�aasta�juulis�valis�parlament�kooskõlas�põhiseadusega�uue�presidendi�(Bamir�Topi),�hoides�sel�

viisil�ära�keerulise�poliitilise�olukorra,�mis�oleks�tekkinud�ennetähtaegsete�valimistega.�Pärast�seda�

keskendus�peamiste�poliitiliste�parteide�vaheline�dialoog�meetmetele,�mis�võimaldaksid�riigil�saada�

kutse� ühineda� NATOga.� See� eesmärk� saavutati,� kui� Albaaniale� esitati� aprillis� 2008� Bukarestis�

toimunud�NATO�tippkohtumisel�kutse�alliansiga�liituda.�

�

Tuginedes� suuremate� poliitiliste� parteide� vahelisele� kokkuleppele,� kiitis� Albaania� parlament� 21.�

aprillil� 2008� suure� häälteenamusega� heaks� põhiseaduse� muudatused,� sealhulgas� valimisreformi�

osas.�Väiksemad�poliitilised�parteid�kutsusid�üles�korraldama�mõne�muudatuse�osas� referendumi.�

Parlamendis� on� praegu� menetlemisel� valimisreformi� elluviimiseks� vajalik� valimisseadus.�

Põhiseadusega�tagatakse�küll�sõnavabadus,�kuid�paljud�massiteabevahendid�sõltuvad�poliitilistest�ja�

majanduslikest�huvidest.�Albaania�on�ratifitseerinud�enamiku�peamistest�ÜRO�ja�rahvusvahelistest�

inimõigustealastest� konventsioonidest.� Nende� rakendamist� tuleb� siiski� parandada.� Sotsiaalselt�

ebasoodsas� olukorras� olevaid� inimesi� ja� vähemusi� mõjutab� killustatud� õigus4� ja� finantsraamistik.�

Eelkõige�elavad�romid�väga�rasketes�tingimustes�ja�kannatavad�diskrimineerimise�all.�

�
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Euroopa�Liit� jätkab�seetõttu�Albaanias� inimõiguste�olukorra�ning� eelkõige�sotsiaalselt� ebasoodsas�

olukorras� olevate� rühmade� ja� vähemuste� olukorra� jälgimist� stabiliseerimis4� ja�

assotsieerimisprotsessi�raames�Euroopa�partnerluse�alusel�ja�iga4aastaste�eduaruannete�abil.�

�

EL� ja� Bosnia� ja� Hertsegoviina� allkirjastasid� 16.� juunil� 2008� stabiliseerimis4� ja�

assotsieerimislepingu� ja� vahelepingu,� olles� tunnistanud� olulist� edasiminekut� mitmes�

võtmetähtsusega� küsimuses,� eelkõige� politseireformi� ja� endise� Jugoslaavia� asjade� rahvusvahelise�

kriminaalkohtuga� tehtava� koostöö� osas.� Nõukogu� väljendas� allkirjastamise� üle� heameelt� oma�

järeldustes� ja� väljendas� lootust,� et� koostööd� Bosnia� ja� Hertsegoviinaga� saab� tugevdada.�

Allkirjastatud� lepingute�püsiv� ja� tõhus� rakendamine�on� tõeliseks�proovikiviks.�Nõukogu� julgustas�

seetõttu� kõiki� Bosnia� ja� Hertsegoviina� poliitilisi� jõudusid� ühendama� oma� jõupingutusi,� et� jätkata�

otsusekindlalt�oma�reformikava,�sealhulgas�Euroopa�partnerluses�sätestatud�prioriteetide�elluviimist.�

�

Kohalikud� valimised� toimuvad� 5.� oktoobril� 2008� ja� on� oluliseks� poliitiliseks� katsumuseks� riigile,�

mida� aruandeperioodil� iseloomustas� keerukas� poliitilise� stagnatsiooni� periood,� mis� takistas�

märkimisväärselt�reformiprotsessi�edenemist.�

�

Bosnia� ja� Hertsegoviina� on� ratifitseerinud� kõik� peamised� ÜRO� ja� rahvusvahelised�

inimõigustealased� konventsioonid.� Nende� rakendamist� tuleb� siiski� parandada.� Sotsiaalselt�

ebasoodsas� olukorras� olevaid� inimesi� ja� vähemusi� mõjutab� killustatud� õigus4� ja� finantsraamistik.�

Eelkõige�elavad�romid�väga�rasketes�tingimustes�ja�kannatavad�diskrimineerimise�all.�

�

Euroopa� Liit� jätkab� seetõttu� Bosnias� ja� Hertsegoviinas� inimõiguste� olukorra� ning� eelkõige�

sotsiaalselt�ebasoodsas�olukorras�olevate� rühmade� ja�vähemuste�olukorra� jälgimist�stabiliseerimis4�

ja�assotsieerimisprotsessi�raames�Euroopa�partnerluse�alusel�ja�iga4aastaste�eduaruannete�abil.�

�

Montenegro� ja�EL�allkirjastasid�stabiliseerimis4� ja�assotsieerimislepingu�oktoobris�2007.�Oodates�

stabiliseerimis4� ja� assotsieerimislepingu� ratifitseerimist� liikmesriikides,� jõustus� 1.� jaanuaril� 2008�

vaheleping.�

�
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Montenegro�peamiseks�sisepoliitiliseks�saavutuseks�2007.�aastal�oli�uue�põhiseaduse�vastuvõtmine�

19.�oktoobril.�See�sisaldab�Euroopa�Nõukogu�ja�Veneetsia�komisjoni�soovitusi�seoses�inimõiguste�

ja�vabaduste,�sealhulgas�vähemusrühmadesse�kuuluvate�inimeste�õiguste�kõrgetasemelise�kaitsega.�

Jaanuaris�2008�astus� tagasi�Montenegro�peaminister�Zeljko�Sturanovic,�kes�oli�olnud�sellel�kohal�

alates�esimestest�valimistest�pärast� iseseisvust.�29.�veebruaril�hääletati�parlamendis�viiendat�korda�

Montenegro� peaministriks� Milo� Djukanovic.� Järgmised� korrapärased� parlamendivalimised�

toimuvad�septembris�2009.�6.�aprillil�valiti�Montenegro�presidendiks�uuesti�Filip�Vujanovic.�

�

Montenegro� on� ratifitseerinud� enamiku� peamistest� ÜRO� ja� rahvusvahelistest� inimõigustealastest�

konventsioonidest.� Nende� rakendamist� tuleb� siiski� parandada.� Sotsiaalselt� ebasoodsas� olukorras�

olevaid�inimesi� ja�vähemusi�mõjutab�killustatud�õigus4� ja�finantsraamistik.�Eelkõige�elavad�romid�

väga�rasketes�tingimustes�ja�kannatavad�diskrimineerimise�all.�

�

Euroopa� Liit� jätkab� seetõttu� Montenegros� inimõiguste� olukorra� ning� eelkõige� sotsiaalselt�

ebasoodsas� olukorras� olevate� rühmade� ja� vähemuste� olukorra� jälgimist� stabiliseerimis4� ja�

assotsieerimisprotsessi�raames�Euroopa�partnerluse�alusel�ja�iga4aastaste�eduaruannete�abil.�

�
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Aruandeperioodil� toimusid� Serbias� esmalt� presidendivalimised� (3.� veebruaril)� ja� seejärel�

parlamendivalimised� (11.� mail).� Valimiste4eelne� aeg� Serbias� tähendas� ka� tundlikku� perioodi�

Kosovo� julgeolekule,� kuid� möödus� ilma� vahejuhtumiteta:� Serbia� valimised� toimusid� ka� Kosovos�

ning�need�viidi� läbi�korrarikkumiste� ja�vahejuhtumiteta.�ÜRO�missioon�Kosovos� (UNMIK)�pidas�

neid� valimisi� ebaseaduslikuks.� UNMIK� nimelt� väitis,� et� Serbia� kohalike� omavalitsuste� valimise�

korraldamine� Kosovo� territooriumil� ei� saa� olla� kooskõlas� UNMIKi� volituste� ja� mandaadiga�

resolutsiooni� 1244� (1999)� alusel,� mistõttu� ei� saa� valimisi� kavandada.� 11.� mai� 2008.� aasta�

parlamendivalimised�võitis�president�Boris�Tadici�juhitav�demokraatlik�partei,�alistades�radikaalide�

partei� ning� saades� suurimaks� parteiks� parlamendis.� Stabiliseerimis4� ja� assotsieerimislepingu�

allakirjutamisel�29.�aprillil� ja�ELiga�muude�soodsate�meetmete�kokkuleppimisel�oli�valijatele�suur�

mõju.� Nõukogu� otsustas,� et� stabiliseerimis4� ja� assotsieerimislepingu� ratifitseerimise� menetlusega�

alustatakse�kohe,�kui�nõukogu�on�ühehäälselt�otsustanud,�et�Serbia�Vabariik�teeb�täielikult�koostööd�

endise� Jugoslaavia� asjade� rahvusvahelise� kriminaalkohtuga.� Nõukogu� otsustas� komisjoni�

ettepaneku�alusel,�et�Serbia�Vabariigiga�sõlmitud�vahelepingut�rakendatakse�kohe,�kui�nõukogu�on�

ühehäälselt� otsustanud,� Serbia� Vabariik� teeb� täielikult� koostööd� endise� Jugoslaavia� asjade�

rahvusvahelise�kriminaalkohtuga.�

�

Pärast� pikka� läbirääkimisprotsessi� suutis� ELi4meelne� blokk� moodustada� koalitsiooni� Milosevici�

endise�sotsialistliku�parteiga,�ning�parlament�kinnitas�7.� juulil�ametisse�uue�valitsuse,�kelle� juhiks�

sai� demokraatlikkusse� parteisse� kuuluv� endine� rahandusminister� Mirko� Cvetkovic.�

Valimistulemused� ja� ELi4meelse� valitsuse� moodustamine� osutasid� selgelt,� et� Serbia� rahvast�

huvitavad�rohkem�majandus4�ja�sotsiaalsed�küsimused�kui�Kosovo.�

�

Serbia� on� ratifitseerinud� enamiku� peamistest� ÜRO� ja� rahvusvahelistest� inimõigustealastest�

konventsioonidest.� Nende� rakendamist� tuleb� siiski� parandada.� Sotsiaalselt� ebasoodsas� olukorras�

olevaid�inimesi� ja�vähemusi�mõjutab�killustatud�õigus4� ja�finantsraamistik.�Eelkõige�elavad�romid�

väga�rasketes�tingimustes�ja�kannatavad�diskrimineerimise�all.�

�

Euroopa� Liit� jätkab� seetõttu� Serbias� inimõiguste� olukorra� ning� eelkõige� sotsiaalselt� ebasoodsas�

olukorras� olevate� rühmade� ja� vähemuste� olukorra� jälgimist� stabiliseerimis4� ja�

assotsieerimisprotsessi�raames�Euroopa�partnerluse�alusel�ja�iga4aastaste�eduaruannete�abil.�

�
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Lääne4Balkani� regiooni� kõige� olulisemaks� poliitiliseks� sündmuseks� aruandeperioodil� oli�Kosovo�

iseseisvuse� väljakuulutamine� 17.� veebruaril� 2008.� Nõukogu� märkis� 18.� veebruari� järeldustes,� et�

„liikmesriigid� teevad�oma�siseriiklike� tavade� ja� rahvusvahelise�õiguse�kohaselt�otsuse�oma�suhete�

kohta�Kosovoga”.�Selle�alusel�on�praeguseks�tunnustanud�Kosovo�iseseisvust�21�liikmesriiki.�Need�

liikmesriigid� on� järgmised:� Prantsusmaa,� Ühendkuningriik,� Saksamaa,� Läti,� Taani,� Eesti,� Itaalia,�

Luksemburg,� Belgia,� Poola,� Austria,� Iirimaa,� Rootsi,� Madalmaad,� Sloveenia,� Soome,� Ungari,�

Bulgaaria,�Leedu,�Tšehhi�Vabariik�ja�Malta.�

�

Oma� järeldustes� kinnitas� nõukogu� taas� võetud� kohustust� „toetada� täielikult� ja� tõhusalt� Lääne4

Balkani� riikide� Euroopa� perspektiivi”� ja� palus� „komisjonil� kasutada� ühenduse� vahendeid,� et�

edendada�majanduslikku�ja�poliitilist�arengut�ning�pakkuda�kogu�piirkonnale�laiemalt�konkreetseid�

meetmeid�selles�suunas�liikumiseks”.�

�

Serbia� ja� Kosovo� serblased� olid� kindlalt� iseseisvusdeklaratsiooni� vastu� ning� vastuseks�

deklaratsioonile� on� Serbia� suurendanud� oma� mõjuvõimu� aladel,� kus� serblased� on� ülekaalus,�

eelkõige� Põhja4Kosovos� ja� Mitrovicas� On� toimunud� mõned� vägivaldsed� intsidendid,� nimelt�

massirahutused� Belgradis,� kus� rünnati� iseseisvust� tunnistanud� riikide� saatkondi,� kahe� Kosovo� ja�

Serbia� ÜRO� tollipunkti� mahapõletamine� riigi� põhjaosas� ning� Põhja4Mitrovicas� kohtuhoone�

vallutamine,� mille� UNMIK� võttis� hiljem� tagasi� kontrolli� alla,� kuid� mis� tõi� kaasa� rahutused� ja�

surmajuhtumid.� Rahvustevahelisi� intsidente,� millel� on� potentsiaal� praeguses� poliitilises� olukorras�

eskaleeruda,�on�seni�suudetud�vältida.�

�

Kosovo� võttis� 9.� aprillil� 2009� vastu� uue� põhiseaduse,� mis� on� kooskõlas� ÜRO� erisaadiku� Martti�

Ahtisaari� juhtimisel� koostatud� tervikliku� ettepanekuga� Kosovo� staatuse� kohta� ning� mis� tagab�

inimõiguste� ja�vähemusrühmadesse�kuuluvate�inimeste�õiguste�kõrgetasemelise�kaitse.�Põhiseadus�

jõustus� 15.� juunil� koos� 41� seadusest� koosneva� paketiga� vastavalt� Kosovo� staatust� käsitleva�

tervikliku�ettepaneku�XII�lisas�sätestatule.�EL�on�pühendunud�sellele,�et�suurendada�oma�osalemist�

Kosovos,� eelkõige� EJKP� õigusriigi� valdkonna� missiooni� EULEX� kaudu.� Selle� tegevuse� keskseks�

prioriteediks�on�inimõiguste�ja�vähemuste�õiguste�kaitsmine.�

�
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Sotsiaalselt� ebasoodsas� olukorras�olevaid� inimesi,� näiteks�puuetega� inimesi,� ja�vähemusi�mõjutab�

õigusraamistiku� halb� rakendamine� ja� nõrk� majandus.� Eelkõige� elavad� romid� väga� rasketes�

tingimustes�ja�kannatavad�diskrimineerimise�all.�

�

Euroopa�Liit� jätkab�Kosovos�inimõiguste�olukorra�ning�eelkõige�sotsiaalselt�ebasoodsas�olukorras�

olevate� rühmade� ja�vähemuste�olukorra� jälgimist�stabiliseerimis4� ja�assotsieerimisprotsessi� raames�

Euroopa�partnerluse�alusel�ja�iga4aastaste�eduaruannete�ja�eksperthinnangute�abil.�

�

6.2.� Euroopa�naabruspoliitika�(EP)�

�

Armeenia,�Aserbaidžaan�ja�Gruusia�

�

EL� jätkas� oma� korrapärast� inimõigusi� käsitlevat� dialoogi� Armeenia,� Aserbaidžaani� ja� Gruusiaga�

kolme� partnerlus4� ja� koostöölepinguga� loodud� institutsionaalses� raamistikus� ning� pidades� silmas�

kolmes� ENP� tegevuskavas� kindlaksmääratud� tegevusprioriteete.� Arutelud� toimusid� eelkõige� ELi4

Armeenia,� ELi4Aserbaidžaani� ja� ELi4Gruusia� koostöökomitees� 2007.� aasta� septembris,� ELi4

Armeenia� ja� ELi4Aserbaidžaani� koostöökomitees� 2008.� aasta� juunis� ning� kolme� riigi�

koostöönõukogudes� 16.� oktoobril� 2007.� Inimõigusi� arutati� ka� ELi� välisministrite� kolmiku�

missioonil,�mille�raames�külastati�4.–6.�veebruarini�2006.�aastal�Lõuna4Kaukaasiat.�

�
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2006.�aasta�novembris�vastuvõetud�Euroopa�naabruspoliitika�tegevuskavasid�seoses�kolme�Lõuna4

Kaukaasia� riigiga� rakendatakse� praegu� teist� aastat.� ENP� tegevuskavade� raames� leppisid� mõlemad�

pooled� kokku,� et� püüavad� saavutada� tihedamat� poliitilist� koostööd� ja� dialoogi,� lähtudes� ühistest�

väärtushinnangutest,�näiteks�inimõiguste� ja�põhivabaduste�austamisest,�demokraatiast,�õigusriigist,�

heast�valitsemistavast�ja�rahvusvahelisest�õigusest.�Kolmes�tegevuskavas�on�eraldi�osa�pühendatud�

inimõigustele� ja� põhivabadustele� ning� selles� on� määratud� kindlaks� rakendamisele� kuuluvad�

konkreetsed� meetmed.� Komisjon� tegi� aprillis� 2008� kokkuvõtte� edusammudest,� mis� kõik� ENPs�

osalevad�riigid�on�teinud�tegevuskava�rakendamisel,�sealhulgas�inimõiguste� ja�demokratiseerimise�

valdkonnas.128�

�

Demokraatia�ja�õigusriik�Lõuna4Kaukaasias�ei�seisa�kaugeltki�kindlal�alusel,�nagu�näitasid�raskused�

2007.� aasta� lõpus� ja� 2008.� aastal.� Murelikuks� tegi� ennetähtaegsete� presidendivalimiste� ja�

parlamendivalimiste� läbiviimine� vastavalt� 5.� jaanuaril� 2008� ja� 21.� mail� 2008� Gruusias� ning�

presidendivalimised� 19.� veebruaril� 2008� Armeenias.� EL� jälgis� aruandeperioodil� hoolikalt�

inimõiguste�olukorda�neis�kolmes�riigis.�

�

Armeenias� järgnesid� 19.� veebruaril� toimunud� presidendivalimistele� meeleavaldused� ja�

kokkupõrked�opositsiooniliste�meeleavaldajate� ja�politseijõudude�vahel�Jerevanis,�mille�käigus�sai�

mitu� inimest� surma� ja� peeti� kinni� suurel� arvul� opositsiooniaktiviste,� mistõttu� riik� kuulutas� välja�

eriolukorra.� EL� on� kutsunud� riiki� korduvalt� üles� poliitilise� tegevuse� tõttu� vahistatud� isikud�

vabastama,� taasalustama� poliitilist� dialoogi,� taastama� täieliku� tegutsemisvabaduse� ja� alustama� 1.�

märtsi�sündmuste�sõltumatut�uurimist.�President�Serzh�Sargsian�väljendas�avalikult�oma�kavatsust�

jätkata� tööd� usaldust� suurendavate� meetmete� ja� reformidega� ning� palus� ELil� saata�

presidendikantseleisse� ja� võtmetähtsusega� ministeeriumidesse� väikese� ekspertidest� koosneva�

nõuanderühma,� mille� ülesandeks� on� anda� nõu� tähtsamates� reformivaldkondades� ning� aidata�

valitsusel�kiirendada�kõige�olulisemate�reformide,�sealhulgas�demokraatia� ja�põhiõigustega�seotud�

reformide�elluviimist.�

�

�������������������������������������������������
128� Komisjoni�talituste�töödokument,�mis�on�lisatud�komisjoni�teatisele�nõukogule�ja�Euroopa�Parlamendile�

„Euroopa�naabruspoliitika�rakendamine�2007.�aastal”;�riikide�eduaruandeid�vt�
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.�
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Aserbaidžaanis� on� üldine� inimõigustealane� olukord� jätkuvalt� väga� problemaatiline.� Jätkuvalt�

avaldatakse� survet� opositsioonile� ja� sõltumatutele� meediaväljaannetele� ning� mitmed� ajakirjanikud�

on� langenud� tagakiusamise,� füüsiliste� rünnakute� ja� küsitavate� süüdistuste� esitamise� ohvriks.�

Märkimisväärselt� on� suurenenud� kohtuasjade� arv,� milles� avaliku� sektori� ametnikud� süüdistavad�

sõltumatuid� ajakirjanikke� laimus.� Kuigi� Aserbaidžaani� ametiasutused� andsid� mitmetele�

ajakirjanikele�2007.�aasta�lõpus�amnestia,�jäeti�paljud�ajakirjanikud�siiski�vangi.�

�

20.–21.�juulil�2007�toimus�Lõuna4Kaukaasiasse�nimetatud�ELi�eriesindaja�ning�peasekretäri�/�kõrge�

esindaja� isikliku� esindaja� inimõiguste� küsimuses� ühiskülastus� Bakuusse� eesmärgiga� käsitleda�

inimõiguste� ja� meediavabaduse� küsimusi.� 19.� detsembril� 2007� tehti� Bakuus� demarš� seoses�

inimõiguste�kaitsja�Faina�Kungurova�ja�kolme�ajakirjaniku�juhtumiga.�

�

EL� otsustas� nii� Armeenia� kui� Aserbaidžaani� puhul� viia� läbi� regulaarse� inimõigustealase� dialoogi,�

mis� toimub� nii� Armeenia� ja� Aserbaidžaani� ametiasutuste� ning� Jerevanis� ja� Bakuus� asuvate�

missiooni� juhtide� vaheliste� kohapealsete� kohtumiste� kui� ka� korrapärase� ajavahemiku� tagant�

korraldatavate� ELi� kolmiku� külastuste� näol.� Samuti� otsustas� EL� algatada� ELi� kolmiku� tasandil�

korrapärase�inimõigustealase�dialoogi�Gruusiaga.�

�

Gruusia� presidendivalimistega� seotud� sündmused� ja� eriolukorra� kehtestamine� 2007.� aasta�

novembris� andsid� põhjust� väljendada� tõsist� muret� seoses� riigis� valitseva� inimõiguste� olukorraga.�

2007.� aasta� lõpus,� pärast� eriolukorra� kehtestamist,� tegi� Lõuna4Kaukaasiasse� nimetatud� ELi�

eriesindaja� koostööd� OSCE� esindajaga� meediavabaduse� küsimuses,� et� luua� tingimused� suletud�

Imedi� telejaama� taasavamiseks.� Samuti� aitas� ELi� eriesindaja� luua� Gruusia� ajakirjanikest� ja�

haritlastest� koosnevat� rühma,� kelle� ülesandeks� on� analüüsida� ja� hinnata� meedia� olukorda� riigis�

Poola� ajakirjaniku� Adam� Michniku� juhtimisel.� See� algatus� sai� hea� vastuvõtu� kõikidelt� Gruusia�

sidusrühmadelt.� EL� võttis� stabiliseerimisvahendi� alusel� aprillis� 2008� vastu� programmi� Gruusias�

läbiviidavate� parlamendivalimiste� ettevalmistamise� toetamiseks.� Programm� hõlmab� järgmist:�

toetusmeeskonna� (vahendajad� ja� koolitajad)� ning� jaoskonna4,� ringkonna4� ja� keskvalimiskomisjoni�

töötajate� koolitamine;� valijate� teavitamine;� toetus� paljudele� valitsusväliste� organisatsioonide�

vaatlejatele�ja�„paralleelhääletuse”�tulemuste�arvestamine�valimispäeval.�Praegu�rakendab�komisjon�

selle� programmi� valimisjärgseid� osasid,� sealhulgas� nõustamine� asjakohaste� õigusaktide,� valimiste�

korraldamise�ja�rahvusvähemustega�piirkondades�valijate�harimise�parandamise�osas.�

�
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OSCE/ODIHRi� juhitud� rahvusvahelise� valimiste� vaatlemise� missiooni� esialgsetes� järeldustes�

sedastati� 21.� mai� 2008.� aasta� parlamendivalimiste� kohta,� et� „hoolimata� pluralistliku� meedia�

keskkonnast,�jäid�enamik�väljaandeid�oma�väljaandjate�ja�poliitiliste�patroonide�tugeva�mõju�alla”.�

�

Vabadust,� turvalisust� ja� õigust� käsitleva� ELi4Gruusia� allkomitee� esimene� koosolek� toimus� 30.�

aprillil� 2008.� Mõlemad� pooled� leppisid� kokku� pidada� korrapäraselt� mitteametlikke�

inimõigustealaseid�kohtumisi�kolmiku�formaadis�kohe�pärast�allkomitee�kohtumisi.�

�

Gruusias� 2007.� aasta� algul� korraldatud� ELi� teabekogumismissioon� tegi� ettepanekud� usaldust�

suurendavate�meetmete�võtmiseks.�Usaldust� suurendavate�meetmete�paketi� rakendamine�Gruusias�

ja� konfliktipiirkondades� algas� varsti� pärast� kõigi� pooltega� peetud� konsultatsioone� ning� eelkõige�

pärast� seda,�kui�Gruusia�nõustus�kavandatud�meetmete�paketiga�2007.� aasta� juuli� lõpus.�Usaldust�

suurendavate� meetmete� pakett� hõlmab� meetmeid,� mis� on� seotud� kõikide� vähemusrühmadesse�

kuuluvate� inimeste� kaitsega� Gruusias,� kuna� sellel� võib� olla� positiivne� mõju� separatistlikes�

piirkondades� elavatele� etnilistele� vähemustele.� 2007.� aasta� oktoobris� toimunud� seminar� „EL� ja�

konflikti�lahendamine�Gruusias”�ning�2007.�aasta�novembris�toimunud�seminar�„Vähemuste�kaitse�

Gruusias”,�kus�osalesid�sõltumatud�eksperdid�ja�Gruusia�kodanikuühiskonna�esindajad,�sealhulgas�

mõlemast�konfliktipiirkonnast,�on�aidanud�kaasa�selle�eesmärgi�saavutamisele.�

�

Moldova�Vabariik129�

�

2005.�aasta�veebruaris�käivitatud�ELi4Moldova�naabruspoliitika�tegevuskava�sisaldab�demokraatiat,�

õigusriiki,� inimõigusi� ja� põhivabadusi� käsitlevat� osa.� Kuigi� tegevuskava� esialgne� kolmeaastane�

kehtivusaeg� jõudis� lõpule� veebruaris� 2008,� leppisid� EL� ja� Moldova� kokku,� et� tegevuskava�

rakendatakse� edasi� kui� vahendit� reformiprotsessi� tugevdamiseks.� Komisjon� tegi� aprillis� 2008�

kokkuvõtte� edusammudest,� mis� Moldova� on� teinud� tegevuskava� rakendamisel,� sealhulgas�

inimõiguste�ja�demokratiseerimise�valdkonnas.130�

�

�������������������������������������������������
129

� Edaspidi�viidatakse�Moldova�Vabariigile�lühinimega�Moldova.�
130� Moldova�eduaruanne�2007:�http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf.�
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Kuigi� Moldova� on� teinud� edusamme� oma� õigusaktide� kooskõlla� viimisel� asjakohaste� Euroopa� ja�

rahvusvaheliste�normidega�–�näiteks�võttis�ta�vastu�edumeelse�seaduse�kogunemisvabaduse�kohta�–�

on�vajalikud�edasised�jõupingutused,�eelkõige�seoses�selliste�õigusaktide�rakendamise�ja�täitmisega.�

Piiratud� meediavabadus� ja� 4pluralism� ning� vajadus� tagada� kohtusüsteemi� sõltumatus� on� endiselt�

muret� tekitavad� teemad.� Jätkuvalt�on�probleemiks�õiguskaitseorganite�poolt�kinnipeetavate� isikute�

väärkohtlemine.�

�

ELi4Moldova� koostöönõukogu� kohtumisel� 2008.� aasta� mais� olid� põhiteemade� seas� inimõigused,�

õigusriigi�põhimõtete�austamine,�meediavabadus�ja�Transnistria�konfliktile�lahenduse�leidmine.�EL�

rõhutas�edasiste�riiklike�reformide�läbiviimise�vajadust�nendes�valdkondades�ning�samuti�vajadust�

tagada,� et� 2009.� aasta� kevadel� toimuvad� parlamendivalimised� valmistataks� ette� ja� viidaks� läbi�

vastavalt�rahvusvahelistele�standarditele.�

�

Õigust,� vabadust� ja� turvalisust� käsitleva�ELi4Moldova�allkomitee�koosolekul�19.� septembril� 2007�

Brüsselis�arutati�põhjalikult�inimõiguste�ja�õigusriigiga�seotud�küsimusi.�

�

Euroopa�Liidu�eriesindaja�Moldovas�arutas�oma�ametikaaslastega�regulaarselt�inimõigustega�seotud�

küsimusi.� Üks� ELi� eriesindaja� nõuandja� tegutses� Chiainaus� eriesindaja� inimõiguste� valdkonna�

kontaktisikuna,� jälgides� inimõiguste� olukorda� Moldovas� ja� andes� panuse� ELi� eriesindaja� selle�

valdkonna�tegevusse.�

�

Komisjon� korraldas� koos� Euroopa� Nõukogu� ja� OSCE� esindajatega� kaks� inimõiguste� ekspertide�

aruteluvooru,� millel� olid� esindatud� kõik� asjakohased� Moldova� ministeeriumid� ja� teenistused,�

Moldova� parlament� ja� Moldova� ombudsman,� et� arutada� üksikasjalikult,� milliseid� konkreetseid�

meetmeid� peab� Moldova� võtma� ELi4Moldova� Euroopa� naabruspoliitika� tegevuskava� asjakohaste�

osade�rakendamiseks.�

�
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Peasekretäri� /� kõrge� esindaja� isiklik� esindaja� inimõiguste� küsimuses� osales� Musta� mere� sünergia�

raames� 2008.� aasta� mais� Chiainaus� toimunud� meediavabaduse� konverentsil,� mille� korraldasid�

Euroopa� Komisjon� ja� Moldova� Vabariik.131� Oma� külastuse� jooksul� kohtus� isiklik� esindaja� ka�

Moldova�ombudsmani�Raisa�Apolischii� ja�Moldova�parlamendi� inimõiguste�komisjoni�presidendi�

Stefan�Secareanuga.�

�

Ukraina�

�

2005.� aastal� käivitatud� ELi4Ukraina� tegevuskava� sisaldab� demokraatiat,� õigusriiki,� inimõigusi� ja�

põhivabadusi� käsitlevat� osa.� Kuigi� tegevuskava� esialgne� kolmeaastane� kehtivusaeg� lõppes�

veebruaris� 2008,� leppisid� EL� ja� Ukraina� kokku� pikendada� kava� kui� reformiprotsessi� elluviimise�

vahendit�veel�maksimaalselt�üheks�aastaks.�Komisjon�tegi�aprillis�2008�kokkuvõtte�edusammudest,�

mis� Ukraina� on� teinud� tegevuskava� rakendamisel,� sealhulgas� inimõiguste� ja� demokratiseerimise�

valdkonnas.132�

�

Alates� 2004.� aasta� lõpust� aset� leidnud� oranžist� revolutsioonist� on� Ukraina� demokratiseerumises�

tehtud�märkimisväärseid�edusamme,�eelkõige�meediavabaduse� ja�kodanikuühiskonna�arengu�osas.�

Ukrainas� on� palju� sõltumatuid� meediaväljaandeid� ja� elujõuline� valitsusväliste� organisatsioonide�

sektor.� Riigis� on� toimunud� kaks� parlamendivalimist� (märtsis� 2006� ja� septembris� 2007),� mille�

mõlema�puhul�on�tunnistatud�vastavust�rahvusvahelistele�normidele.�

�

Samal�ajal�seisab�Ukraina�silmitsi�mitme�väljakutsega,�eelkõige�seoses�õigusasutuste�sõltumatuse�ja�

erapooletuse� ning� kohtusüsteemi� tõhusa� toimimisega.� EL� on� väljendanud� ka� muret�

õiguskaitseorganite�poolt� kinnipeetavate� isikute�väärkohtlemise�pärast.�Samuti� on� andnud�põhjust�

muretsemiseks� rassilistel� põhjustel� asetleidnud� rünnakud� usuvähemuste� ja� varjupaigataotlejate�

vastu.�Kohtumistel�Ukrainaga�on�EL�need�küsimused�pidevalt�teemaks�võtnud.�

�

�������������������������������������������������
131� Vt�http://ec.europa.eu/external_relations/blacksea/index_en.htm.�
132� Ukraina�eduaruanne�2007:�http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_402_en.pdf.�
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Õigust,�vabadust�ja�turvalisust�käsitleva�ELi4Ukraina�allkomitee�koosolekul�9.�aprillil�2007�Kiievis�

arutati�põhjalikult�inimõiguste�ja�õigusriigiga�seotud�küsimusi.�

�

Valgevene�

�

Inimõiguste� olukord� Valgevenes� on� jätkuvalt� halb,� mis� välistab� riigi� täieliku� osalemise� Euroopa�

naabruspoliitikas.�EL�on�avatud�Valgevenega�suhtlemisele,�kaasa�arvatud�Euroopa�naabruspoliitika�

kaudu,� niipea� kui� Valgevene� astub� konkreetseid� samme� demokratiseerimise,� inimõiguste� ja�

õigusriigi�põhimõtete�austamise�suunas.�

�

Seda� sõnumit� on� rõhutatud� komisjoni� dokumendis� „Mida� EL� võiks� anda� Valgevenele?”.� Selles�

dokumendis� loetletakse� mitmed� meetmed,� mida� Valgevenet� innustatakse� võtma� seoses�

demokratiseerimise�ning�inimõiguste�ja�õigusriigi�põhimõtete�austamisega,�ning�samuti�toonitatakse�

kasu,� mida� Euroopa� naabruspoliitika� võib� Valgevenele� ja� selle� rahvale� tuua.� Valgevene� ja� ELi�

suhete�paranemise�võimalusi�ja�tingimusi�on�oma�kontaktides�Valgevene�ametivõimudega�pidevalt�

tõstatanud� nii� ELi� eesistujariik,� komisjon� kui� ka� ühise� välis4� ja� julgeolekupoliitika� (ÜVJP)� kõrge�

esindaja�kontaktisik,�sealhulgas�kolmiku�formaadis.�

�

Poliitvangide�olemasolu�ning�kodanikuühiskonna�ja�opositsiooniaktivistide�jätkuv�tagakiusamine�on�

Valgevenes� endiselt� reaalsus.� Jätkuvalt� on� muret� tekitav� meediavabaduse� olukord� Valgevenes,�

pidades� eelkõige� silmas,� et� hiljuti� vastuvõetud� massimeedia� seadusega� kehtestatakse� Valgevene�

ajakirjandusele� lisapiirangud,� sealhulgas� interneti� osas,� ning� seaduse� koostamisel� eirati� OSCE�

meediavabaduse� valdkonna� esindaja� soovitusi.� EL� toetab� jätkuvalt� sõltumatute� meediakanalite�

jõupingutusi�Valgevenes�ning�osutab�abi�sellistele�meediakanalitele�ja�naaberriikidest�Valgevenesse�

edastatavale�sõltumatule�ringhäälingule.�

�
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Pärast�mõningast�positiivset�suunamuutust�2008.�aasta�alguses,�kui�vabastati�kõik�poliitvangid�peale�

endise� opositsiooni� presidendikandidaadi� Aleksander� Kazulini,� tugevdas� režiim� märtsis� ja� aprillis�

taas� oma� haaret,� nimelt� mõistes� süüdi� Andrei� Kimi� ja� Sergei� Parsyukevichi� nende� väidetava�

tegevuse� tõttu� seoses�2008.� aasta� jaanuaris� toimunud� loata�meeleavaldusega.�Üleskutse�vabastada�

kõik�poliitvangid�ning�lõpetada�opositsiooni�ja�kodanikuühiskonna�liikmete�edasine�vahistamine�ja�

tagakiusamine�jääb�üheks�ELi�põhinõudeks�tema�kontaktides�Valgevene�ametiasutustega.�

�

Kuna� Valgevene� ei� ole� eriti� märkimisväärselt� demokratiseerumise� suunas� liikunud,� pikendas� EL�

oma� piiravaid� meetmeid,� mis� on� suunatud� Valgevene� teatud� ametnike� vastu,� kes� on� vastutavad�

demokraatlike� õiguste� rikkumise� eest,� eelkõige� seoses� 2006.� aasta� märtsis� läbinisti� ebakorrektselt�

läbiviidud�presidendivalimistega.�Otsusele�lisatud�ühisavalduses�märgivad�nõukogu�ja�komisjon,�et�

seoses� piiravate� meetmete� lõpliku� läbivaatamisega� pööravad� nad� erilist� tähelepanu� eelseisvate�

parlamendivalimiste� korraldamisele� (kavandatud� 28.� septembriks)� vastavalt� rahvusvahelistele�

normidele.� EL� leiab,� et� parlamendivalimiste� korraldamine� kooskõlas� rahvusvaheliste� normidega�

võib�olla�Valgevenele�võimaluseks� liikuda�edasi�demokratiseerumise�suunas�ning� tuua�Valgevene�

tagasi� ELi� poole� liikumise� teele.� Selles� osas� on� EL� korduvalt� rõhutanud,� et� hindamaks,� kas�

valimised� on� korraldatud� vastavalt� rahvusvahelistele� normidele,� tuleb� jälgida� protsessi� tervikuna,�

sealhulgas� sõna4,� kogunemis4� ja� ühinemisvabaduse� austamist,� seda,� kas� opositsioonikandidaatidel�

on� olnud� võimalik� osaleda� igas� valimisprotsessi� etapis� võrdsetel� alustel� valitsusparteide�

kandidaatidega,�ning�kas�OSCE/ODIHRi�vaatlejatel�on�olnud�võimalik�protsessi�jälgida.�

�

Okupeeritud�Palestiina�alad�

�

Okupeeritud� Palestiina� aladel� on� aruandeperioodil� toimunud� üldiselt� märkimisväärne� inimõiguste�

olukorra� halvenemine,� eelkõige� seoses� õigusega� elule� ja� isiklikule� julgeolekule� ning� õigusega�

isiklikule� vabadusele� ja� ohutusele� (eelkõige� seoses� vahistamiste,� kinnipidamiste,� läbiotsimiste,�

piinamiste� ja� väärkohtlemistega� ülekuulamiste� ajal).� Inimõiguste� rikkumiste� eest� vastutavad� nii�

Palestiina�kui�Iisraeli�ametivõimud.�

�
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Gaza�sektoris�sai�esimestel�nädalatel�pärast�14.�juunil�sektori�ülevõtmist�Hamasi�poolt�inimõigustele�

ja� põhivabadustele� osaks� mitu� tõsist� tagasilööki.� Teatati� omavolilise� kinnipidamise,� piinamise� ja�

isegi� vahialuste� surmaga� lõppenud� juhtumitest,� kuid� samuti� mõnest� hiljutisest� suunamuutusest�

paremuse� suunas.� Ajakirjandusvabadus� on� vähenenud� ja� üha� rohkem� antakse� teada� ajakirjanike�

tagakiusamisest.� Kõik� Fatahi� raadio4� ja� telejaamad� on� suletud.� Samuti� on� lõpetatud� mitme�

valitsusvälise� organisatsiooni� tegevus.� Kohtusüsteemi� tõhusus� Gaza� sektoris� on� kahanenud,�

eelkõige� Hamasi� poolt� paralleelse� kohtusüsteemi� sisseseadmise� tõttu.� Samuti� kujunes�

kohtusüsteemile�tõsiseks�tagasilöögiks�tsiviilkohtute�süsteemi�kokkuvarisemine�aasta�lõpus.�

�

Jordani�jõe�läänekaldal�anti�teada�mitmest�Palestiina�julgeolekuteenistuste�korraldatud�piinamisest.�

Mitme� ajakirjaniku� suhtes� rakendati� hirmutamist.� Jätkusid� vahistamised� poliitilistel� põhjustel�

(Hamasi�liikmed).�Julgeolekujõud�on�vahistanud�sadu�inimesi�ilma�vahistamismääruseta.�Palestiina�

omavalitsus�sulges�septembris�2007�üle�100�heategevusliku�rühma.�Palestiina�õigusaktide�sätetega�

ettenähtud� menetlusi� on� sageli� rikutud.� Enamikul� dokumenteeritud� juhtudel� oli� asjasse� segatud�

ennetava� julgeoleku� teenistus,� relvastatud� rühmituste� ja� poliitmõrvadega� tegelev� poolsõjaväeline�

üksus�ja�üldine�luureteenistus.�

�

Märkimisväärsel� arvul� inimõiguste� rikkumisi� nii� Gaza� sektoris� kui� ka� Jordani� jõe� läänekaldal� on�

aruandeperioodil�pannud�toime�Iisrael.�Läänekaldal�jätkub�rahvusvahelise�õigusega�ebaseaduslikuks�

tunnistatud� asundustegevus.� Käimasolev� eraldusbarjääri� ehitamine� Jordani� jõe� läänekaldale� seab�

ohtu�Palestiina�rahva�põhiõigused.�Gaza�sektori�peaaegu�täielik�blokeerimine�Iisraeli�poolt�avaldab�

jätkuvalt�kahjulikku�mõju�tsiviilelanikele,�põhjustades�põhikaupade�kättesaadavuse�märkimisväärset�

vähenemist�ja�avaldades�tõsist�mõju�põhiteenuste�osutamisele.�

�

Iisrael�

�

EL� jätkas� asjakohaste� poliitilise� dialoogi� kohtumistes� Iisraeliga� tõsist� muret� tekitavate�

inimõigusalaste� küsimuste� tõstatamist,� mis� võimaldas� pidada� arutelusid� sellistel� teemadel� nagu�

inimõiguste,�sealhulgas�usu4�ja�veendumusvabaduse�austamine,�asunduste�laiendamine,�haldusarest�

(sealhulgas�konkreetsed�juhtumid)�ja�rahvusvaheline�humanitaarõigus.�

�
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Lisaks� sellele� pakkus� ELi4Iisraeli� inimõiguste� mitteametliku� töörühma� 30.� aprilli� 2008.� aasta�

kohtumine� võimaluse� pidada� arutelusid� paljudel� teemadel,� nagu� näiteks� vähemused,� inimõiguste�

kaitsjad,� laste� õigused,� ÜRO� Inimõiguste� Nõukogu� ja� mõlemale� muret� valmistav� inimõiguste�

olukord.� Sellega� seoses� kordas� EL� taas� vajadust� võtta� varasematel� kohtumistel� arutatud� teemade�

osas�asjakohaseid�järelmeetmeid.�

�

ELi�ja�Iisraeli�vahelise�inimõigustealase�dialoogi�tõhustamine�on�ELi�ja�Iisraeli�suhete�arendamise�

oluline�osa.�Sellega�seoses�kavatseb�EL�luua�assotsieerimislepingu�raames�inimõiguste�allkomitee,�

mis�asendab�praeguse�mitteametliku�töörühma.�

�

Lisaks� sellele� pakkus� 2008.� aasta� jaanuaris� toimunud� teine� kahepoolne� seminar,� mis� käsitles�

rassismi,� ksenofoobia� ja� antisemitismi� vastast� võitlust,� hea� võimaluse� käsitleda� ühiseid�

mureküsimusi.�

�
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Alžeeria�

�

Pärast� ELi4Alžeeria� assotsieerimislepingu� jõustumist� 2005.� aasta� septembris� on� kasutuses�

asjakohane� raamistik,� mis� võimaldab� mõlemal� poolel� tihendada� oma� dialoogi� inimõiguste� ja�

demokraatia� valdkonnas.� EL� tõstatas� need� teemad� ELi4Alžeeria� assotsieerimisnõukogu� viimasel�

kohtumisel� 10.� märtsil� 2008� ja� assotsieerimiskomitee� esimesel� koosolekul� 16.� septembril� 2008.�

Inim4� ja� põhiõigustest� kinnipidamise� osas� on� palju� muret� tekitavaid� valdkondi,� eelkõige� seoses�

endiselt� pingelise� julgeolekuolukorraga� ja� terrorismivastase� võitlusega.� Alžeeria� jätkab� nüüd,� mil�

kodusõda� meenutava� vägivalla� lõpust� on� möödunud� kümme� aastat� ja� on� tehtud� üsna� edukaid�

lepitamiskatseid,� võitlust� Salafistliku� Palve4� ja� Võitlusrühma� (mida� nüüd� tuntakse� islamistliku�

Magribi�Al4Qaida�nime�all� ja�kes�on�otseselt�seotud�Al4Qaidaga)�terroriaktidega.�Endiselt�valitseb�

eriolukord�ja�julgeolekujõud�kasutavad�repressioone.�On�teatatud�väidetavatest�piinamisjuhtumitest,�

salajastest� kinnipidamiskeskustest� ja� sunniviisilistest� kadumistest.� EL� leiab,� et� selline� keeruline�

julgeolekuolukord� ei� tohiks� viia� piiranguteni� teatud� põhivabaduste,� näiteks� kogunemisvabaduse�

teostamisel,�ning�et�terrorismivastases�võitluses�tuleb�tagada�inimõiguste�ja�kodanikuõiguste�kaitse.�

Sellega�seoses�tuleb�hoolikalt�jälgida�usu4�ja�südametunnistusvabaduse�olukorda,�pidades�eelkõige�

silmas� mittemoslemi� kogukondade� tegevuse� üha� suuremat� reguleerimist� ja� selle� üle� kontrolli�

teostamist.�Poliitiline�süsteem�on�äärmiselt�presidendikeskne,�kuid�institutsioonid�ja�demokraatlikud�

põhiseaduslikud� menetlused� on� olemas.� 2007.� aastal� toimusid� kohalike� omavalitsuste� ja�

parlamendivalimised,� mis� oli� mõningane� edasiminek� mitmeparteilise� süsteemi� suunas.� Praktikas�

tuleb�süsteemi�siiski�arendada,�innustades�olulisel�määral�kodanike�ja�kodanikuühiskonna�tegelikku�

osalust.�2009.�aastal�toimuvad�presidendivalimised�on�järgmiseks�oluliseks�teetähiseks.�
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Egiptus�

�

Pärast� ELi4Egiptuse� tegevuskava� vastuvõtmist� 2007.� aasta� märtsis� loodi� ELi4Egiptuse� allkomitee�

inimõiguste� ja� demokraatia� poliitiliste� küsimuste� ning� rahvusvaheliste� ja� piirkondlike� küsimuste�

vallas.� Pärast� Euroopa� Parlamendi� poolt� 17.� jaanuaril� 2008� Egiptuse� inimõiguste� olukorda�

kritiseeriva� resolutsiooni� vastuvõtmist� tühistas� Egiptuse� valitsus� poliitilise� allkomitee� kohtumise,�

mis� oleks� pidanud� peatselt� toimuma.� Poliitiliste� küsimuste� allkomitee� esimene� kohtumine� toimus�

lõpuks� 2.–3.�juunini� 2008� Brüsselis.� See� dialoog� on� võimaldanud� mõlemal� poolel� arutada�

inimõigustega�seotud�küsimusi�avatud�ja�konstruktiivsel�moel.�

�

Siseriikliku� arutelu� pidamine� Egiptuse� inimõiguste� olukorra� üle� ja� teatav� vahendustegevus� on�

saanud� teoks� tänu� riiklikule� inimõiguste� nõukogule,� kuhu� kuuluvad� poliitikategelased,�

akadeemikud,� juristid,� riigiteenistujad� ja� vähemal� määral� ka� kodanikuühiskonna� esindajad.� EL�

tunnustas� Egiptuse� valitsuse� pühendumust� integreerida� inimõigused� riiklikku� strateegiasse� ja�

tervitas�riikliku�inimõiguste�nõukogu�poolt�siseriikliku�kava�koostamise�lõpuleviimist.�

�

Riiklik� inimõiguste� nõukogu� esitas� oma� neljanda� aastaaruande� märtsis� 2008� ning� see� sisaldas�

soovitusi� Egiptuse� valitsusele.� Aruandes� rõhutati,� et� rahvusvahelisel� tasandil� Egiptuse� antud�

lubadused,�võetud�kohustused� ja�koostatud� riiklikud�strateegiad� inimõiguste�parandamiseks� ei�ole�

toonud� kaasa� konkreetset� suunamuutust� paremusele� ei� õigusnormide� ega� tegeliku� olukorra� osas;�

ametivõimude�järeleandmatu�„püüdlus”�turvalisuse�ja�stabiilsuse�poole�on�võtnud�võimu�kodanike�

ja� poliitiliste� õiguste� üle.� Samuti� kritiseeriti� aruandes� valitsuse� järjepidevaid� katseid� Egiptuse�

inimõiguste�olukorda�käsitlevate�rahvusvaheliste�aruannete�hukkamõistmiseks.�

�

Vabade� ja�demokraatlike,� kõikidele� rahvusvahelistele�normidele�vastavate�valimiste�korraldamine�

on�demokraatlikuma�ühiskonna�suunas�liikumisel�väga�oluline.�EL�jälgis�tähelepanelikult�8.�aprilli�

2008.� aasta� kohalikke� valimisi,� mis� toimusid� kooskõlas� 2007.� aasta� märtsi� põhiseaduse�

muudatustega.� Muret� valmistasid� mitmed� tõsised� puudujäägid� valimisprotsessis.� Paljudel�

võimalikel� kandidaatidel� takistati� ühel� või� teisel� põhjusel� oma� kandidatuuri� üles� seadmast.� EL�

julgustas� Egiptuse� ametiasutusi� valimiste� raamistikku� läbi� vaatama,� et� viia� see� kooskõlla�

rahvusvaheliste�normidega,�sealhulgas�kandideerimisõiguse�osas.�

�
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EL�väljendas�muret�selle�üle,�et�Egiptuse�parlament�andis�26.�mail�2008�oma�poolthääle�juba�mitu�

aastakümmet� kehtinud� eriolukorra� pikendamisele� kuni� 31.� maini� 2010� või� kuni� terrorismivastase�

seaduse�kehtestamiseni.�EL�jääb�ootama�eriolukorra�kaotamist,�oodates�samal�ajal�terrorismivastase�

võitluse�seaduse�vastuvõtmist�kooskõlas�rahvusvaheliste�normidega�nii�kiiresti�kui�võimalik.�

�

Vastupidiselt� pärast� 2005.� aasta� valimisi� valitsenud� ootustele� seoses� suurema� poliitilise�

liberaliseerimisega,� tunneb� EL� praegu� samuti� suurt� muret� poliitiliste� oponentide,� sealhulgas�

Moslemi� Vennaskonna� liikmete� vahistamise� ja� süüdimõistmise� pärast.� Samuti� tekitab� muret�

sõjatribunalide� kasutamine� tsiviilasjade� lahendamisel.� Viimane� juhtum� oli� seotud� 40� Moslemi�

Vennaskonna� liikme� üle� kohtumõistmisega,� mille� tulemusel� mõisteti� süüdi� 25� inimest,� kellele�

määrati� kuni� 10� aastane� vanglakaristus� (maksimaalne� karistusmäär).� Samuti� on� EL� väga� mures�

piinamise,�haldusarestide�ja�väidetava�kinnipeetute�väärkohtlemisega�seotud�kaebuste�arvu�pärast.�

�

Ühinemisvabaduse� teostamine� on� endiselt� piiratud.� Positiivsena� saab� märkida� asjaolu,� et�

kohtusüsteem� kinnitas� Ametiühingute� ja� Töötajate� Ühenduste� Keskuse� õigust� tegutseda� ja�

registreerida� ennast� valitsusvälise� organisatsioonina,� peaaegu� aasta� pärast� keskuse� sulgemist�

haldusotsusega.�

�

Kuigi� sõltumatud� ja� opositsioonilised� ajalehed� toimivad� edukalt� ja� meedia� on� avameelsem,� on�

ametivõimud� andnud� mitmed� ajakirjanikud� ja� ajalehetoimetajad� kohtu� alla� ning� on� langetatud�

kohtuotsused� (praeguseks� edasi� kaevatud).� Ametivõimud� kontrollivad� aina� enam� internetti,�

sealhulgas�kiusavad�taga�blogipidajaid.�Esineb�kaebusi�usuvabaduse�piiramise�kohta,�eelkõige�usku�

vahetanud�isikute�tagakiusamise�või�nende�kodanikuandmete�muutmisest�keeldumise�näol.�

�

Riiklik� laste� ja� emade� nõukogu� on� korraldanud� ametivõimude� toetusel� üldsusele� suunatud�

kampaaniaid,�et�muuta�naiste�suguelundite�moonutamine�ebaseaduslikuks,�parandada�naiste�õigust�

abielulahutusele� ja� võidelda� koduvägivallaga.� Naiste� suguelundite� moonutamine� keelustati�

ametlikult�2007.�aasta�juunis.�

�
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Euroopa� Komisjon� on� algatanud� Egiptuses� pakkumiskutse� pealkirjaga� „Kodanikuühiskonna�

osakaalu� tugevdamine� inimõiguste� ja� demokraatiareformi� edendamisel”.� Kokku� eraldatakse�

873�000�eurot�projektidele,�mis�toetavad�demokraatliku�valimisprotsessi,�soodustavad�sotsiaalseid�ja�

majanduslikke�õigusi�või�võitlevad�piinamise�ja�väärkohtlemisega.�

�

Jordaania�

�

Demokraatia� põhimõtete,� inimõiguste� ja� põhivabaduste� austamine� on� Jordaania�

assotsieerimislepingu� oluliseks� osaks� ning� Euroopa� naabruspoliitika� tegevuskava� prioriteediks.�

Jordaania� oli� esimene� Euroopa� naabruspoliitikas� osalev� riik,� kes� moodustas� inimõiguste� ja�

demokraatia� allkomitee.� Selle� allkomitee� kaudu� on� nüüdseks� alustatud� positiivset� dialoogi�

valitsusega.� Kolmas� dialoogi� raames� toimunud� kohtumine� 25.� juunil� 2008� andis� võimaluse�

üksikasjalikult�arutada�paljusid�ühist�huvi�pakkuvaid�küsimusi.�

�

Euroopa� Liit� tervitas� poliitilise� reformi� seaduse� (2007),� poliitiliste� parteide� seaduse� ja� kohalike�

omavalitsuste� valimise� seaduse� vastuvõtmist.� EL� innustas� Jordaaniat� jätkama� või� vajadusel�

kiirendama�nende�seaduste� rakendamist.�Naiste�osalemine�poliitikaelus�on�paranenud�pärast� seda,�

kui�uue�omavalitsuste�seadusega�nähti�ette�20%�kvoot�kohalike�omavalitsuse�volikogude�kohtadest�

naistele.� See� on� väga� oluline� esimene� samm� tulemuslikkusel� põhineva� naiste� osaluse� tagamiseks�

poliitikaelus.�Samuti�innustas�EL�Jordaaniat�rakendama�riikliku�tegevuskava�komitee�konkreetseid�

soovitusi,� näiteks� sõltumatu� komitee� loomine� valimiste� korraldamiseks� ja� vaatlemiseks� ning�

kaebuste� menetlemiseks,� et� tagada� valimisprotsessi� läbipaistvus.� EL� väljendas� valmisolekut�

abistada�Jordaaniat�2011.�aastal�toimuvate�järgmiste�parlamendivalimiste�korraldamisel.�

�

EL� tõi� esile�ka� teised�positiivsed� elemendid,� näiteks�koduvägivalda�puudutava� seaduse� ja� teabele�

juurdepääsu� seaduse� vastuvõtmine,� 2008.� aasta� jaanuaris� tööd� alustanud� korruptsioonivastase�

komisjoni� tegevus� ja� naiste� võrdse� kohtlemise� edendamine� –� kvoodid� omavalitsuste� volikogude�

jaoks� ja� eriosakonna� loomine� tööministeeriumis.� EL� tervitas� 2007.� aasta� pressi4� ja�

ajakirjandusväljaannete� seadust,� mis� laiendas� olemaolevaid� õigusakte� ja� tugevdas� ajakirjanike� ja�

kõikide�üksikisikute�vabaduste�kaitset.�Samal�ajal�rõhutas�EL�vajadust�tagada�suurem�sidusus�selle�

seaduse�ja�karistusseadustiku�vahel.�

�
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EL�väljendas� tõsist�muret� selle�pärast,� et�hiljuti�parlamendi�poolt�vastuvõetud�kodanikuühiskonna�

seaduses� ei� võetud� arvesse�kodanikuühiskonna�organisatsioonide� soovitusi� ja� eesmärke.� EL�pidas�

kodanikuühiskonna� organisatsioonide� rolli� reformiprotsessis� positiivseks� ja� rõhutas,� kui� tähtis� on�

konsulteerida�uue�kodanikuühiskonna�seaduse�osas�kodanikuühiskonnaga.�

�

EL�lootis,�et�hiljuti�muudetud�avalike�kogunemiste�seaduse�rakendamine�suudab�luua�õige�tasakaalu�

ühelt� poolt� julgeoleku� tagamise� vajaduse� ja� teiselt� poolt� vajaduse� vahel� võimaldada� elanikkonnal�

kujundada�ja�väljendada�oma�arvamust� ja�osaleda�avalikus�elus.�EL�tunnustas�asjaolu,�et�ametisse�

nimetati� esimene� ombudsman� kui� institutsiooniline� raamistik� kodanike� õiguste� kaitseks.� EL�

innustas� Jordaaniat� korraldama� avalikkuse� teavitamise�kampaaniaid,� et� tõsta�kodanike� teadlikkust�

ombudsmani�ülesannetest.�

�

EL� tunnustas� hiljuti� vastuvõetud� meetmeid� piinamise� ning� muu� julma,� ebainimliku� või�

inimväärikust� alandava� kohtlemisega� võitlemiseks.� Ta� tervitas� asjaolu,� et� Jordaania� viis� oma�

õigusaktides�piinamise�mõiste�kooskõlla�ÜRO�piinamisvastase�konventsiooniga.�

�

Samuti� tervitas�EL�asjaolu,�et� Jordaania�kehtestas�alates�2006.�aasta�maist�de� facto�moratooriumi�

hukkamiste�suhtes.�EL�kutsus�Jordaaniat�üles�minema�veel�kaugemale�ning�kaotama�surmanuhtluse�

nii�praktikas�kui�seaduses.�Kodaniku4�ja�poliitiliste�õiguste� rahvusvahelise�pakti� teise�fakultatiivse�

protokolli�ratifitseerimine�tagaks�selleks�asjakohase�vahendi.�

�

Jordaania� riiklik� tegevuskava� ja� riiklik� majandus4� ja� sotsiaalse� arengu� programm� 2009–2011�

rõhutavad� vajadust� suurendada� kohtusüsteemi� sõltumatust.� Riiklikus� tegevuskavas� öeldi� selgelt�

välja,�et�kohtusüsteemi�jaoks�tuleb�tagada�eraldiseisev�eelarve,�ning�EL�tervitas�seetõttu�Jordaania�

kavatsust�rakendada�alates�2009.�aastast�finantssõltumatuse�teekaarti.�

�
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Liibanon�

�

Inimõiguste�olukord�Liibanonis�on�jätkuvalt�keeruline,�vaatamata�positiivsetele�muutustele,�mis�on�

leidnud� aset� pärast� Süüria� vägede� lahkumist� 2005.� aastal.� Kodaniku4� ja� poliitilisi� õigusi� üldiselt�

austatakse;�suured�probleemid�seonduvad�siiski�kohtu4�ja�julgeolekusüsteemis�kasutatavate�tavade,�

õigusriigi� põhimõtte� nõrkuse,� ebatõhusa� haldussüsteemi� ja� korruptsiooniga.� Vanglatingimused� ja�

väidetavad� piinamisjuhud� on� samuti� muret� tekitavad.� Demokratiseerimise,� inimõiguste� ja�

valitsemistava�valdkondade�reformiväljavaateid�on�aeglustanud�poliitiline�ebastabiilsus,�sealhulgas�

2006.� aastal� asetleidnud� konflikt� Iisraeli� ja� Hezbollah'� vahel� ning� sellele� järgnenud� poliitiline�

ummikseis,� mis� on� oluliselt� piiranud� valitsuse� ja� seadusandlikku� tegevust.� Koos� olukorra�

paranemisega�pärast�2008.�aasta�mais�sõlmitud�Doha�lepingut,�millele�järgnes�presidendi�valimine�

ja� rahvusliku� ühtsuse� valitsuse� moodustamine,� on� oodata� üldise� õhkkonna� paranemist.� Praegu� on�

õige� aeg� alustada� reformidega,� mis� aitavad� viia� valimisi� veelgi� enam� vastavusse� rahvusvaheliste�

tavadega.�

�

Asjaolu,� et� paljud� poliitilised� rühmitused� on� relvastatud,� aitab� kaasa� pingeolukorra� tekkimisele,�

mille� tulemusel� satuvad�ohtu� teatavad�põhivabadused,�nagu� juhtus�2008.�aasta�maisündmuste�ajal�

Beirutis� ja� mujal� Liibanonis,� kui� teatati� inimõiguste� rikkumistest.� Kokkupõrked� Põhja4Liibanonis�

jätkusid.�

�

Mõningast�edu�on�saavutatud�Liibanonis�märkimisväärsel�arvul�viibivate�Iraagi�põgenike�(100�000)�

olukorra�lahendamisel.�Eelkõige�on�siiski�murettekitav�Palestiina�põgenike�ja�võõrtöötajate�olukord.�

�
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Palestiinlaste� osas� tuleb� märkida,� et� nende� elutingimused� on� ülimalt� keerulised� ning� vaatamata�

Liibanoni/Palestiina� dialoogikomitee� heale� toimimisele� ja� valitsuse� poolt� põgenikelaagrite�

elutingimuste� parandamise� algatuse� raames� tehtud� jõupingutusele,� ei� ole� Palestiina� pagulastel�

endiselt� nõuetekohast� juurdepääsu� tööturule� ning� neil� ei� ole� lubatud� omada� kinnisvara.�

Põgenikelaagrites� valitsevaid� raskeid� tingimusi� saavad� ära� kasutada� ja� on� ära� kasutanud�

ekstremistlikud� rühmitused,� nagu� ilmnes� Nahr� el4Baredi� põgenikelaagris� asetleidnud� pikaajalise�

konflikti�käigus�(mai–august�2007).�Juunis�2008�kutsus�EL�Liibanoni�üles�muutma�surmanuhtluse�

suhtes� kehtestatud� de� facto� moratooriumi� de� iure� moratooriumiks� kuni� surmanuhtluse� lõpliku�

kaotamiseni.�Samuti�tuletati�sellega�seoses�meelde�Liibanoni�kohustust�allkirjastada�ja�ratifitseerida�

piinamisvastase� konventsiooni� fakultatiivne� protokoll� (mis� võeti� vastu� esimese� inimõigustealase�

töörühma�tegevuse�raames).�

�

Liibüa�

�

Liibüa� inimõiguste� olukord� on� endiselt� äärmiselt� murettekitav.� EL� on� tuvastanud� mitmeid�

piiranguid� seoses� poliitiliste� ja� kodanikuõigustega,� eelkõige� seoses� sõna,� ajakirjandus4� ja�

ühinemisvabadusega.� Poliitilised� parteid� on� keelatud,� kohtusüsteem� on� poliitilistest� jõududest�

mõjutatud.�Regulaarselt�esineb�salajast�vahistamist,�piinamist�ja�surmanuhtlust.�Pärast�Bulgaaria�ja�

Palestiina� meditsiinitöötajatega� seotud� juhtumi� edukat� lahenemist� 2007.� aasta� suvel� algatas� EL�

protsessi�Liibüaga�sõlmitava� raamlepingu�üle�peetavate� läbirääkimiste�avamiseks.�See� raamleping�

hõlmaks� paljusid� poliitilisi� küsimusi,� mida� käsitletaks� poliitilise� dialoogi� ning� välis4� ja�

julgeolekupoliitika� vallas� tehtava� koostöö� kaudu.� Inimõiguste,� põhivabaduste� ja� demokraatlike�

põhimõtete�austamine�on� lepingu�oluliseks�osaks.�Läbirääkimiste� jooksul�pühendub�EL�sellele,� et�

alustada�konstruktiivset�dialoogi�inimõiguste�ja�põhivabaduste�austamise�ning�õigusriigi�põhimõtete�

ja�hea�valitsemistava�järgimise�üle,�et�innustada�Liibüat�tegema�reforme.�

�



�

�

14146/1/08�REV�1� � mkk� 160�
� DG�E�HR� LIMITE� ET�

Maroko�

�

Inimõigusi,� demokratiseerimist� ja� valitsemistava� käsitleva� allkomitee� teine� kohtumine� toimus� 27.�

novembril� 2007� Brüsselis.� Arutelud� võimaldasid� jätkata� dialoogi� paljudes� demokraatia� ja�

õigusriigiga� seotud� küsimustes.� Samuti� arutati� haldussuutlikkuse� tõhustamist� seadusandlike�

meetmete� kohaldamise� ja� kohtusüsteemi� toimimise� parandamiseks� ning� inimõiguste� ja�

põhivabaduste� edendamiseks.� 2007.� aasta� septembris� toimunud� parlamendivalimiste� kohta� märkis�

EL,� et� võrreldes� senise� kogemusega� on� tehtud� märkimisväärseid� edusamme.� Siiski� on� tungivalt�

vajalik� kehtestada� selge� õigusraamistik� sõltumatu� valimiste� jälgimise� mehhanismi� tagamiseks.�

Maroko�kuningas�on�rõhutanud�vajadust�alustada�oluliste�reformidega�õigusemõistmise�vallas.�Neid�

reforme� toetatakse� ELi� programmidega,� mille� eesmärk� on� kaasajastada� õigussüsteemi� (vanglate�

süsteemi� kaasajastamine,� kohtunike� ja� prokuröride� väljaõpe).� Alustatud� on� karistusseadustiku�

läbivaatamise�protsessi.�

�

Maroko�viis� läbi�perekonnaseaduse�reformi/reformis�perekonnaseadust,�aidates�sel�viisil�edendada�

naiste� rolli� ühiskonnas.� Samuti� on� Maroko� muutnud� kodakondsusseadust,� et� võimaldada� lapsel,�

kelle� ema� on� marokolanna� ja� isa� võõramaalane,� saada� Maroko� kodakondsus.� naised� on� uues�

valitsuse� rohkem� esindatud.� On� tehtud� suuri� jõupingutusi� võitlemaks� naiste� vastu� suunatud�

vägivallaga,� eelkõige� luues� teabesüsteemi� ja� korraldades� üldsuse� teadlikkuse� suurendamise�

kampaaniaid.�

�

Inimõiguste�ja�põhivabaduste�osas�on�Maroko�ELi�toel�alustanud�ettevalmistusi�riikliku�strateegia�ja�

tegevuskava�väljatöötamiseks.�Ühinemis4�ja�sõnavabaduse�osas�esineb�sageli�suuri�probleeme.�

�

Samuti� käivitas�Euroopa�Komisjon�Euroopa�naabruspoliitika�vahendi� raames�programmi,�millega�

toetatakse� õigluse� ja� lepituse� komisjoni� soovituste� rakendamist� ja� eelkõige� hüvitamisprotsessi.�

Lisaks�sellele�on�Euroopa�Komisjon�tõhustanud�oma�koostööd�valitsusväliste�organisatsioonidega,�

andes�neile�demokraatia� ja� inimõiguste�Euroopa� rahastamisvahendist� abi�kodanikuühiskonna� rolli�

tugevdamiseks�Marokos�inimõiguste�ja�demokraatia�reformide�edendamisel.�

�
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Lääne?Sahara�

�

EL� jälgis� tähelepanelikult� olukorra� arenemist� Lääne4Sahara� küsimuses.� EL� avaldas� jätkuvalt�

seisukohti� konfliktiga� seotud� humanitaaraspektide� osas.� Küsimust� arutati� Marokoga� peetud�

poliitilises� dialoogis� assotsieerimisnõukogus� 23.� juulil� 2007� ning� tugevdatud� poliitilise� dialoogi�

raames� 21.�detsembril�2007.� Teemat� arutati� ka� Alžeeriaga� assotsieerimisnõukogu� istungil� 10.�

märtsil� 2008.� Jätkuvalt� esines� inimõigustega� seotud� probleeme� sõna4� ja� kogunemisvabaduse� osas�

ning� seoses� ligipääsuga� Maroko� hallatavale� territooriumile� ning� pagulaslaagritele� Vabastusrinde�

Polisario� kontrolli� all� olevas� Tindoufi� piirkonnas� Alžeeria� pinnal.� Poliitilise� poole� pealt� tuleks�

märkida,� et� pärast� 30.�aprillil� 2007� ÜRO� Julgeolekunõukogu� resolutsiooni� 1754� vastuvõtmist�

alustatud�läbirääkimisprotsess�ei�ole�reaalseid�tulemusi�siiski�andnud.�

�

Süüria�

�

Üldine� inimõigustealane� olukord� Süürias� on� endiselt� ebarahuldav� julgeolekuteenistuste� tugeva�

positsiooni�ja�toimiva�kodanikuühiskonna�puudumise�tõttu.�Põhimõtteliselt�on�peamised�poliitilised,�

kodaniku4� ja� sotsiaalsed� õigused� Süüria� põhiseadusega� tagatud.� Eriolukorra� seadus� välistab� siiski�

põhiliste�kodaniku4�ja�poliitiliste�õiguste�tegeliku�teostamise.�

Vastuseks�1.�detsembril�2007�toimunud�kohtumisele,�mis�käsitles�algatust�„Demokraalike�muutuste�

Damaskuse� deklaratsiooni”� ning� mis� koondas� laia� aktivistide� ringi,� kes� kutsusid� üles� viima� läbi�

poliitilise� reformi,� käivitasid� Süüria� riiklikud� julgeolekuteenistused� 2007.� aasta� detsembris� kogu�

Süürias� mitmed� poliitiliste� aktivistide� vahistamised.� Kaksteist� liikumise� juhti� ootavad� praegu�

kohtumõistmist�Damaskuse�kriminaalkohtus.�EL�ja�mitmed�liikmesriigid�on�korduvalt�väljendanud�

muret�oma�vaateid�rahumeelselt�väljendavate�Süüria�kodanikuühiskonna�aktivistide�kinnipidamise�

üle�ja�kutsusid�üles�nad�vabastama.�

Omavoliline�kinnipidamine�on�püsiv�probleem.�Kahtlusaluseid�võib�kinni�pidada�pikka�aega� ilma�

neile� süüdistust� esitamata� või� nende� üle� kohut� mõistmata.� Puuduvad� õiguskaitsevahendid�

õigusvastase�vahistamise�korral�kasutamiseks.�Advokaatide,�inimõiguste�kaitsjate�ja�endiste�vangide�

sõnul� kohaldatakse� piinamist� endiselt� eelkõige� kahtlusaluste,� sealhulgas� poliitiliste� oponentide�

ülekuulamistel.�
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Lubadustele� seoses� suurema� poliitilise� liberaliseerimisega,� näiteks� eriolukorra� seaduse� sätete�

leevendamine,�kodakondsuseta�kurdidele�kodakondsuse�andmine�või�mitmeparteisüsteemi�seaduse�

vastuvõtmine,�ei�ole�järgnenud�tegusid.�

Süüria�ametivõimud�ei�soovi� tavaliselt� inimõigustega�seotud�küsimusi�välismaailmaga,� sealhulgas�

ELiga,�arutada.�Nad�toovad�põhjuseks�riikliku�suveräänsuse�ja�sobiva�institutsionaalse�raamistiku,�

nagu� ELi4Süüria� assotsieerimislepingu� puudumise.� ELi� esindajatele� on� siiski� tagatud� regulaarne�

ligipääs�kohtuistungitele�riiklikus�julgeolekukohtus,�sõjakohtus�ja�kriminaalkohtus.�

�

Võttes� arvesse� Damaskuse� ja� lääne� suhete� paranemist,� võib� Süüriaga� assotsieerimislepingu�

sõlmimise�küsimuse�uuesti�läbi�vaadata.�

�

Iraagi� sõja� algusest� alates� on� Süüria� lahkelt� pagulasi� vastu� võtnud.� 2006.� aastal� ja� 2007.� aastal�

kasvas� nende� arv� märkimisväärselt.� Aitamaks� Süürial� hakkama� saada� sellise� suure� pagulaste�

sissevooluga,� andsid� EL� ja� selle� liikmesriigid� humanitaarabi� ning� toetasid� ametivõime,� et�

suurendada� siseriiklikku� suutlikkust� kõige� pakilisemate� tervise4� ja� haridusalaste� vajadustega�

toimetulekuks.� Süüria� suhtumist� Iraagi� põgenikesse,� eelkõige� riigi� valmisolekut� teha� selles�

küsimuses� ELiga� koostööd,� võib� pidada� esimeseks� sammuks� kahe� poole� vaheliste� suhete�

paranemise�teel.�

�
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Tuneesia�

�

EL� tundis� heameelt,� et� lõpuks� sai� teoks� inimõiguste� ja� demokraatia� allkomitee� kohtumine� 12.�

novembril�2007�Tunises.�See�oli�esimene�kord,�mil�EL�ja�Tuneesia�pidasid�struktureeritud�dialoogi�

inimõiguste� ja� demokraatia� teemal.� Inimõiguste� austamise� edendamine� on� ELi� Tuneesia4poliitika�

keskne� eesmärk.� Sellel� esimesel� kohtumisel� osutas� EL� püsivale� inimõiguste� eiramisele,� eelkõige�

sõna4� ja� ühinemisvabaduse� osas.� Inimõiguste� kaitsmise� küsimustes� aktiivsed� valitsusvälised�

organisatsioonid� ja� inimõiguste� kaitsjad� puutuvad� kokku� erinevate� takistustega� ega� saa� teha�

segamatult� oma� tööd� inimõiguste� edendamiseks� –� ilmekaks� näiteks� võib� tuua� Inimõiguste� Liiga.�

Ajakirjandus4� ja�meediavabadus�on�samuti�valdkond,�kus�tuleb�võtta�pluralistlikum�lähenemisviis.�

Kodanikuühiskonna� rolli� ja� osalemise� tugevdamine� poliitilises� elus,� pidades� silmas� peatseid�

valimisi�2009.�aastal,�peaks�olema�prioriteet.�Tuneesia�poliitilised�arengud�ja�inimõigustega�seotud�

küsimused�olid�samuti�kõne�all�poliitilise�dialoogi�kohtumisel,�mis�toimus�ELi�ja�Tuneesia�vahel�19.�

novembril�2007�Brüsselis�kogunenud�assotsieerimisnõukogu�raames.�

�

6.3.� Venemaa�ja�Kesk?Aasia�

�

Kuigi� inimõigused� on� Venemaal� põhiseadusega� tagatud� ning� hoolimata� Venemaa� osalemisest�

paljudes� rahvusvahelistes� inimõiguste� konventsioonides,� tunneb� EL� endiselt� muret� inimõiguste�

olukorra�halvenemise�pärast�Venemaal,�eelkõige�seoses�õigusriigi�põhimõtete�austamise,�arvamus4�

ja� kogunemisvabaduse,� ajakirjandusvabaduse,� Venemaa� valitsusväliste� ja� kodanikuühiskonna�

organisatsioonide�olukorra�ning�Tšetšeenia�ja�teiste�Põhja4Kaukaasia�piirkondade�olukorraga.�

�

Pärast�seda,�kui�2004.�aasta�novembris�Haagis�toimunud�ELi4Venemaa�tippkohtumisel�lepiti�kokku�

alustada�korrapärast�inimõigustealast�dialoogi,�peetakse�ELi4Venemaa�konsultatsioone�inimõiguste�

küsimustes�kaks�korda�aastas.133�

�

�������������������������������������������������
133� Vt�peatükki�2.6.5.�„Inimõigustealased�konsultatsioonid�Venemaa�Föderatsiooniga”.�
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Seoses� parlamendi4� ja� presidendivalimistega� vastavalt� detsembris� 2007� ja� märtsis� 2008� väljendas�

EL� oma� muret� piirangute� pärast,� mis� on� seatud� kogunemisvabadusele� ja� opositsiooni�

meeleavaldustele.� Juhtudel,� kui� opositsioon� hoolimata� keelust� kogunes,� iseloomustas� politsei�

tegevust�mitmel�korral�brutaalsus,�ebaproportsionaalne�jõukasutamine�ja�omavolilised�vahistamised.�

Valitsuse� kontroll� suuremate� Venemaa� meediaväljaannete,� eelkõige� televisiooni� üle,� on� samuti�

problemaatiline�ning�osutus�eriti�muret�tekitavaks�hiljutiste�parlamendi4�ja�presidendivalimiste�ajal,�

kui�opositsioonil�ei�olnud�võrdset�juurdepääsu�meediale�ega�võimalust�kasutada�„administratiivseid�

ressursse”,� mistõttu� ei� olnud� valimised� tõelisel� konkurentsil� põhinevad.� Presidendivalimiste� osas�

kujutab�nõue�koguda�muude�kui�Riigiduuma�nimetatud�kandidaatide�ülesseadmiseks�vähemalt�kaks�

miljonit�allkirja�põhjendamatult�suurt�takistust,�soodustades�eeskirjade�eiramist.�

�

Suureks� mureks� on� ajakirjanikke� ähvardavad� ohud� Venemaal.� Kuigi� 2007.� aastal� tapetud�

ajakirjanike�arv�langes�üheni�(võrreldes�viiega�2006.�aastal),�jäi�enamik�tapmistest�lahendamata.�

�

Venemaa� valitsusväliste� ja� kodanikuühiskonna� organisatsioonide� olukord� on� endiselt� keeruline,�

kuigi� seni� ei� ole� esinenud� juhtumeid� mõjukate� ja� kriitilise� tähtsusega� valitsusväliste�

organisatsioonide� sulgemisest� 2006.� aasta� aprillis� jõustunud� valitsusväliseid� organisatsioone�

käsitleva� õigusakti� muudatuste� tulemusel.� Valitsusväliseid� organisatsioone� käsitlevate� õigusaktide�

sätteid� rakendatakse� sageli� siiski� viisil,� mis� on� valitsusväliste� organisatsioonide� jaoks� tülikas,�

kulukas�ja�aeganõudev.�Lisaks�sellele�eksisteerivad�muret�tekitavad�piirkondlikud�erinevused�selles,�

kuidas�valitsusväliseid�organisatsioone�käsitlevat�õigusakti�rakendatakse.�

�

Mitmed� terrorismivastase� võitluse� üldises� kontekstis� vastuvõetud� seadused� ja� sätted� piiravad�

arvamus4�ja�sõnavabadust,�eelkõige�opositsioonijõudude,�valitsusväliste�organisatsioonide�ja�meedia�

jaoks.� EL� on� endiselt� mures� ekstremismivastast� võitlust� käsitlevate� seaduste� pärast,� milles�

ekstremism� on� defineeritud� nii� laialt,� et� piir� opositsioonilise� tegevuse� ja� ekstremismi� vahel� on�

muutunud�häguseks.�

�
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Jätkuvalt� tekitavad� muret� teated� Venemaa� õiguskaitseasutuste� töötajate� toimepandud�

väärkohtlemisest�ja�piinamistest,�kuigi�selle�probleemiga�tegelemiseks�tehakse�praegu�jõupingutusi.�

Asjaolu,� et� sageli� ei� pea� ametnikud� oma� tegevuse� eest� vastutust� kandma,� ainult� suurendab�

probleemi.� Venemaa� kohtute� kalduvus� tugineda� süüdimõistva� kohtuotsuse� langetamisel� üksnes�

kahtlusaluste�ütlustele�soodustab�samuti�väärkohtlemist�kohtueelsetes�kinnipidamisasutustes.�Lisaks�

sellele�on�vanglatingimused�endiselt�äärmiselt�karmid�ja�isegi�eluohtlikud.�Jätkuvalt�on�probleemiks�

vangide� kuritarvitamine� teiste� vangide� poolt� ning� teadete� kohaselt� kasutab� teatavate�

kinnipidamisasutuste�administratsioon�seda�vanglas�terrori�abil�korra�hoidmiseks�või�isegi�julgustab�

sellist�tava�(mõnikord�institutsionaliseeritult).�

�

Sõjaväes� on� endiselt� suureks� probleemiks� dedovštšina,� kuigi� selle� probleemiga� tegelemiseks�

tehakse� praegu� jõupingutusi.� Kaitseministeeriumi� allikatel� hukkus� ainuüksi� 2007.� aasta� esimese�

üheksa�kuuga�dedovštšina�tulemusel�20�ajateenijat.�Kahjuks�näib,�et�selliste�juhtumite�korral�saavad�

süüdistuse� või� võetakse� vastutusele� üksnes� vähesed.� Samuti� tuleb� tõhusalt� tegeleda� kõrge�

enesetappude�määraga�sõjaväes�ja�selle�põhjustega.�

�

Kõik�aruanded�viitavad�rassismi�ja�ksenofoobia�püsivalt�kõrgele�tasemele�Venemaal:�eriti�tugevad�

on�eelarvamused�tšetšeenide,�Kaukaasia�rahvaste,�romide,�juutide,�Meskheti�türklaste,�aafriklaste�ja�

aasialaste� suhtes.� Lisaks� sellele� on� endiselt� probleemiks� rassiline� diskrimineerimine.� Kuigi�

tööseadus�sisaldab�üksikasjalikke�sätteid,�mis�keelustavad�rassilise�diskrimineerimise�töö�saamisel,�

ei�peeta�nendest�sätetest�sageli�kinni.�Samuti�piirab�rassiline�diskrimineerimine�rassiliste�vähemuste�

juurdepääsu� haridusele,� eluasemele,� avalikele� teenustele� ja� avalikele� kohtadele� ning� kodanikuks�

saamisele� ja� registreerimissüsteemile.� Politseid� süüdistatakse� sageli� selles,� et� nende� käitumine�

ilmselgete�vähemuste�suhtes�on�diskrimineeriv�ja�omavoliline.�

�
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Kuigi� Venemaal� toimub� laiaulatuslik� kohtureformi� läbiviimise� protsess� ning� president� Dmitri�

Medvedjev� on� rõhutanud� oma� kavatsust� tegeleda� „õigusliku� nihilismi”� küsimusega� Venemaal,� ei�

austa� kohtusüsteem,� eelkõige� madalamatel� kohtuastmetel,� piisavalt� inimõigusi� ega� ole� sõltumatu.�

Euroopa� Inimõiguste� Kohtu� enamik� Venemaa4vastaseid� otsuseid� on� tingitud� Venemaa�

haldussüsteemi�suutmatusest�rakendada�Venemaa�kohtute�tehtud�otsuseid.�Esitatud�on�teateid�riigi�

sekkumise� kohta,� mille� eesmärgiks� on� takistada� Venemaa� kodanike� taotluste� jõudmist� Euroopa�

Inimõiguste�Kohtusse,�kusjuures�kõige�ärevusttekitavamad�teated�puudutavad�Euroopa�Inimõiguste�

Kohtu� kohtuasju,� mis� on� seotud� konfliktiga� Põhja4Kaukaasias.� Lisaks� sellele� ei� õnnestunud�

Venemaa� parlamendil� ehk� Riigiduumal� ratifitseerida� Euroopa� Inimõiguste� Kohut� käsitlevat�

Euroopa�Nõukogu�protokolli�nr�14,�mis�on�oluline,�et�tagada�kohtu�toimimine�seoses�tulevikus�üha�

suureneva�töökoormusega,�ning�see�ähvardab�õõnestada�kohtu�tööd.�

�

Hoolimata� sõja� lõppemisest� Tšetšeenias� ja� käimasolevast� ülesehitusprotsessist� vabariigis,� on�

jätkuvalt� murettekitav� inimõiguste� olukord� Põhja4Kaukaasia� piirkonnas.� Endiselt� pannakse� sageli�

toime� palju� inimõiguste� rikkumisi,� sealhulgas� sunniviisilised� kadumised,� piinamine,� omavoliline�

kinnipidamine,� inimõiguste� kaitsjate� tagakiusamine� ja� sõnavabaduse� piiramine.� Kuigi� olukord�

Tšetšeenias� on� kahel� viimasel� aastal� paranenud,� on� inimõiguste� olukord� halvenenud� eelkõige�

naabruses� asuvas� Inguššias� ja� Dagestanis.� Venemaa� ei� anna� endiselt� piinamise� valdkonna� ÜRO�

eriraportöörile�luba�külastada�Põhja4Kaukaasia�vanglaid�vastavalt�eriraportööri�tingimustele�ning�on�

olnud�vastu�Euroopa�Nõukogu�piinamise�tõkestamise�komitee�soovituste�rakendamisele.�

�

ELi� strateegia� Kesk?Aasia� riikidega� uue� partnerluse� loomiseks� on� alates� selle� vastuvõtmisest�

Euroopa� Ülemkogu� poolt� 21.–22.� juunil� 2007� olnud� ELi� ja� Kesk4Aasia� riikide� suhete� üldiseks�

raamistikuks.�Viimase�aasta�jooksul�on�Kesk4Aasia�ja�ELi�koostöö�saavutanud�uue�kvaliteedi�ning�

piirkonna�riikidega�peetav�poliitiline�dialoog�on�märkimisväärselt�intensiivistunud.�

�
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Nõukogu�tunneb�jätkuvalt�muret�inimõiguste�olukorra�pärast�Kesk4Aasias�ning�pühendub�jätkuvalt�

sellele,� et� saavutada� konkreetseid� tulemusi� inimõiguste� olukorra� paranemisel� viies� Kesk4Aasia�

riigis,�kus�kõikides�on�erineval�määral� tõsiseid�probleeme�põhiõiguste� ja� 4vabaduste�austamisega.�

ELi� strateegias� Kesk4Aasiaga� uue� partnerluse� loomiseks� tunnistatakse,� et� inimõiguste� austamine,�

õigusriik,�hea�valitsemistava�ja�demokratiseerimine�on�Kesk4Aasia�pikaajalise�poliitilise�stabiilsuse�

ja�majandusarengu�aluseks.�Seetõttu�on� tõstatatud�kooskõlas� iga�Kesk4Aasia� riigi� jaoks�koostatud�

strateegiaga� inimõiguste�küsimused,�kasutades�eri�kanaleid� ja�kõiki�poliitilisi�dialooge,� sealhulgas�

riiklike� koordineerijate� kohtumine� 10.� märtsil� 2008� Brüsselis� ning� ELi� ja� Kesk4Aasia� riikide�

ministritasandi� kohtumine� 2008.� aasta� aprillis� Ašgabatis.� EL� jätkas� inimõigustealaste� küsimuste�

tõstatamist�piirkonna�riikidega�peetud�koostöönõukogu�ja�koostöökomitee�kohtumistel�ning�samuti�

muudel� kohtumistel,� kui� selliseid� kokkuleppeid� ei� ole� veel� sõlmitud.� Piirkonna� riikide� suhtes� on�

seoses�muret�tekitavate�küsimustega�tehtud�mitmeid�kahepoolseid�demarše.�

�

Vastavalt� strateegiale� peaks� EL� püüdma� käivitada� struktureeritud,� korrapärase� ja� tulemustele�

orienteeritud� inimõiguste� teemalise� dialoogi� kõikide� piirkonna� riikidega.� 30.� juuniks� 2008� olid�

sellised�dialoogid�peetud�Usbekistani�ja�Türkmenistaniga.�ELi�–�Kesk4Aasia�ministrite�kohtumisel�

2008.�aasta�aprillis�Ašgabatis�jõuti�põhimõttelisele�kokkuleppele�alustada�2008.�aasta�lõpuks�sellist�

dialoogi�ka�Kasahstani�ja�Tadžikistaniga�ning�Kirgiisi�Vabariigiga.�

�

ELi� inimõiguste� poliitika� rakendamisele� kaasaaitamine� on� osa� Kesk4Aasiasse� nimetatud� ELi�

eriesindaja� Pierre� Moreli� mandaadist.� Ta� töötas� tihedas� koostöös� peasekretäri� /� kõrge� esindaja�

inimõiguste� valdkonna� isikliku� esindajaga� ning� on� võtnud� inimõigustealased� küsimused� jätkuvalt�

teemaks�oma�külaskäikudel�piirkonda�ja�kahepoolsetes�kontaktides.�

�

Arvestades�et�Kasahstan�on�2010.�aastal�OSCE�eesistuja,�on�EL�rõhutanud,�kui�tähtis�on�viia�ellu�

täiendavaid� poliitilisi� reforme,� eelkõige� inimõiguste,� kogunemisvabaduse,� kodanikuühiskonna� ja�

valitsusväliste�organisatsioonide,�poliitilise�opositsiooni�olukorra�ja�meediavabaduse�osas.�

�



�

�

14146/1/08�REV�1� � mkk� 168�
� DG�E�HR� LIMITE� ET�

Nõukogu�võttis�13.�novembril�2007�vastu�ühise�seisukoha�2007/734/ÜVJP134,�millega�pikendatakse�

teatavaid� Usbekistani� vastu� suunatud� piiravaid� meetmeid.� Selleks� et� innustada� Usbekistani�

parandama� oma� inimõiguste� olukorda� ja� võttes� arvesse� võetud� kohustusi,� peatati� viisapiirangud�

kuueks�kuuks.�29.�aprillil�2008�toimunud�läbivaatamise�tulemusel�pikendas�nõukogu�viisapiirangute�

peatamist�veel�kuueks�kuuks�kuni�13.�novembrini�2008.�

�

29.� aprillil� toimunud� läbivaatamise� puhul� võttis� nõukogu� vastu� järeldused,� milles� ta� tervitas�

surmanuhtluse� kaotamist,�habeas� corpus'e� põhimõtte� sisseviimist� Usbekistani� õigusesse� ja� mitme�

inimõiguste� kaitsja� vabastamist,� kuid� väljendas� samuti� muret� inimõiguste� olukorra� pärast� teistes�

piirkondades,�ning�kutsus�Usbekistani�muu�hulgas�üles� tagama� inimõiguste�kaitsjate�vabastamise,�

viima�lõpule�riigi�Human�Rights�Watchi�uue�direktori�akrediteerimise�ning�tegema�koostööd�ÜRO�

piinamise�ja�meediavabaduse�eriraportööridega,�et�tühistada�valitsusväliste�organisatsioonide�suhtes�

kehtestatud�piirangud.�

�

ELi�ja�Usbekistani�inimõigustealase�dialoogi�teine�voor�toimus�5.�juunil�2008.135�

�

EL�tõstatas�esimesel�ELi4Türkmenistani�inimõigustealasel�dialoogil,�mis�toimus�24.�juunil�2008136,�

sellised� mureküsimused� seoses�Türkmenistaniga�nagu� ühinemis4� ja� kogunemisvabadus,� sõna4� ja�

meediavabadus,�arvamus4� ja�usuvabadus,�vanglatingimused�ning� liikumisvabadus� ja�sunniviisiline�

ümberasustamine.�

�

Dialoogis�Kirgiisi�Vabariigiga� käsitles�EL� selliseid�küsimusi�nagu�põhiseaduse� reform,� suurema�

osa� rahva� sotsiaalne� olukord,� seadusandlikud� arengud,� mis� osutavad� karmimale� kontrollile�

demokraatlike�vabaduste�üle� ja� teabele�piiratud�juurdepääsule,�ning�samuti�2007.�aasta�detsembris�

toimunud�parlamendivalimised,�mis�ODIHRi�meelest�oli�„käestlastud�võimalus”.�

�

�������������������������������������������������
134� ELT�L�295,�14.11.2007,�lk�34–39.��
135� Vt�Usbekistani�käsitlevat�osa�peatükis�2.6.3.��
136� Vt�Türkmenistani�käsitlevat�osa�peatükis�2.6.3.�
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EL�kahetseb,�et�Tadžikistanis�on�stabiliseerimisprotsessi�tabanud�mitu�tõsist�tagasilööki,�ja�kutsus�

Tadžikistani� üles� olukorda� selles� osas� parandama.� Elanikkonna� enamuse� sotsiaalmajanduslik�

olukord,� eelkõige� talveperioodil,� on� endiselt� dramaatiline,� samas� kui� valitsuse� juhuslikud� katsed�

võidelda�korruptsiooni� ja�halva�valitsemistavaga�viivad�kodanikuühiskonna�kasvu�lämmatamiseni.�

EL� väljendas� samuti� muret� seoses� valitsusväliste� organisatsioonide� tegutsemise� keeruliste�

tingimusega�riigis�ning�usuvabaduste�piiramisega.�

�

6.4.� Aafrika�

�

Pärast� Aafrika4ELi� ühisstrateegia� ja� selle� esimese� tegevuskava� vastuvõtmist� ELi4Aafrika�

tippkohtumisel� 2007.� aasta� detsembris� Lissabonis� on� pööratud� palju� tähelepanu� inimõiguste,�

õigusriigi�ja�heade�valitsemistavade�edendamisele.�

�

Nõukogu� võttis� 6.� detsembril� 2007� vastu� ühismeetme,� millega� nimetatakse� Koen� Vervaeke� ELi�

eriesindajaks�Aafrika�Liidu�(AL)�juurde.�Komisjon�nimetas�ta�samal�kuupäeval�Aafrika�Liidu�juures�

asuva�komisjoni�delegatsiooni�juhiks.�See�nimetamine�näitab�mõlema�institutsiooni�tahet�ühendada�

kõik�ELi�vahendid�ja�tagada�seeläbi�kõikidel�tasanditel�sidus�lähenemisviis�Aafrika�küsimusele.�

�

Aafrika�ja�EL�valisid�välja�prioriteetsed�tegevused�esialgseks�ajavahemikuks�200842010�ja�leppisid�

kokku,� et� neid� viiakse� ellu� demokraatliku� valitsemistava� ja� inimõiguste� alase� Aafrika4ELi�

partnerluse� raames.� Kõnealune� partnerlus� ühendab� mitmed� prioriteetsed� tegevused� eesmärgiga�

tõhustada� dialoogi,� sealhulgas� ülemaailmsel� tasandil� ja� rahvusvahelistel� foorumitel,� edendada�

Aafrika� riikide� vastastikuse� järelevalve� mehhanismi� ja� toetada� demokraatiat,� valitsemistava� ja�

valimisi� käsitlevat� Aafrika� hartat.� Inimõiguste� vallas� on� Aafrika� Liidu� ja� ELi� vahel� käimas�

regulaarse�dialoogi�protsess.�Pooled�on�leppinud�kokku�kõnealuse�dialoogi�eesmärkides,�vormis�ja�

ajakavas.137� Aafrika� Inimõiguste� ja� Rahvaste� Õiguste� Kohus� külastas� koos� juhtiva�

kodanikuühiskonna�organisatsiooniga�Koalitsioon�Aafrika� Inimõiguste� ja�Rahvaste�Õiguste�Kohtu�

Toetuseks�2008.�aasta�septembris�Euroopa�Parlamendi�inimõiguste�allkomisjoni.�

�

�������������������������������������������������
137� Vt�peatükki�2.6.4.�„ELi�4�Aafrika�Liidu�inimõigustealane�dialoog”.�
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Lisaks� sellele� käsitletakse� inimõiguste� küsimusi� iga� Aafrika� riigiga� individuaalselt� peetava�

poliitilise� dialoogi� kaudu,� tegeldes� samal� ajal� ka� praktilise� tegevusega,� nagu� kodanikuühiskonna�

tugevdamise� toetamine,� parlamentide� tugevdamine� ja� detsentraliseerimise� programmid,� millega�

tugevdatakse� piirkondlike� ja� kohalike� omavalitsuste� häält� ja� võimu.� Inimõiguste,� õigusriigi� ja�

demokraatlike�protsesside�rikkumisi�käsitletakse�endiselt�Guinea� ja�Zimbabwega�Cotonou� lepingu�

artiklis� 96� sätestatud� konsultatsioonide� abil.� Kuigi� Guineas� on� märgata� edusamme,� on� suhted�

Zimbabwega�endiselt�väga�keerulised.�Positiivse�asjaoluna�saab�märkida�–�arvestades�et�inimõiguste�

olukord�Togos�on�märkimisväärselt�paranenud�–�ELi�2007.�aasta�novembri�otsust�tühistada�võetud�

meetmed�ja�sõlmida�Togo�Vabariigiga�Cotonou�lepingu�artikli�96�alusel�konsultatsioonimenetlus.�

�

Lääne?Aafrika�

�

Märtsis� 2007� saavutatud� Ouagadougou� poliitiline� kokkulepe� tõi� mõnevõrra� positiivse� muutuse�

paljudes�valdkondades� ja� andis� lootust� püsiva� rahu� saavutamiseks�Côte�d'Ivoire'is.�Côte�d'Ivoire�

korraldab�2008.�aasta�novembris�mitu�korda�edasilükatud�presidendivalimised�ning�EL�on�kutsutud�

valimisi� abistama� ja� vaatlema.� Edusammud� muudes� olulistes� küsimustes,� nagu� desarmeerimine,�

relvastatud�rühmituste�tegevuse�lõpetamine�ja�relvajõudude�taasühendamine,�on�jäänud�aeglaseks.�

�

Alates� Ellen� Johnson4Sirleafi� presidendiks� valimisest� on�Libeerias�õigusriigi� olukord� paranenud.�

Ainsad� seni� jõusolevad� sanktsioonid� on� relvaembargo� ja� reisipiirangud� teatud� isikute� suhtes� ning�

neid� pikendati� kaheteistkümne� kuu� võrra138.� Siiski� püsib� laialdane� vägivald,� eelkõige� relvastatud�

röövimine� ja� vägistamine,� eelkõige� Monrovias� ja� selle� ümbruses,� mis� on� tunnistuseks� sellest,� et�

Libeeria� Politsei� ei� ole� võimeline� oma� ülesandeid� tõhusalt� täitma.� Lisaks� sellele� tuleb� käsitleda�

mitmeid� rahu� püsimise� ja� stabiilsuse� seisukohast� kriitilisi� küsimusi,� sealhulgas� õigus4� ja�

kohtusüsteemi� reform,� sõjast� mõjutatud� elanike� taasintegreerimine� ja� õigusriigi� põhimõtte�

kohaldamise�laiendamine�terves�riigis.�

�

�������������������������������������������������
138� Nõukogu�ühine�seisukoht�2008/109/ÜVJP,�mis�käsitleb�Libeeria�vastu�suunatud�piiravaid�meetmeid�(ELT�L�38,�

13.2.2008,�lk�26).�
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EL� kohtus� kolmiku� formaadis� 2008.� aasta� mais� igeeria� välisministriga,� et� teha� otsus� ELi� ja�

Nigeeria�vahelise�tõhustatud�poliitilise�dialoogi�kohta,�milles�käsitletakse�inimõigusi�nii�globaalsel�

kui�riiklikul�tasandil.�Nigeerial�on�tähtis�roll�Aafrikas�ja�eelkõige�Lääne4Aafrikas�rahu�ja�julgeoleku�

tagamisel.� Oodatakse,� et� ELi� abi� suunatakse� prioriteetsete� tegevuste� toetamiseks� järgmistes�

valdkondades:�rahu�ja�julgeolek,�valitsemistava�ja�inimõigused,�kaubandusküsimused�ja�piirkondlik�

integratsioon,�peamised�arenguküsimused�(sealhulgas�keskkonnahoid�ja�kliimamuutus).�

�

Valitsev� julgeolekuolukord�Mali�põhjaosas�on� endiselt�muret� tekitav.�Aruandeperioodi� lõpuks�oli�

alustatud� Alžeeria� vahendusel� rahuläbirääkimistega� mässajate� ja� Mali� valitsuse� vahel.�

Aruandeperioodil� põhjustasid� mässajate� rünnakud� ja� relvajõudude� vastureageering� mitu�

surmajuhtumit,� sealhulgas� tsiviilelanikkonna� seas.� Innukalt� oodatakse� 2007.� aasta� augustis�

väljakuulutatud�rahu�ja�julgeolekut�käsitleva�piirkondliku�konverentsi�korraldamist.�

�

Senegalis�leidsid�2008.�aasta�kevadel�taas�aset�üldsuse�rünnakud�homoseksuaalide�vastu.�Vägivalla�

lõpetamiseks�sekkus�politsei.�Homoseksuaalsuse�dekriminaliseerimist�ei�ole�lähitulevikus�ette�näha,�

kuna� küsimus� on� poliitiliselt� tundlik.� EL� tervitas� Senegali� valitsuse� otsust� mõista� Tšaadi� endise�

presidendi� Hissène� Habré� üle� kohut� Senegalis.� EL� väljendas� kavatsust� aidata� kohtumõistmisele�

kaasa.�

�

Kesk?Aafrika�

�

Euroopa�Liit� jälgib�huviga�inimõiguste�olukorda�Kongo�Demokraatlikus�Vabariigis� ja�on�mures�

püsivate� inimõiguste� rikkumiste� päras� riigis,� sealhulgas� naiste� suhtes� toimepandava� seksuaalse�

vägivalla�pärast,�eelkõige�Kongo�idaosas.�

�

EL� on� mõistnud� mitmel� korral� hukka� inimõiguste� rikkumised� Kongo� Demokraatlikus� Vabariigis,�

väljendades�oma�sügavat�muret,� sealhulgas�otsekontaktides�Kongo� riigiametnikega.�Lisaks� sellele�

on� tehtud� asjakohaste� riigiasutuste� suhtes� inimõiguste� alaseid� demarše� inimõiguste� kaitsjate�

kaitsmiseks�või�muudes�muret�tekitavates�küsimustes.�

�
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Samuti� jätkavad� ELi� liikmesriigid� ja� komisjon� heade� valitsemistavade� toetamist,� sealhulgas�

demokraatia,� õigusriigi� ja� julgeolekusektori� reformi� tugevdamist.� Sellega� seoses� on� pikendatud�

kahte�ELi�EJKP�missiooni�–�EUSEC�RD�Congo�ja�EUPOL�RD�Congo�–�kuni�1.�juulini�2009,�mis�

tõendab,� et�ELi� jaoks�on� jätkuvalt� prioriteediks� relvajõudude� ja�politseireform,�ning� sellele� lisaks�

teeb�EÜ�jõupingutusi�õiguse�ja�politsei�valdkonnas.�

�

Riigi� idaosa� julgeolekuolukord� on� mõnevõrra� paranenud� pärast� Nairobi� kommünikeele� ja� Kivu�

piirkonna�osas�kohustusi�kehtestavatele�Goma�kokkulepetele�allakirjutamist.�Olukorra�järkjärguline�

halvenemine� alates� 2008.� aasta� augustist� kinnitab� siiski� veel� kord� olukorra� haprust.� EL� jätkab�

poliitiliste� protsesside� toetamist,� pidades� dialoogi� ning� võetud� poliitiliste� ja� julgeolekualaste�

kohustuste� rakendamist� ainsaks� jätkusuutlikuks� lähenemisviisiks� inimõiguste� rikkumiste�

vähenemise�ja�püsiva�rahu�saavutamiseks.�

�

Lisaks� sellele� on� suureks� probleemiks� riigivõimu� puudumine� eelkõige� Kongo� idaosas� ning�

inimõiguste� olukord� ei� ole� paranenud.� Sajad� tuhanded� inimesed� on� endiselt� ümberasustatud� ning�

naised�ja�lapsed,�kuid�samuti�mehed,�on�kannatanud�vägistamise,�piinamise,�tapmise�ja�rüüstamise�

all.� Vägistamised,� mida� sageli� kasutatakse� sõjarelvana,� on� ÜRO� Julgeolekunõukogu� raames�

tunnistatud�potentsiaalseks�ohuallikaks�rahvusvahelisele�rahule.�Rwanda�vabastamise�demokraatlike�

jõudude� (FDLR)� lahkumine� Kongo� Demokraatlikust� Vabariigist,� Kongo� armee� reform� ja�

distsiplineerimine,� karistamatuse� lõpetamine� ja� riigivõimu� tugevdamine� Kivus� on� rahvusvahelisel�

tasandil� olulisel� kohal,� et� lõpetada� need� rikkumised.� EL� oli� vastu� Kongo� DVsse� nimetatud� ÜRO�

inimõiguste� olukorra� valdkonna� eriraportööri� mandaadi� lõpetamisele� märtsis� 2008� ning� võtab�

hoolikalt� arvesse�Kongo�Demokraatlikku�Vabariiki� käsitlevat� aruannet,�mille�mitmed� inimõiguste�

valdkonna�eriraportöörid�esitavad�2009.�aasta�märtsis.�

�

Peasekretäri� /� kõrge� esindaja� isiklik� esindaja� Riina� Kionka� külastas� koos� Ida4Aafrika� järvede�

piirkonda�nimetatud�ELi�eriesindajaga�Kongo�Demokraatliku�Vabariigi�idaosa�oktoobris�2007�ning�

arutas�neid�küsimusi�omavalitsuste,�väejuhatuse�ja�valitsusametnikega�Kinshasas.�

�

EL�jätkab�dialoogi�Kongo�Demokraatliku�Vabariigi�ja�teiste�selle�piirkonna�riikide�valitsustega,�et�

edendada�piirkonnas�rahu�ja�inimeste�turvalisust.�

�
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EL�toetab�kindlalt�põhimõtet,�et� tsiviilisikute�inimõiguste�rikkujad�tuleb�vastutusele�võtta.�Sellega�

seoses�kinnitas�EL�veel�kord�oma�toetust�Rahvusvahelisele�Kriminaalkohtule�tema�jõupingutustes�

seoses�senitoimunud� ja�praeguste� inimõiguste� rikkumistega� Ida4Aafrika� järvede�piirkonnas.�Pärast�

kohtu� poolt� Jean4Pierre� Bemba� vahistamismääruse� väljastamist� võttis� üks� liikmesriik� J.P.� Bemba�

vahi�alla,�mis�võimaldas�tema�saatmise�Rahvusvahelisse�Kriminaalkohtusse.�

�

Lõuna?Aafrika�

�

EL� jälgis� tähelepanelikult� inimõiguste� olukorda� Zimbabwes,� mis� on� aruandeperioodil� jätkuvalt�

halvenenud.�EL�on�teinud�mitmeid�olukorda�hukka�mõistvaid�avaldusi.�

�

Kuna�inimõiguste�olukorra�parandamisel�Zimbabwes�ei�ole�edu�saavutatud,�pikendas�nõukogu�ühist�

seisukohta�2008/135/ÜVJP139,�mis�võeti�esmalt�vastu�2002.�aasta�veebruaris�(2002/145/ÜVJP)140�ja�

mis� käsitleb� piiravate� meetmete� kehtestamist� nende� juhtivate� isikute� suhtes,� kes� vastutavad�

valitsemiskriisi� ja� inimõiguste� rikkumise� eest� Zimbabwes.� Need� piiravad� meetmed� hõlmavad�

Zimbabwes�demokraatiat,� inimõiguste� järgimist� ja�õigusriiki�oma� tegevusega� tõsiselt�kahjustavate�

isikute�suhtes�kohaldatavat�keeldu�ELi�siseneda�ning�nende�isikute�rahaliste�vahendite�külmutamist.�

Samuti�kehtib�sõjalisteks�operatsioonideks�ette�nähtud�relvade�ja�varustuse�tarnimise�keeld.�

�

Aruandeperioodil� toimusid� arengud� kahes� aspektis.� Esiteks� jätkusid� Lõuna4Aafrika� Vabariigi�

presidendi�Thabo�Mbeki�vahendamisalased�jõupingutused�ja�teiseks�tehti�ettevalmistusi�2008.�aastal�

Zimbabwes�presidendi4�ja�parlamendivalimiste�ettevalmistamiseks.�

�

�������������������������������������������������
139� ELT�L�43,�19.2.2008,�lk�39.��
140

� ELT�L�50,�21.2.2002,�lk�1.�
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2008.� aasta� augustis� Zambias� Lusakas� toimunud� Lõuna4Aafrika� Arenguühenduse� tippkohtumisel�

andis� president� Thabo� Mbeki� aru� edusammudest� vahendustegevuses� parteid� ZANU4PF� ja� MDC�

vahel.� Tippkohtumisel� väljendati� heameelt� edusammude� üle� ning� innustati� pooli� kiirendama�

läbirääkimisprotsessi� ja� lõpetama� töö� nii� kiiresti� kui� võimalik,� nii� et� järgmised� valimised� saab�

pidada�rahulikus�õhkkonnas,�võimaldades�Zimbabwe�rahval�valida�endale�ise�oma�juhid.�Paraku�ei�

viinud� vahendamispingutused� valimisteks� vajaliku� rahumeelse� õhkkonna� loomiseni.� Valitsev�

ZANU4PF� partei� ei� soovinud� tegelikult� läbirääkimisi� alustada� ning� aasta� lõpu� poole� suurenes�

julgeolekujõudude� ja� ZANU4PF� toetajate� toimepandud� vägivald� ja� inimõiguste� rikkumine,� mis�

lisaks�MDC4le�oli�samuti�suunatud�rahva�vastu�üldiselt.�

�

President� Robert� Mugabe� osales� ELi4Aafrika� tippkohtumisel� 2007.� aasta� detsembris� Lissabonis.�

Hoolimata�Mugabe�suhtes�kehtestatud�viisakeelust,�väljastati�talle�siiski�viisa,�kuna�mitmed�Aafrika�

riigid�seadsid�selle�tippkohtumisel�osalemise�tingimuseks.�Tippkohtumisel�kritiseerisid�mitmed�ELi�

riigipead�selgesõnaliselt�president�Mugabet�ja�tema�režiimi.�

�

Esimene�valimisvoor�toimus�29.�märtsil�2008.�Valimisi�vaatlesid�Lõuna4Aafrika�Arenguühendus�ja�

üleaafrikaline� parlament.� Hoolimata� vaatlejate� kriitikast� valimiste� kohta,� võitis� opositsioon� nii�

parlamendi4�kui�presidendivalimised.�Sellele�aitasid�märkimisväärselt�kaasa�president�Thabo�Mbeki�

vahendamisalased�jõupingutused,�kuna�üheks�tema�tegevuse�tulemuseks�oli�nõue,�et�iga�jaoskonna�

valimistulemused� tuleb� kohe� pärast� häälte� lugemist� kohapeal� avalikustada.� See� võimaldas�

valitsusvälistel� organisatsioonidel� ja� vaatlejatel� konkreetseid� arvnäitajaid� pildistada� ja� võrrelda�

enne,�kui�valitsus�võis�hakata�arvudega�manipuleerima.�Presidendivalimiste�tulemus�ei�olnud�siiski�

piisavalt� selge� (Mugabe� sai� 43%� ja� Tsvangirai� 48%� häältest),� et� vältida� presidendivalimiste�

uuestikorraldamist.� Uued� valimised� toimusid� 27.� juunil� ning� kõik� vaatlejad� mõistsid� need�

ühehäälselt�hukka.� Juba�enne�valimispäeva�olid�valitsuspartei� ja� julgeolekujõud�andnud�vaba�voli�

riigis� pretsedenditule� terrorirežiimile,� mille� tulemusel� pidid� opositsiooni� kandidaadid� oma�

kandidatuuri� tagasi� võtma,� kui� nad� ei� tahtnud� ohustada� enda� ja� oma� toetajate� elu.� Sellegipoolest�

jätkusid� valimised� ühe� kandidaadiga,� kes� pärast� valitsusametnike� poolt� häälte� kokkulugemist� sai�

85%�häältest,�mis�ei�olnud�ka�üllatuseks;�neutraalseid�vaatlejaid�häältelugemisele�ei�lastud.�
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Ida?Aafrika�

�

EL� osales� vaatlejana� Põhja4Ugandas� Juba� läbirääkimistes� Uganda� valitsuse� ja� Issanda�

vastupanuarmee� (LRA)� vahel.� Nõukogu� toetas� sel� viisil� LRA� tegevuse� tõttu� kannatanud�

piirkondadesse� nimetatud� ÜRO� peasekretäri� eriesindaja,� Mosambiigi� endise� presidendi� Joaquim�

Chissano� vahendustegevust.� EL� aitas� kaasa� Juba� rahulepingu� viie� eraldiseisva� lisa� (sealhulgas�

vastutust� ja�õigust�käsitlev� lisa)�koostamisele� ja� allkirjastamisele�ning�väljendas�kahetsust� asjaolu�

üle,� et� ei� suudetud� allkirjastada� lõplikku� rahulepingut.� Põhja4Ugandas� ei� ole� uusi�

vägivallapuhanguid� siiski� toimunud� ning� EL� on� võtnud� endale� ülesandeks� toetada� Põhja4Uganda�

ülesehitamist,� mis� teeb� võimalikuks� umbes� miljoni� riigisiseselt� ümberasustatud� inimese�

kojunaasmise.� EL� kutsus� samuti� Uganda� valitsust� üles� pühenduma� protsessi� jätkamisele� ning�

valmistuma� rahulepingu� sätete� rakendamiseks� kooskõlas� Rahvusvahelise� Kriminaalkohtu� loomise�

Rooma�statuudi�sätetega�ning�tugevdama�õigusriiki�terves�Ugandas.�

�

Poliitiline,� julgeoleku4� ja� humanitaarolukord� Sudaanis� ei� ole� viimase� aasta� jooksul� paranenud.�

Lakkamatu� vägivald� tsiviilisikute,� rahutagajate� ja� humanitaartöötajate� suhtes� ning� tõendid,� mis�

viitavad� soospetsiifilise� vägivalla� ja� seksuaalkuritegude� jätkuvalt� suurele� sagedusele,� valmistavad�

ELile�endiselt�tõsist�muret.�

�

Kuigi� 2008.� aasta� jaanuari� lõpus� pikendati� veel� üheks� aastaks� moratooriumi� humanitaarabi�

juurdepääsu� kohta,� on� olukord� sestsaadik� ainult� halvenenud.� Inimeste� kannatused� koos� kümnete�

tuhandete� täiendavate� põgenike� ja� riigisiseselt� ümberasustatud� isikutega,� kelle� juurdepääs�

humanitaarabile� on� piiratud� või� puudub� üldse,� on� endiselt� Darfuri� küladele� tehtud� sõjaliste�

rünnakute�üldiseks�tagajärjeks.�Inimõiguste�ja�rahvusvahelise�humanitaarõiguse�rikkumisi�panevad�

toime� nii� valitsusväed� kui� ka� mässulised� rühmitused.� Sisuliste� rahuläbirääkimiste� alustamisest�

keeldumine� üksnes� süvendab� viletsat� humanitaarolukorda.� Inimõiguste� ja� rahvusvahelise�

humanitaarõiguse� rikkumiste� toimepanijad� ei� saa� jääda� karistamata.� Naisi,� rahu� ja� julgeolekut�

käsitleva�ÜRO�Julgeolekunõukogu�resolutsiooni�1325�(2000)�austamise�tähtust�on�korduvalt�meelde�

tuletatud.�
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EL�on�Sudaani�valitsust�kooskõlas�ÜRO�Julgeolekunõukogu�resolutsiooniga�1593�(2005)�kutsunud�

korduvalt�üles� tegema� tingimusteta�koostööd�Rahvusvahelise�Kriminaalkohtuga�ning�andma�välja�

kaks� isikut,� kelle� suhtes� Rahvusvaheline� Kriminaalkohus� andis� 27.� aprillil� 2007� välja�

vahistamismäärused� seoses� Darfuris� arvatavalt� toimepandud� inimsusevastaste� kuritegude� ja�

sõjakuritegudega.� Selliste� kohutavate� kuritegude� eest� ei� tohi� jätta� kuidagi� karistamata.� Euroopa�

Ülemkogu�kutsus�oma�järeldustes�üldasjade�ja�välissuhete�nõukogu�üles�jälgima�hoolikalt�arenguid�

Sudaanis� ja� kaaluma� täiendavate� meetmete� võtmist� juhul,� kui� ÜRO� ja� teiste� institutsioonide,�

sealhulgas�Rahvusvahelise�Kriminaalkohtuga,�ei�tehta�täielikku�koostööd.141�

�

Ida?Aafrika�järvede�piirkond�

�

EL� on� endiselt� sügavalt� mures� inimõiguste� olukorra� pärast� Eritreas,� sealhulgas� usu4� ja�

meediavabaduse�olukorra�halvenemise�pärast,�ning�on�sel�eesmärgil� saatnud�sõnumid�otse�Eritrea�

presidendile.�EL�tegi�18.�septembril�2007�avalduse,�milles�ta�väljendas�muret�poliitvangide�olukorra�

pärast� riigis,� kelle� hulka� kuuluvad� ka� 2001.� aasta� septembris� vahistatud� väljapaistvad�

parlamendiliikmed� ja� ajakirjanikud,� keda� hoiti� isoleeritult� kinni� ilma� süüdistust� esitamata.� EL�

kutsub� jätkuvalt� üles� rakendama� Eritrea� poolt� ratifitseeritud� inimõigustealaseid� lepinguid;� sellega�

seoses� toetatakse� ELi� projekti� kaudu� eriti� kohalikke� ametiühinguid� ILO� konventsioonide�

rakendamisel.�

�

Etioopia� osas� jätkab� EL� tegevust� inimõiguste� ja� mitmeparteilise� demokraatia� austamise�

edendamisel.� Eelkõige� oli� EL� mures� valitsusväliste� organisatsioonide� seaduse� eelnõu� pärast,� mis�

võib� kahjustada� kodanikuühiskonna� võimalust� edendada� demokraatiat.� Muret� on� väljendatud� ka�

seoses� vägivalla� ja� muud� laadi� surve� avaldamisega� ajakirjanike� suhtes� ning� sõna4� ja�

ühinemisvabaduse� muul� kujul� piiramise� pärast.� EL� saatis� Etioopia� peaministrile� kirja,� milles� ta�

väljendas� muret� inimõiguste� olukorra� pärast� Somaalia� piirkonnas� Etioopias� (Ogadenis)� ja� pakkus�

oma� abi� piirkonnas� majandusarengu� soodustamiseks.� Samuti� jälgib� EL� problemaatilist�

kohtumõistmist� 2005.� aasta� meelavalduste� tulemusel� vahistatud� isikute� üle.� Positiivse� külje� pealt�

saab� märkida,� et� on� astutud� esimesi� samme� siseriiklike� inimõiguste� jälgimise� mehhanismide�

loomiseks.�

�

�������������������������������������������������
141� Vt�peatükki�4.8.�„Rahvusvaheline�Kriminaalkohus�ja�karistamatusevastane�võitlus”.�
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EL�väljendas�muret�inimõiguste�olukorra�halvenemise�pärast�Somaalias�jätkuva�konflikti�tulemusel�

ja� kutsus� üles� mõistma� ametlikult� hukka� kõik� inimõiguste� rikkumised� Somaalias� ja� selliseid�

rikkumisi�uurima.�Pärast�kuusteist�aastat�kestnud�kodusõda�on�peamisteks�Somaalia�väljakutseteks�

rahu� ja� julgeoleku� tagamine,� demokraatlike� protsesside� ja� institutsioonide� loomine� ja� inimõiguste�

tugevdamine.� Eelkõige� on� ohus� laste,� naiste� ja� teiste� ebasoodsas� olukorras� olevate� rühmade�

inimõigused.� Lapsed� on� äärmiselt� ohustatud� (50%� rahvastikust� on� nooremad� kui� 18aastased� ja�

umbes�20%�nooremad�kui�5aastased),�peamiselt�alatoitumuse�ja�kaitse�puudumise�tõttu.�EL�toetab�

ÜRO� Inimõiguste� Ülemvoliniku� Ametit,� sealhulgas� Somaaliasse� nimetatud� inimõiguste� eksperti,�

ning�on�innustanud�neid�korraldama�Somaaliasse�sõltumatu�teabe�kogumise�ja�hindamise�missiooni.�

See� oleks� esimene� tervitatav� samm� sellise� mehhanismi� loomise� suunas,� mille� kaudu� on� võimalik�

uurida� süstemaatilisi� inimõiguste� rikkumisi� kõikide� poolte� poolt.� EL� on� valmis� suurendama�

Somaaliale�inimõiguste�valdkonnas�antavat�toetust,�eelkõige�avalik4õiguslike�asutuste�ja�teenistuste�

suutlikkuse�suurendamiseks.�

�

6.5.� Lähis?Ida�ja�Araabia�poolsaar�

�

Iraanis�jätkuvad�tõsised�inimõiguste�rikkumised.�ELile�enim�muret�valmistavates�valdkondades�ei�

ole� alates� eelmisest� aastaaruandest� edusamme� tehtud� ning� olukord� on� paljuski� halvenenud.�

Surmanuhtluse� kasutamine,� sealhulgas� alaealiste� puhul,� kasvab� ärevust� tekitava� kiirusega.� Iraanis�

hukatakse� rohkem� alaealisi� õigusrikkujaid� kui� kusagil� mujal� maailmas� ja� see� on� üks� vähestest�

riikidest,�kus�endiselt�on�ette�nähtud�surmanuhtlus�alla�18aastaste� isikute� toimepandud�kuritegude�

eest.� Sõnavabadust� piiratakse� rangelt.� Endiselt� valmistab� ELile� suurt� muret� viis,� kuidas� Iraan�

kohtleb� usu4� ja� rahvusvähemusi.� Sagedased� on� teadaanded� piinamistest.� Üha� enam� inimõiguste�

kaitsjaid�vangistatakse�nende�tegevuse�tõttu�ning�teated�ahistamisest�ja�hirmutamisest�on�sagenenud.�

Inimõiguste� rikkumisi� võimaldavate� seaduste,� institutsioonide� ja� ametlike� tavade� reformimiseks�

tehtav�tegevus�ei�ole� tõhus.�Vastupidi,�EL�on�mures�menetletava�karistusseadustiku�eelnõu�pärast,�

mille� mõned� osad� rikuvad� ilmselgelt� rahvusvaheliste� inimõiguste� konventsioonide� kohaseid�

kohustusi,�näiteks�kehtestades�kohustusliku�karistusmäärana�surmanuhtluse�selliste�kuritegude�eest�

nagu�usust�taganemine,�ketserlus�ja�nõidus.�

�
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EL� reageeris� järjepidevalt� kõikidele� rasketele� inimõiguste� rikkumistele� (surmanuhtlus,� piinamine,�

inimõiguste� kaitsjad,� naiste� õigused,� vähemustesse� kuuluvad� isikud),� tehes� mitmel� juhul� avalikke�

avaldusi.� ELi� esindajad� on� Iraani� ametivõimudega� suheldes� aruandeperioodi� vältel� korduvalt�

tõstatanud� inimõigustega� seotud� küsimusi.� Arutlusel� olnud� teemad� on� hõlmanud� alaealiste�

kurjategijate� hukkamist,� kuigi� sellise� tava� kasutamise� suhtes� on� välja� kuulutatud� moratoorium,�

amputeerimisjuhtumeid� ja� avalikke� hukkamisi;� oma� arvamusi� rahumeelselt� väljendavate� inimeste�

tagakiusamist� ja� vangistamist� ametivõimude� poolt.� Muret� valmistab� diskrimineeriv� käitumine�

usuvähemuste,�eelkõige�bahaide�suhtes,�keda�kiusatakse�eriti�taga,�millest�annab�tunnistust�bahaide�

kogukonna� juhtide� ebaseaduslik� vahistamine� mais,� ning� vägivaldsete� rünnakute� sagenemine� ja�

jätkuv�bahaide�vastane�propaganda�Iraani�meedias.�EL�on�samuti�väljendanud�muret�sõnavabaduse�

tõsise�piiramise�pärast,�sealhulgas�seoses�ajalehtede�sulgemise,�internetis�blogipidajate�ja�ülikoolide�

tagakiusamise� ja� poliitvangide,� eelkõige� naiste� inimõiguste� kaitsjate,� ametiühingutegelaste� ja�

ajakirjanike�kinnipidamisega.�

�

Iraani�võimud�on�näidanud�üles�üha�kasvavat�vastumeelsust�ELiga�inimõigustega�seotud�juhtumite�

arutamise�vastu.�Nad�on�keeldunud�pidamast�ELi4Iraani�inimõiguste�dialoogi�kohtumist,�hoolimata�

ELi� sellesisulistest� nõudmistest.� 2007.� aasta� detsembris� toetasid� kõik� ELi� liikmesriigid� Iraanis�

valitsevat� inimõiguste� olukorda� puudutava� resolutsiooni� vastuvõtmist� ÜRO� Peaassamblees.�

Resolutsioonis� väljendati� tõsist� muret� jätkuvate� inimõiguste� rikkumiste� üle� ning� kutsuti� Iraani�

Islamivabariiki�üles�täitma�rahvusvahelisi�kohustusi,�mille�riik�on�endale�vabatahtlikult�võtnud.�

�
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ELi� suhetes� Iraagiga� ja� Iraagile� abi� andmisel� on� tähelepanu� keskmes� hea� valitsemistava,�

demokraatia,�inimõigused�ja�õigusriigi�põhimõte.�EL�propageerib�julgeoleku�tugevdamist,�toetades�

õigusriigi� süsteemi� ning� edendades� inimõiguste� austamise� kultuuri,� ning� kiidab� heaks�

demokraatliku� valitsuse� mudeli,� mille� abil� ületatakse� lahknevused,� ning� aitab� Iraagil� rakendada�

Iraagiga� sõlmitud� rahvusvahelist� pakti,� milles� Iraak� on� võtnud� endale� kohustused� õigusriigi� ja�

inimõiguste� valdkonnas.� EL� jätkas� oma� integreeritud� õigusriigimissiooni� kaudu� Iraagis� (EUJUST�

LEX)�Iraagi�taotlusel�ELi�liikmesriikides�koolituse�andmist�Iraagi�politseijõudude,�kohtusüsteemi�ja�

karistusasutuste� kõrgematele� ametnikele.� EÜ� on� osalenud� Iraagis� õigusriigi� ja� õigussektori�

toetamisel�alates�2005.�aastast.�Rõhuasetus�on�praktilisel�kohaldamisel� Iraagi� territooriumil.�2007.�

aastal� eraldas� komisjon� vahendid� spetsiaalselt� õigusriigi� ja� õigussektori� toetamiseks,� tugevdades�

peamisi� avalik4õiguslikke� ja� erainstitutsioone� ja� nende� suutlikkust.� Toetatakse� mitmeid� avalik4

õiguslikke� ja� erainstitutsioone� ja� kodanikuühiskonna� arengut� inimõiguste� valdkonnas.� Arvestades�

riigisiseselt� ümberasustatud� inimeste� ja� eelkõige� pagulaste� halba� olukorda,� anti� EÜ� poolse�

rahastamisega�humanitaarabi�ka�selle�probleemi�käsitlemiseks.�

�

2005.�aasta�septembris�kirjutasid�EL�ja�Iraak�alla�poliitilist�dialoogi�käsitlevale�ühisdeklaratsioonile.�

EL�on�selle�dialoogi�kaudu�edendanud�ELi�inimõigustealaseid�eesmärke�ning�tõstatanud�talle�muret�

valmistavaid�Iraagi�inimõiguste�olukorda�käsitlevaid�küsimusi.�EL�väljendas�oma�pettumust�seoses�

surmanuhtluse� taaskehtestamisega� Iraagis� 2005.� aasta� septembris� ning� on� sellest� ajast� alates�

esitanud� korduvaid� üleskutseid� selle� kaotamiseks.� EL� peab� praegu� Iraagiga� läbirääkimisi�

kaubandus4� ja�koostöölepingu�üle,�millesse� loodetakse� lisada� inimõigusi�käsitlev�klausel�ning�mis�

peaks� looma� raamistiku� inimõiguste� küsimustes� tehtavaks� koostööks� ja� käsitlema� erinevaid�

küsimusi,�sealhulgas�õigusriigi�põhimõte�ja�Rahvusvaheline�Kriminaalkohus.�

�

Pidevalt� tundub� suurenevat�Saudi� Araabia� üldsuse� teadlikkus� inimõigustega� seotud� küsimustest�

ning� EL� soovib� sellele� positiivsele� suundumusele� tuginedes� Saudi� Araabiaga� antud� küsimustes�

dialoogi� jätkata.� Inimõiguste� olukord� Saudi� Araabias� on� siiski� murelikuks� tegev,� seda� nii� seoses�

konkreetsete� juhtumite� kui� ka� sellistes� üldistes� küsimustes� nagu� surmanuhtlus,� naiste� olukord� ja�

ajakirjandusvabadus.� EL� osutas� kontaktides� Saudi� Araabiaga� jätkuvalt� mureküsimustele� nii�

kahepoolsetel�kui�Pärsia�lahe�koostöönõukogu�raames�toimuvatel�kohtumistel.�

�



�

�

14146/1/08�REV�1� � mkk� 180�
� DG�E�HR� LIMITE� ET�

EL� jätkas� Jeemeni� Vabariigi� abistamist� tema� reformipüüdlustes,� sealhulgas� inimõiguste� ja�

põhivabaduste� valdkonnas.� Riigina,� kes� on� lubanud� liikuda� esindusdemokraatia� ja� inimõiguste�

austamise� suunas,� on� Jeemen� ELi� jaoks� ilmselgelt� Pärsia� lahe� piirkonna� esindaja� inimõiguste�

küsimustes.� Positiivne� demokraatlik� areng� Jeemenis,� sealhulgas� väljakuulutatud� inimõigustealaste�

ambitsioonide� edukas� rakendamine,� sõltub� siiski� riigi� suutlikkusest� võidelda� vaesuse,�

fundamentalismi� ja� terrorismiga.� EL� jätkab� oskusteabe� pakkumist� ja� aitab� suurendada� suutlikkust�

kõigis�nendes�valdkondades,�tehes�koostööd�Jeemeni�ametiasutustega.�

�

6.6.� Aasia�

�

Inimõigustel� on� ELi� poliitilistes� suhetes� selle� piirkonna� riikidega� väga� oluline� osa.� EL� püüdleb�

inimõiguste� edendamise� ja� demokraatia� tugevdamise� eesmärgi� suunas� kõikide� oma� välispoliitika�

vahendite� abil,� eelkõige� lisades� inimõiguste� klauslid� kahepoolsetesse� lepingutesse,� pidades�

läbirääkimisi� partnerlus4� ja� koostöölepingute� üle,� viies� läbi� arutelusid� inimõiguste� küsimuste� üle�

korrapäraste� poliitilise� dialoogi� kohtumiste� raames,� korraldades� konkreetselt� inimõigustele�

pühendatud�dialooge�ning�luues�valimiste�vaatlemise�missioone.�Lisaks�sellele�on�EL�järjepidevalt�

püüdnud� viia� ellu� oma� inimõiguste� poliitikat� Euroopa� Liitu� ja� Aasia� riike� ühendaval�

koostööfoorumil�(ASEM),�mis�kujutab�endast�mitmepoolset�protsessi,�hõlmates�riike�nii�Euroopast�

kui� Aasia� piirkondadest.� EL� tunnustas� asjaolu,� et� Kagu4Aasia� Maade� Assotsiatsiooni� poolt�

vastuvõetud� ASEANi� harta� sisaldab� sätteid� inimõiguste� ja� põhivabaduste� edendamise� ja� kaitse�

kohta,� nähes� ette� ASEANI� inimõiguste� organi� loomise;� selline� organ� oleks� esimene� omataoline�

piirkondlik�organisatsioon�Aasias.�

�

Kuigi�tunnistades�üldist�edasiminekut�seoses�inimõigustega�kõnealuses�piirkonnas,�leiab�EL,�et�teha�

tuleb� palju� rohkem,� eelkõige� vähemuste,� pagulaste� ja� sotsiaalselt� ebasoodsas� olukorras� olevate�

rühmade�olukorra,�sõna4�ja�ühinemisvabaduse�ning�nõrga�ja�mittesõltumatu�kohtusüsteemi�osas.�

�
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Kirde?Aasia�

�

Inimõiguste� olukord� Hiinas� oli� aruandeperioodil� rahvusvahelise� üldsuse� ja� kodanikuühiskonna�

tähelepaneliku�pilgu�all�2008.�aasta�olümpiamängude� tõttu.�Tuginedes�osaliselt�Hiina� lubadustele,�

mis�ta�tegi�olümpiariigiks�saades,�nimelt�lubadusele�tagada�välisriikide�ajakirjanikele�enne�mänge�ja�

mängude� ajal� täielik� sõnavabadus,� olid� ootused� selles� osas,� et� Hiina� suudab� jätta� inimõiguste�

parandamisel� positiivse� mulje,� kõrged.� Need� ootused� jäid� täielikult� täitmata� ning� mängude�

ettevalmistamise� käigus� hoopis� tugevdati� kodanikuvabaduste� arvelt� julgeolekumeetmeid,� mis�

paradoksaalselt� põhjustasid� mõnel� juhul� inimõiguste� rikkumisi.� Nende� hulka� kuulusid� kriitiliste�

arvamuste� mahasurumine� hirmutamise,� tagakiusamise� ja� vahistamise� teel� enne� mänge,� interneti�

kontrollimine,�inimeste�sundkorras�väljatõstmine�nende�kodudest,�et�teha�ruumi�olümpiarajatistele,�

ning� üldine� puhastusoperatsioon� Pekingis,� pidades� jahti� petitsioonide� esitajatele,� aktivistidele� ja�

teistele.�

�

EL� tegi� ennenägematul� arvul� demarše,� sealhulgas� seoses� mõne� eriti� olulise� inimõiguste� kaitsja�

vahistamise� ja� süüdimõistmisega,� näiteks� Hu� Jia� puhul,� kellega� seoses� EL� väljastas� erandkorras�

avaliku�avalduse.�Aruandeperioodil� toimus�kaks�ELi4Hiina� inimõigustealase�dialoogi�kohtumist142�

ning� inimõigustega� seotud� mureküsimusi� tõstatati� samuti� muudel� kõrgetasemelistel� poliitilise�

dialoogi�kohtumistel,�sealhulgas�volinike�kolleegiumi�külaskäigul�2008.�aasta�aprillis.�

�

14.�märtsil�Lhasas�toimunud�rahutused�ja�sellele�järgnenud�rahutused�muudes�tiibetlastega�asustatud�

piirkondades� heitsid� pleki� inimõiguste� olukorrale� Hiinas� ja� tegid� Hiinast� rahvusvahelise� kriitika�

sihtmärgi.�Kuigi�on�selge,�et�pandi�toime�tõsised�inimõiguste�rikkumised,�on�nende�täit�ulatust�raske�

hinnata,� sest� olukorda� Tiibetis� varjati� edukalt.� Teatatud� hukkunute,� haavatute� ja� kinnipeetute� arv�

varieerus�kõvasti�ning�jätkuvalt�ollakse�mures�kinnipeetute�võimaliku�väärkohtlemise�ja�piinamise,�

rahvusvaheliselt� tagatud� õiglase� kohtumõistmise� puudumise� ja� läbiviidud� intensiivse� patriootilise�

ümberkasvatamiskampaania�pärast.�

�

�������������������������������������������������
142� Vt�peatükki�2.6.1.�”Inimõigustealane�dialoog�Hiinaga”.�
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17.� märtsil� tegi� EL� üldsusele� suunatud� avalduse,� milles� muu� hulgas� kutsus� Hiina� valitsust� üles�

tegelema�tiibetlaste�väljendatud�murega�seoses�inimõigustega�ning�innustas�mõlemat�poolt�alustama�

sisulist� ja� konstruktiivset� dialoogi,� et� jõuda� püsiva� lahenduseni,� mis� on� kõigile� vastuvõetav� ning�

austab� igati� Tiibeti� kultuuri,� religiooni� ja� identiteeti.� Rahvusvahelisel� survel� on� toimunud� kaks�

kohtumist�Dalai�Lama�esindajate�ja�Hiina�ametivõimude�vahel,�kuid�konkreetseid�tulemusi�on�seni�

saavutatud�vähe.�

�

Kultuurilise�ja�usulise�identiteedi�mahasurumine�on�jäänud�probleemiks�Xinjiangi�provintsis�elava�

uiguuri�vähemuse�puhul.�

�

Teisest� küljest� elustas� mais� asetleidnud� Sichuani� maavärin� rahvusvahelise� poolehoiu� ja� toetuse�

Hiina� rahvale� ning� esialgne� avatus� sündmuste� kajastamisel� ja� uudiste� edastamisel� oli� soodsalt�

vastupidine�Tiibeti�sündmusi�ümbritsenud�salatsemisele.�

�

Üldiselt� ei� saa� aruandeperioodil� rääkida� edusammudest� mõnes� peamises� ELile� muret� tekitavas�

valdkonnas,�näiteks�seoses�kodaniku4� ja�poliitiliste�õiguste� rahvusvahelise�pakti� ratifitseerimisega,�

sõna4�ja�ühinemisvabadusega�(eriti�puudutab�see�inimõiguste�kaitsjaid),�kriminaalkohtusüsteemi�ja�

töö� kaudu� toimuva� ümberõppimise� kaotamisega,� vangide� õiguste,� usuvabaduse� ja�

vähemusrühmadesse� kuuluvate� inimeste� õigustega.� Teisest� küljest� tuleb� mainida� mõningaid�

positiivseid� arenguid,� eelkõige� majanduslike,� sotsiaalsete� ja� kultuuriliste� õiguste� vallas,� näiteks�

võeti�vastu�uus�töölepinguseadus,�mis�suurendab�töötajate�kaitset,�ning�samuti�seoses�surmanuhtluse�

juhtumite�ülevaatega.�

�

EL� jälgis� murega� olukorra� halvenemist� Jaapanis143� seoses� surmanuhtlusega.� Missioonide� juhid�

Tokyos� on� korraldanud� mitu� kohtumist� Jaapani� valitsuse� liikmetega,� parlamendiliikmetega� ja�

valitsusväliste� organisatsioonide� esindajatega,� et� anda� edasi� ELi� sõnum,� mille� kohaselt� on�

surmanuhtlus�vastuvõetamatu.�

�

�������������������������������������������������
143� Vt�peatükki�2.6.6.�„Kolmiku�inimõiguste�alased�konsultatsioonid”.�
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EL�on�jätkuvalt�tõsiselt�mures�inimõiguste�tõsiste�rikkumiste�pärast�Korea�Rahvademokraatlikus�

Vabariigis.� EL� väljendas� korduvalt� oma� muret� rahvusvahelistel� foorumitel� ja� kahepoolsetes�

kõnelustes� ning� kutsus� jätkuvalt� P’yŏngyangi� tungivalt� üles� olukorda� parandama.� Inimõigustega�

seotud� probleemid� tõstatati� Korea� Rahvademokraatliku� Vabariigiga� suheldes� ELi� kolmiku�

(direktorite� tasandil)�visiidil�P’yŏngyangi�ELi� liikmesriikide�kohapeal�asuvate�suursaadikute�poolt�

ning�Põhja�Rahvademokraatliku�Vabariigi� ametnikega� toimunud�kohtumistel�Brüsselis� ja�muudes�

ELi�liikmesriikides.�

�

Viienda�ülemaailmse�surmanuhtluse�vastase�võitluse�päeva�puhul�oktoobris�2007�väljendas�Euroopa�

Liit� taas� oma� pikaajalist� mis� tahes� tingimustel� surmanuhtluse� vastast� seisukohta.� EL� on� tõsiselt�

mures�asjaolu�pärast,�et�Korea�Rahvademokraatlikus�Vabariigis�mõistetakse�inimesi�endiselt�surma�

ja� otsus� viiakse� ka� täide.� EL� võttis� suure� murega� teadmiseks� surmanuhtluse� suhtes� moratooriumi�

kehtestamist� käsitleva� ÜRO� Peaassamblee� resolutsiooni� tagasilükkamise� Korea�

Rahvademokraatliku�Vabariigi�valitsuse�poolt�2007.�aasta�detsembris.�

�

ÜRO�Peaassamblee�kolmanda�komitee�viimasel�istungil�võeti�piisava�ülekaaluga�vastu�ELi�esitatud�

eriresolutsioon� inimõiguste� olukorra� kohta� Korea� Rahvademokraatlikus� Vabariigis.� Inimõiguste�

nõukogu� poolt� 28.� märtsil� 2008� vastuvõetud� Korea� Rahvademokraatlikku� Vabariiki� käsitlev�

resolutsioon� oli� samuti� esitatud� ELi� poolt.� Selles� resolutsioonis� kutsutakse� P’yŏngyangi� tungivalt�

üles� parandama� inimõiguste� olukorda� ja� lubatakse� pikendada� Korea� Rahvademokraatlikku�

Vabariiki�nimetatud�ÜRO�eriesindaja�mandaati.�

�
Samuti� kutsus� EL� P’yŏngyangi� tungivalt� üles� ilmutama� leebust� Korea� Rahvademokraatliku�

Vabariigi�kodanike�suhtes,�kes�ületavad�toiduotsingul�piiri�ja�saadetakse�seejärel�koju�tagasi.�Paljud�

põhjakorealased� püüavad� toidu� ja� töö� otsingul� riigist� põgeneda� ning� seda� suundumust� süvendab�

veelgi�laiaulatuslik�üleujutus,�mis�on�hävitanud�saagi�ja�inimeste�kodud.�

�
Olles�mures�Korea�Rahvademokraatlikus�Vabariigis�valitseva�toidupuuduse�pärast,�on�EL�jätkanud�

riigi� varustamist� toiduainetega.� EL� tervitas� samuti� Korea� Rahvademokraatliku� Vabariigi� poolt�

toiduabi�palve�esitamist�Maailma�toiduprogrammile.�

�
EL�peab�positiivseks�surmanuhtluse�suhtes�kehtestatud�de�facto�moratooriumi,�mis�on�olnud�Korea�

Vabariigis� jõus� juba� kümme� aastat,� ning� innustas� Souli� kehtestama� de� iure� moratooriumi,� et�

surmanuhtlus�kiiresti�kaotada.�

�
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Kagu?Aasia�

�

EL� jätkas� tähelepanelikult� Birma/Myanmari� olukorra� jälgimist,� pidades� eelkõige� silmas� 2007.�

aasta�detsembris�toimunud�rahumeelsete�meeleavalduste�vägivaldset�mahasurumist.�EL�võttis�selle�

küsimuse�jutuks�paljude,�peamiselt�Aasia�partneritega�ning�võttis�vastu�mitmed�nõukogu�järeldused,�

ELi� avaldused� ja� eesistujariigi� avaldused� kõnealuste� küsimuste� ning� samuti� Nobeli� rahupreemia�

laureaadi� ja� Rahvusliku� Demokraatialiiga� juhi� Daw� Aung� San� Suu� Kyi� koduaresti� pikendamise�

kohta� mais� 2008.� EL� kutsus� üles� kõrvaldama� kõik� nimetatud� isikuga� seotud� piirangud� ning�

vabastama� teised� poliitvangid� ja� 2007.� aasta� augustis4septembris� toimunud� meeleavaldustel� ja�

pärast�seda�vahistatud�isikud.�

�

2007.�aasta�augustis�ja�septembris�kutsus�EL�korduvalt�valitsust�üles�mitte�kasutama�rahumeelsete�

meeleavaldajate� suhtes� vägivalda� ning� väljendas� oma� solidaarsust� Birma/Myanmari� rahvaga� ja�

tunnustas� vapraid� munkasid� ja� teisi� kodanikke,� kes� on� kasutanud� oma� õigust� rahumeelselt� meelt�

avaldada.�

�

Vastuseks� septembris� 2007� toimunud� rahumeelsete� meeleavalduste� vägivaldsele� mahasurumisele,�

mille�EL�hukka�mõistis,�karmistas�EL�olemasolevaid�sanktsioone,�et�kehtestada�keeld�vääriskivide�

ja� puidu� impordile� Birmast/Myanmarist� ja� sellega� seotud� investeeringutele.� 2008.� aasta� aprillis�

pikendas� EL� tugevdatud� ühist� seisukohta,� mis� käsitleb� nende� Birma/Myanmari� isikute� vastu�

suunatud� piiravaid� meetmeid,� kes� valitsevat� korralagedust� oma� huvides� ära� kasutavad� ja� kes�

aktiivselt�nurjavad�rahvusliku�leppimise�protsessi�ning�inimõiguste�ja�demokraatia�austamist.�

�

EL� toetas� aktiivselt� ÜRO� tõhusast� tegevust,� sealhulgas� peasekretär� Ban� Ki4Mooni,� erinõuniku�

Ibrahim� Gambari� ning� Myanmari� nimetatud� inimõiguste� olukorra� endise� eriraportööri� Sergio�

Pinheiro� ja� praeguse� eriraportööri� Tomás� Ojea� Quintana� tööd.� EL� kutsus� kokku� inimõiguste�

nõukogu� eriistungi� Myanmari� küsimuses� 2.� oktoobril� 2007� ning� esitas� edukalt� mitu� resolutsiooni�

inimõiguste� olukorra� kohta� Myanmaris.� 2008.� aasta� juunis� konsensuse� alusel� vastuvõetud�

resolutsioon�oli�üks�viimaste�aastate�tugevamaid.�

�
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Selleks� et� toetada�ÜRO�head� tööd�veel�kindlamalt� ja� anda� aktiivsemalt� teada�ELi� seisukohtadest,�

eelkõige�Aasia�partneritele,�nimetas�EL�2007.�aasta�novembris�Birma/Myanmari�erisaadikuks�Piero�

Fassino�Itaaliast.�ELi�erisaadik�Piero�Fassino�on�teinud�tihedalt�koostööd�ÜRO�erinõuniku�Ibrahim�

Gambariga�ning�on�konsulteerinud�paljude�Aasia�partnerite�ja�teiste�ÜRO�Myanmari�sõprade�rühma�

liikmetega.�

�

EL� väljendas� poolehoidu� ÜRO� erinõuniku� Ibrahim� Gambari� Myanmari� tehtud� külastuse�

tulemustele,� kuid� väljendas� kahetsust� asjaolu� üle,� et� Birma� ametivõimude� ja� Daw� Aung� San� Suu�

Kyi�vahelistes�kõnelustes�ei� jõutud�sisuliste�aspektideni�ning� et�võeti�vastu�otsus�pikendada� tema�

koduaresti� ja� vangistada� Daw� Aung� San� Suu� Kyi� vabastamist� nõudnud� poliitilised� aktivistid.� EL�

kahetses� samuti� asjaolu,� et� 10.� ja� 24.� mail� 2008� toimunud� põhiseaduse� reform� ei� olnud� üldises�

hirmutamise� õhkkonnas� kuigi� usaldusväärne.� ELi� esindajad� rõhutasid� korduvalt,� et� referendumi�

korraldamine� rahvusvaheliste� standardite�kohaselt� ja�Daw�Aung�San�Suu�Kyi�vabastamine�pärast�

pidevat� vahi� all� olekut� kuue� aasta� jooksul� ilma� süüdistust� esitamata� oleks� aidanud� alustada�

rahvusliku� lepitamise� ja� tõelisele�demokraatiale�ülemineku�protsessi,�mida�Birma/Myanmar�vajab�

pärast�2008.�aasta�alguses�riiki�tabanud�looduskatastroofi�rohkem�kui�kunagi�varem.�

�

Mis� puudutab� tsükloni� Nargis� põhjustatud� katastroofi,� siis� tegi� EL� viivitamata� kättesaadavaks�

märkimisväärses� ulatuses� hädaabi� ja� saatis� kohapeale� võimalikult� palju� eksperte.� EL� kasutas�

üldsusele� mõeldud� avaldusi� ja� diplomaatilisi� kanaleid,� et� kutsuda� ametivõime� tungivalt� üles�

parandama� riigile� ja� õnnetuses� kahjustada� saanud� piirkondadele� juurdepääsu� ning,� kui� see� oli�

asjakohane,� tervitas� olukorra� paranemist,� näiteks� võimude� otsust� lubada� riiki� kõik� teiste� riikide�

abitöötajad� kodakondsusest� olenemata.� ELile� valmistas� siiski� endiselt� muret,� et� saavutatud�

edusammud� pole� olnud� pidevad� ja� ulatuslikud,� ning� esitas� Myanmari� võimudele� uued� tungivad�

palved�jätkata�juurdepääsu�parandamist�ja�lihtsustada�bürokraatlikke�protseduure.�

�

EL� märkis,� et� ta� hindab� ÜRO� ja� ASEANI� riikide� tööd� tegevuse� koordineerimisel.� EL� jätkas�

koostööd� rahvusvaheliste� ja� kohalike� agentuuridega� ja� valitsusväliste� organisatsioonidega,� et�

toimetada� abi� tsükloni� üle� elanud� inimesteni.� EL� loodab� endiselt,� et� Birma/Myanmari� võimud�

kasutavad� ära� võimaluse,� mida� rahvusvaheline� üldsus� pakub� ulatusliku� ja� helde� abi� näol,� ning�

teevad�rahvusvahelise�üldsusega�tegelikku�koostööd.�

�
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EL� on� endiselt� mures� õigusriigi� puudumise� ja� inimõiguste� rikkumiste� pärast� seoses� maa� ja�

eluasemega� seotud� vaidlustega� Kambodžas.� Samuti� valmistab� ELile� sügavat� muret� Kambodža�

kodanikega�seotud�inimkaubandus�ja�selle�ulatus.�

�

EL� jälgis� 2007.� aasta� aprillis� toimunud� kohalike� valimiste� korraldamist.� Kambodža� Kuningriigi�

Valitsuse� ja� Kambodža� Riikliku� Valimiskomisjoni� kutsel� saatis� EL� riiki� valimiste� vaatlemise�

missiooni,� et� jälgida� riikliku� esinduskogu� valimisi� 27.� juulil� 2008.� ELi� valimiste� vaatlemise�

missiooni�kuulus�130�vaatlejat�ja�missioon�kestis�kaks�kuud.�Nagu�tavaliselt,�vaatles�ELi�missioon�

valimisprotsessi� kõiki� aspekte� ning� andis� hinnangu,� millises� ulatuses� vastavad� valimised�

rahvusvahelistele�ja�piirkondlikele�valimisnormidele�ja�Kambodža�seadustele.�

�

EL�(Euroopa�Komisjon�ja�mitu�liikmesriiki)�toetasid�jätkuvalt�punakhmeeride�tribunali�(Kambodža�

kohtute� erikojad),� kes� alustas� 2007.� aasta� sügisel� kohtumõistmist� punakhmeeride� režiimi� endiste�

juhtide�üle,�kes�on�pannud�väidetavalt�toime�tõsiseid�kuritegusid.�

�

Üldiselt�kasvab�ELi�usaldus�Indoneesia�valitsuse�vastu�seoses�kohustusega�toetada�inimõigusi.�EL�

tunnistab� Indoneesia� edusamme� seadustesse� inimõiguste� normide� kehtestamisel,� pidades� silmas�

kahte� konstitutsioonikohtu� otsust� 2007.� aasta� juulist,� milles� tunnistati� kehtetuks� seadusega�

võimaldatud� sõnavabaduse� piirangud.� Paljude� positiivsete� aspektide� seast� väärib� märkimist�

elujõuline�kodanikuühiskond�ja�meediavabadus.�

�

Praktilisel� tasandil� jääb� EL� murelikuks� inimõiguste� aspektide� pärast,� pidades� eelkõige� silmas�

usuliste� rühmituste� ja� usuliste� tõekspidamiste� pooldajate� vahelisi� suhteid.� Inimõiguste� olukord�

Paapua� ja� Lääne4Paapua� provintsis� näitab,� et� Indoneesia� rahvusvahelised� kohustused� ja� kohapeal�

valitsev�olukord�ei� lange�kokku.�Samuti� tuleks� jälgida� inimõiguste�olukorda�Acehi�provintsis.�EL�

võttis�teadmiseks�probleemid�inimõiguste�tõsiste�rikkumiste�toimepanijate�vastutusele�võtmisel.�

�
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2008.�aasta�aprillis�hämmastas�ELi�ministri�otsus,�millega�keelustatakse�praktikas�Ahmadiyahi�usk.�

Otsust� saab� käsitada� usuvabaduse� põhiseadusevastase� takistamisena,� olles� seega� tagasilöögiks�

Indoneesia� tavale� austada� mõõdukust,� sallivust� ja� pluralismi.� EL� tegi� Ahmadiyahi� liikumisega�

seoses�demarši�ning�rõhutas,�kui�tähtis�on�tagada�kõikide�usuvähemustesse�kuuluvate�inimeste�õigus�

praktiseerida�vabalt�oma�usku.�

�

EL�on�jätkuvalt�mures�seoses�vastutuse�võtmisega�minevikus�toime�pandud�inimõiguste�rikkumiste�

eest� ja� inimõiguste� kaitsjate� kohtlemisega.� Õigusasutused� on� minevikus� toimepandud� rikkumiste�

arutamisel� teinud� vähe� edusamme.� Politseis� ja� julgeolekujõududes� on� endiselt� laialdaselt� levinud�

karistamatus.� Mõnes� Indoneesia� piirkonnas� kannatavad� inimõiguste� kaitsjad� endiselt�

julgeolekujõudude�hirmutamise�ja�tagakiusamise�all.�

�

2007.� aasta� märtsis� Yogyakartas� toimunud� kõrgemate� ametnike� kohtumisel� lepiti� kokku� ELi4

Indoneesia� inimõigustealases�dialoogis.�ELi�kolmiku�poliitikadirektorite� ja� Indoneesia�kohtumisel�

(2008.� aasta� mais� Jakartas)� kinnitati� mõlema� poole� valmisolekut� alustada� korrapärast�

inimõigustealast� dialoogi,� et� vahetada� seisukohti� ja� häid� tavasid� ülemaailmse,� piirkondliku� ja�

kohaliku�tähtsusega�inimõigustealastes�küsimustes.�

�

Laoses� jätkas� EL� Laose� võimude� tagakiusamise� eest� põgenevate� Hmongi� varjupaigataotlejate�

kohtlemise� jälgimist.� Detsembris� 2007� kohtus� New� Yorgi� troika� inimõiguste� ekspertide� tasemel�

esindajatega� kahest� valitsusvälisest� organisatsioonist:� Ohustatud� Inimeste� Ühing� ja� Laose�

Inimõiguste� Nõukogu.� Märtsis� 2008� toimus� Lao� ja� Euroopa� Komisjoni� institutsioonide� loomise,�

haldusreformi,�valitsemistavade�ja�inimõiguste�valdkonna�mitteametliku�töörühma�teine�kohtumine.�

EL� rõhutas� kohtumisel� kodanikuühiskonna� tähtsust� demokraatia� arengus� ja� sotsiaalse� kapitali�

tugevdamisel.� EL� väljendas� samuti� muret� seoses� Lao� Hmongi� sunniviisilise� kodumaale�

tagasitoomisega� Taist.� EL� soodustab� aktiivselt� Rahvusvahelise� Kriminaalkohtu� tööd� Laoses.�

Näiteks� osales� volinik� Benita� Ferrero4Waldner� veebruaris� 2008� Laoses� Rahvusvahelise�

Kriminaalkohtu� ja� kodanikuühiskonna� teemalisel� seminaril,� millel� ta� kutsus� riiki� tungivalt� üles�

astuma� samme� Rooma� statuudi� ratifitseerimiseks� ja� kinnitas� Euroopa� Komisjoni� toetust� sellele�

protsessile.�

�
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EL� tervitas� Filipiinide� valitsuse� 2008.� aasta� aprilli� otsust� ratifitseerida� piinamisvastase�

konventsiooni� fakultatiivne� protokoll� ja� riigi� võetud� kohustust� saada� lahti� poliitikaaktivistide,�

ajakirjanike,�inimõiguste�aktivistide,�kohtunike�ja�advokaatide�kohtuvälise�hukkamise�nuhtlusest�ja�

tuua�rikkujad�kohtu�ette.�

�

Pärast�Filipiinide�valitsuse� ja�ELi�vahelisi� poliitilisi� arutelusid� ja� Filipiinide�valitsuse�väljendatud�

huvi�ELi�tehnilise�abi�vastu�andis�EL�märku�valmisolekust�aidata�käsitleda�kohtuväliste�hukkamiste�

küsimust� ja� minevikus� valitsenud� karistamatuse� õhkkonda.� Pärast� vajaduste� hindamise� missiooni�

korraldamist�2007.�aastal� ja�ekspertide� soovituste�üksikasjalikku� läbivaatamist� leppisid�Filipiinide�

valitsus�ja�EL�kokku�selles,�kuidas�saaks�ELi�abi�kõige�paremini�kasutada�kohtuväliste�hukkamiste�

uurimise�parandamiseks�ja�süüdistuste�esitamiseks.�

�

2008.� aastal� alanud� ELi� õigusemõistmise� abistamise� missiooni� kaudu� annab� EL� toetust,� nõu,�

tehnilist�abi�ja�koolitust�sellistes�valdkondades�nagu�kriminaalõiguse�süsteem�(kohtud,�prokuratuur,�

politsei),� inimõiguste� komisjon� ja� kodanikuühiskond,� sealhulgas� inimõiguste� alane� teadlikkuse�

parandamine�nii�politseis�kui�sõjajõududes.�Samuti�tegi�EL�ettepaneku�toetada�sellise�usaldusväärse�

ja� tõhusa� riikliku� vaatlusmehhanismi� loomist,� mis� koondaks� kõik� Filipiinide� sidusrühmad� ning�

mille�eesmärk�on�jälgida�selle�küsimuse�käsitlemisel�tehtud�edusamme.�

�

EL� pööras� jätkuvalt� suurt� tähelepanu�Taile� pärast� 2006.� aasta� septembris� riigi� toimunud� sõjalist�

riigipööret� ning� võttis� rahuloluga� teadmiseks� 23.� detsembril� 2007� korraldatud� demokraatlikud�

valimised,� mille� tulemusel� astus� ametisse� tsiviilvalitsus.� EL� jätkab� hoolikalt� poliitiliste� arengute�

jälgimist,� sealhulgas� Tai� lõunaosas,� kus� teatatakse� regulaarselt� julgeolekujõudude� toimepandud�

kohtuvälistest� hukkamistest,� sunniviisilisest� kadumisest� ja� piinamisjuhtudest.� Üheks�

mureküsimuseks,� mille� EL� kontaktides� Tai� valitsusega� korrapäraselt� tõstatab,� on� viis,� kuidas�

koheldakse� Laose� võimude� tagakiusamise� eest� põgenevaid� Hmongi� varjupaigataotlejaid,� keda�

viiakse� sunniviisiliselt� tagasi� Laosesse� ilma� sõltumatut� järelevalvet� või� pagulaste� olukorra�

läbivaatust� teostamata,�ning�samuti�Tais�ebaseaduslikult�viibivate�sisserändajate� (kellest�paljud�on�

pärit�Birmast/Myanmarist)�olukord.�

�
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2007.� aastal� toimunud� presidendi4� ja� parlamendivalimised� Ida?Timoris� on� oluline� etapp� riigi�

ülesehitamise� protsessis� ning� stabiilsete,� demokraatlike� ja� vastutusvõimeliste� struktuuride� ja�

institutsioonide� loomisel.� EL� õnnitles� timori� rahvast,� kes� on� näidanud� üles� oma� pühendumust�

demokraatiale�ja�rahule,�osaledes�arvukalt�ning�rahumeelsel�viisil�parlamentaarsetel�valimistel.�EL�

mõistis� veebruaris� 2008� kindlameelselt� hukka� president� Ramos4Horta� ja� peaminister� Xanana�

Gusmão� tapmise� katsed.� Need� atentaadikatsed� ainult� tugevdavad� ELi� kindlat� otsust� toetada� Ida4

Timori� institutsioone� ja� nende� arengut,� et� kaitsta� riigi� tulevikku.� ELi� liikmesriigid� ja� Euroopa�

Komisjon� jäävad� täielikult� pühendunuks� sellele,� et� toetada� Ida4Timorit� eesseisvate� keeruliste�

väljakutsetega� toimetulemisel,� sealhulgas� julgeolekusektori� ülesehitamisel,� õigusriigi�

taaskehtestamisel� ning� Ida4Timori� rahva� sotsiaal4majandusliku� arengu� tagamisel� rahumeelses� ja�

stabiilses�keskkonnas.�

�

Hoolimata� viimaste� aastate� väga� positiivsest� suunamuutusest� kodanike� ja� poliitiliste� õiguste�

valdkonnas,� teevad�Vietnami�puhul� endiselt�murelikuks� sõnavabaduse� (eriti� tsensuur� internetis� ja�

karmide� vanglakaristuste� määramine� nn� „internetidissidentidele”)� ja� usuvabaduse� piirangud� ning�

jätkuv� surmanuhtluse� kasutamine,� mis� on� muret� tekitavalt� vastuolus� riigi� üldise� arenguga,� mis�

väljendub�suuremas�majanduslikus�avatuses�ja�sotsiaalmajanduslikes�edusammudes.�

�

Valitsemistavad� ja� inimõiguste� asutamine� on� ELi4Vietnami� partnerluses� silmapaistvad�

koostöövaldkonnad.�Neid�küsimusi�arutatakse�korrapäraselt�ELi4Vietnami�allkomitees� ja�kohaliku�

kolmiku�tasandil.�30.�mail�2008�toimus�Hanois�ELi4Vietnami�koostöölepingu�alusel�institutsioonide�

loomise� ning� haldusreformide,� valitsemistavade� ja� inimõiguste� valdkonnas� tehtavat� koostööd�

käsitleva� Vietnami4EÜ� allkomitee� kolmas� kohtumine.� Kõnealusel� kohtumisel� arutati� selliseid�

küsimusi� nagu� Rahvusvaheline� Kriminaalkohus,� inimõigused� ja� valitsemistavad,� ränne� ja�

kodanikuühiskonna� ülesanded� ning� lepiti� kokku� mitmes� konkreetses� algatuses,� eelkõige� rände,�

valitsemistavade� ja� kodanikuühiskonna� valdkonnas,� mis� võetakse� enne� allkomitee� järgmist�

kohtumist�2009.�aastal�Brüsselis.�
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ELi4Vietnami� kohaliku� kuuekuulise� inimõigustealase� dialoogi� raames� arutati� 10.� juunil� 2008�

Hanois� mitmeid� küsimusi,� sealhulgas� sõnavabadus� ja� usuline� sallivus.� Samuti� leppisid� pooled�

kokku� inimõiguste� valdkonnas� tehtavas� poliitilises� tegevuses� ja� tehnilises� koostöös.� Vietnami�

üldplaani� ELi4Vietnami� suhete� edasiseks� arendamiseks� (milles� osutatakse� valitsemistavadele� ja�

inimõigustele)�ning�alates�2007.�aasta�novembrist�läbirääkimistega�hõlmatud�tulevast�partnerlus4�ja�

koostöölepingut�tuleks�nende�dialoogide�abil�veelgi�tugevdada.�

�

EL� osaleb� aktiivselt� tegevustes,� mis� on� mõeldud� puuetega� ja� vaeste� inimeste� elukvaliteedi�

parandamisele.� Komisjon� rakendab� praegu� 18� miljoni� euro� väärtuses� projekti� (2006–2010),� mille�

peaeesmärgiks�on�parandada�tervisestandardeid,�tagades�põhjaosa�kõrgustikes�ja�keskosa�mägismaal�

elavatele� vaestele� kõrgekvaliteedilise� profülaktilise� ja� teraapilise� ravi� võimalused.� Lisaks� sellele�

toetab� komisjon� 11,45� miljoni� euroga� Maailmapanga� elluviidavat� projekti,� millega� tagatakse�

suurem� kindlustuskate� oluliste� terviseteenuste� puhul,� eelkõige� omavalitsuste� tasandil� Vietnami�

mägipiirkondades.�Projektist�peaks�olema�abi�umbes�kolmele�miljonile�inimesele,�kellest�enamik�on�

rahvusvähemused�ja�vaesed.�

�

Samuti�soodustab�EL�aktiivselt�Rahvusvahelise�Kriminaalkohtu�tööd�Vietnamis.�Näiteks�mais�2008�

korraldas�EÜ�delegatsioon�Vietnamis�koos�Vietnami� justiitsministeeriumiga�piirkondliku�seminari�

Rahvusvahelise�Kriminaalkohtu�teemal.�See�oli�esimene�kord,�kui�valitsus�osales�sellisel�seminaril.�
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Lõuna?Aasia�

�

Afganistan� on� endiselt� Euroopa� Liidu� pikaajaliste� prioriteetide� tipus.� See,� kui� oluliseks� peab�

nõukogu� suhteid� Afganistaniga,� kajastub� asjaolus,� et� nõukogu�võttis� aruandeperioodil� vastu�kolm�

olulist�järelduste�paketti,�vastavalt�10.�detsembril�2007,�10.�märtsil�2008�ja�26.�märtsil�2008.�Kõigis�

neis� rõhutati,� kui� oluliseks� peetakse� inimõigusi,� mille� edendamine� on� ELi� üleüldine� prioriteet.�

Erilist� tähelepanu� pöörati� inimõiguste� rikkumistele,� mis� olid� seotud� tsiviilisikute� vastu� suunatud�

vägivallaga,� eelkõige� naiste� ja� laste� õiguste� rikkumine,� ning� surmanuhtluse� ja� piinamise�

kaotamisele.�Üldiselt�on�EL�jätkuvalt�pühendunud�koostööle�Afganistani�valitsusega,�et�tugevdada�

inimõigustealaseid� institutsioone� ja� mehhanisme.� EL� kutsus� riiki� jätkuvalt� üles� rakendama�

üleminekuperioodi� õigusemõistmise� tegevuskava.� Samuti� innustas� ta� Afganistani� valitsust�

edendama�meediavabadust.�

�

Inimõigused� olid� 21.� veebruaril� 2008� Sloveenias� Brdos� toimunud� ministrite� kolmiku� kohtumise�

päevakorra�põhipunktiks.�Kohtumise� arutelul� keskenduti� eelkõige� surmanuhtluse�küsimusele�ning�

Afganistani� naiste� ja� laste� olukorrale.� Samuti� käsitleti� inimõiguste� küsimusi� ELi� kõrge� esindaja�

Javier�Solana�külaskäigul�Afganistani�21.�aprillil�2008.�Kõrge�esindaja�kasutas�seda�võimalust,�et�

arutada�erinevaid�muret�tekitavaid�küsimusi�ELi�ja�Afganistani�suhetes,�sealhulgas�surmanuhtlust.�

�

Hiljuti� oli� ELil� tähtis� roll� 12.� juunil� 2008� Pariisis� toimunud� Afganistani� toetuseks� korraldatud�

konverentsil.� Kõik� konverentsil� esindatud� võtsid� endale� kohustuseks� edendada� kõikide� afgaanide�

inimõiguste� austamist.� Konverentsil� märgiti,� kuivõrd� tähtis� on� inimõiguste� kaitsmine� õigusriigi�

loomiseks.�See�on�valdkond,�kus�EL�on�andnud�konkreetset�toetust�oma�politseimissiooni�EUPOL�

Afghanistan� kaudu.� Samuti� lubati� konverentsil� toetada� naiste� toetuseks� võetud� riiklikku�

tegevuskava�ja�rõhutati�endiselt�vajadust�tagada�rahvusvahelise�humanitaarõiguse�austamine.�
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EL�jätkas�olukorra�jälgimist�Bangladeshis�pärast�piirkonnadirektorite�kolmiku�külastust�Dhakasse�

6.–9.�juunini�2007.�EL�eelistas�aruandeperioodil�kasutada�„vaikiva�diplomaatia”�poliitikat,�et�

esitada�hulk�sihtotstarbelisi�sõnumeid�vahevalitsusele�ja�kodanikuühiskonnale.�EL�tervitas�samme,�

mis�on�võetud�Bangladeshis�riikliku�inimõiguste�komisjoni�loomiseks,�lootes,�et�see�austab�Pariisi�

põhimõtteid.�Üldisemas�plaanis�jätkas�EL�poliitilise�reformi�protsessi,�sealhulgas�

korruptsioonivastase�kampaania�jälgimist�Bangladeshis,�pöörates�erilist�tähelepanu�rahvusvaheliste�

inimõigustealaste�kohustuste�täitmisele�Bangladeshi�poolt.�EL�tõstatas�Bangladeshi�

ametivõimudega�suheldes�korrapäraselt�inimõigustega�seotud�küsimused.�Heaks�võimaluseks�

käsitleda�ühiseid�mureküsimusi�oli�Bangladeshi�välisasjade�nõuniku�(ministri)�Iftekhar�Ahmed�

Chowdhury�visiit�Brüsselisse�2008.�aasta�aprillis,�mille�käigus�ta�kohtus�kõrge�esindaja�Javier�

Solana�ja�voliniku�Benita�Ferrero4Waldneriga.�ELi�põhisõnumiks�sel�kohtumisel�oli�kutsuda�

vahevalitsust�tungivalt�üles�järgima�väljakuulutatud�demokraatia�taastamise�ajakava.�

�

Alates�2007.�aasta�jaanuari�valimiste�edasilükkamisest�on�EL�toetanud�tingimuste�loomist�

usaldusväärsete�parlamendivalimiste�korraldamiseks�2008.�aasta�detsembris.�Sel�eesmärgil�lähetas�

EL�Bangladeshi�juunis�2008�valimistega�tutvumise�missiooni.�Missiooni�eesmärgiks�oli�hinnata,�kas�

Euroopa�Liidu�valimiste�vaatlemise�missiooni�(mis�peatati�11.�jaanuaril�2007)�taaslähetamine�2008.�

aasta�detsembriks�kavandatud�parlamendivalimistele�oleks�kasulik,�teostatav�ja�soovitav,�tuginedes�

ELi�valimiste�abistamist�ja�vaatlemist�käsitlevas�teatises�(KOM(2000)�191�lõplik)�esitatud�

kriteeriumidele.�

�

Euroopa�Liit�jätkas�sel�Bhutani�jaoks�ajaloolisel�aastal�riigis�heade�valitsemistavade�toetamist.�

Esimest�korda�riigi�ajaloos�valis�Bhutani�rahvas�24.�märtsil�2008�riikliku�esinduskogu.�EL�saatis�

protsessi�jälgima�valimiste�vaatlemise�missiooni;�missioon�hindas�suures�osas�positiivseks�

demokraatliku�ülemineku�konstitutsioonilise�monarhia�suunas�liikumisel,�mis�kindlustab�kodanike�

põhiõigused.�
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India�puhul�valmistab�muret�jätkuv�diskrimineeriv�käitumine�ja�vägivald�vähemuste�ja�sotsiaalselt�

ebasoodsas� olukorras� olevate� rühmade� suhtes.� ELi� suhted� Indiaga� arenesid� jätkuvalt� New� Delhis�

7.�septembril�2005.�aastal�kokkulepitud�ühise�tegevuskava�raames.�Kaheksas�India�ja�Euroopa�Liidu�

tippkohtumine� toimus�30.�novembril�2007�Delhis.�Mõlemad�pooled�kinnitasid�ühist�pühendumust�

demokraatlikele�väärtustele,�põhivabadustele,�pluralismile,�õigusriigile� ja� inimõiguste�austamisele.�

Lisaks� sellele� rõhutasid� juhid,� kui� tähtis� on,� et� genotsiidi,� inimsusevastaste� kuritegude� ja�

sõjakuritegude�toimepanijad�ei�jääks�karistuseta.�Samuti�leppisid�EL�ja�India�tippkohtumisel�kokku�

teha� koostööd� ÜRO� Inimõiguste� Nõukogu� rolli� tugevdamiseks.� ELi� kolmik� ja� selle� India�

vastaspooled� korraldasid� 15.� veebruaril� 2008� neljanda� inimõigustealase� dialoogi,� mille� osas� EL�

võttis�endale�kohustuse�seda�arendada�ja�tugevdada.�

�

EL�kasutas�27.�septembril�2007�tehtud�avaldust,�et�väljendada�oma�täielikku�toetust�demokraatlike�

reformide� protsessile� Maldiividel.� EL� tegi� jätkuvalt� head� tööd,� et� edendada� üleüldist� koostööd�

eesmärgiga�võtta�vastu�kogu�Maldiivide�rahvale�vastuvõetav�põhiseadus,�mis�tagaks�igale�inimesele�

põhiõigused.�

�

Juba�neljandat�aastat�järjest�korraldas�EL�epali�piirkonna�direktorite�kolmiku�visiidi,�mis�toimus�

2007.� aasta� detsembris.� Selle� põhieesmärk� oli� jätkata� toetuse� osutamist� Nepali� rahvale,� et� tagada�

üldine� vastutus� rahuprotsessi� eest.� Programmi� oluliseks� osaks� olid� kohtumised�

kodanikuühiskonnaga,�sealhulgas� inimõiguste�kaitsjate� ja� tõrjutud�rühmade�esindajatega.�Kolmiku�

eriliseks� prioriteediks� oli� kutsuda� kõiki� pooli� üles� kaitsma� õigusriigi� põhimõtteid� ja� võitlema�

karistamatuse� vastu,� võimaldades� Nepali� rahval� elada� hirmuta.� Eelkõige� innustas� EL� valitsust�

tegutsema� seoses� hiljutiste� ülemkohtu� otsustega� inimõiguste� rikkumiste� asjus.� Samuti� avaldas�

kolmik� valitsusele� survet,� et� see� rakendaks� tõrjutud� rühmadega� sõlmitud� lepinguid.� Mõned� kuud�

hiljem,�pärast�ajaloolise�kokkuleppe�saavutamist�poliitiliste�parteide�vahel,�oli�ELil�Nepali�valitsuse�

palvel�täita�tähtis�ülesanne�asutava�kogu�valimiste�vaatlemisel.�Need�sündmused�loovad�väljavaate�

uue� laiapõhjalise� Nepaali� sünniks,� mis� rajaneb� võrdsetel� õigustel� ja� kõikide� inimeste� võrdsusel�

seaduse�ees.�

�



�

�

14146/1/08�REV�1� � mkk� 194�
� DG�E�HR� LIMITE� ET�

Pakistan� sai� aastatel� 2007–2008� pretsedenditu� ELi� tähelepanu� osaliseks.� Eelkõige� oli� selle�

põhjuseks� 18.� veebruaril� 2008� toimunud� parlamendivalimiste� ettevalmistamine.� ELil� oli� selles�

protsessis�täita�positiivne�ja�konstruktiivne�roll,�lähetades�kohapeale�valimiste�vaatlemise�missiooni.�

See� tegi� võimalikuks� tagada� keerukates� tingimustes� tulemuste� üldise� vastuvõetavuse,� mille�

tulemusel� paranes� Pakistanis� rahva� usaldus� demokraatia� vastu.� Nõukogu� tervitas� föderaalse� ja�

piirkondliku� tasandi� valitsusvahetust� ning� kohtuliku� sõltumatuse� taastamiseks� võetud� esialgseid�

samme.� Pärast� seda� on� EL� rõhutanud� oma� pühendumust� jätkata� dialoogi� tugevdamise� kaudu�

Pakistani� rahva� ja� valitsuse� toetamist.� Üheks� ELi� peamiseks� prioriteediks� on� inimõiguste�

edendamine,� pöörates� erilist� tähelepanu� naiste� ja� laste� õigustele.� Seda� pühendumust� näitab� kaks�

korda� aastas� inimõiguste� teemal� toimuv� teabevahetus,� milles� osalevad� Islamabadis� asuva� ELi�

missiooni� juhid� ja� Pakistani� valitsus.� Samuti� on� EL� võtnud� endale� ülesande� uurida� võimalusi�

demokraatlike� institutsioonide� tugevdamiseks,� keskendudes� eelkõige� institutsioonide�

ülesehitamisele�ja�õigusreformile.�

�

EL� jälgis� murelikult� aruandeperioodil� inimõigustega� seotud� olukorra� halvenemist� Sri� Lankal.�

Eelkõige� kahetses� EL� sügavalt� Sri� Lanka� valitsuse� otsust� tühistada� 2002.� aastal� Tamili� Eelami�

Vabadusvõitluse�Tiigritega�sõlmitud�relvarahukokkulepe.�Kõnealune�otsus�ning�käimasolev�sõjaline�

tegevus�põhjustasid�riigis�valitseva�keerulise�olukorra�edasise�halvenemise,�sealhulgas�humanitaar4�

ja� inimõiguste� olukorra� osas.� Samuti� oli� EL� mures� Tamili� Eelami� Vabadusvõitluse� Tiigrite� poolt�

aruandeperioodil� toimepandud� terroriaktide� pärast,� mis� saavutasid� enneolematult� kõrge� taseme�

väidetavate�korduvate�diskrimineerivate�rünnakutega�tsiviilisikute�vastu;�samavõrra�muret�tekitavad�

olid� Tamili� Eelami� Vabadusvõitluse� Tiigrite� poolt� toimepandud� tõsised� inimõiguste� rikkumised,�

sealhulgas� konkreetsete� isikute� tapmised,� lapssõdurite� kasutamine� ja� sunniviisiline� väeteenistusse�

värbamine.�

�
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Pidades� silmas� sellist� olukorda,� otsustas� EL� saata� märtsis� 2008� Sri� Lankale� piirkonnadirektorite�

kolmiku.� Sellega� rõhutati� ELi� ja� Sri� Lanka� ühiseid� kohustusi,� mis� nad� mõlemad� on� võtnud�

rahvusvahelistele� konventsioonidele� allakirjutamisega,� eelkõige� inimõiguste� ja� rahvusvahelise�

humanitaarõiguse� osas.� Kolmik� väljendas� jätkuvalt� ELi� muret� selle� üle,� et� jätkuvalt� teatatakse�

inimõiguste� rikkumistest� Sri� Lankal,� kus� valitseb� karistamatus� ja� laialt� on� levinud� röövimised,�

kadumised,� piinamine,� omavoliline� vahistamine� ja� rünnakud� ajakirjanike� vastu.� EL� võttis�

kahetsusega� teadmiseks� silmapaistvate� isikute� rahvusvahelise� ja� sõltumatu� rühma� otsuse� lõpetada�

oma� töö� seoses� presidendi� uurimiskomisjoniga,� kuna� ollakse� mures,� kas� see� vastab�

rahvusvahelistele� standarditele,� ja� kuna� komisjoni� tööks� ei� ole� suudetud� leida� institutsioonide�

toetust.�EL�rõhutas,�kuivõrd�tõsiselt�tuleb�suhtuda�silmapaistvate�isikute�rahvusvahelise�ja�sõltumatu�

rühma� ja� ÜRO� inimõiguste� ülemvoliniku� poolt� Sri� Lanka� valitsusele� esitatud� üleskutsetesse�

saavutada� konkreetseid� tulemusi,� suhtudes� nende� soovitustesse� tõsiselt,� alustades� kohtuasju� ning�

tagades�tõhusa�ja�sõltumatu�inimõiguste�järelevalve.�Samuti�rõhutas�EL,�kui�tähtis�on�tagada�Norra�

vahendajale� juurdepääs� Kilinochchile,� et� ta� saaks� edastada� Tamili� Eelami� Vabadusvõitluse�

Tiigritele� sõnumi� rahuprotsessi� juurde� naasmise,� humanitaarabi� juurdepääsu� vaatlemise� ja�

inimõiguste�järgimise�kohta.�

�

EL�kordas�oma�mureküsimusi�ELi�ja�Sri�Lanka�ühiskomisjoni�kohtumisel�2008.�aasta�juunis.�

�
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Vaikse�ookeani�piirkonna�riigid�

�

Euroopa� Liitu� teevad� endiselt� murelikuks� olukord� Fidži� Vabariigis� ja� viivitused� Fidži�

ametivõimude� poolt� 18.� aprillil� 2007� Brüsselis� AKV4ELi� partnerluslepingu� artikli� 96� kohaste�

konsultatsioonide� alusel� võetud� kohustuste� rakendamisel.� Selleks� et� teha� kindlaks,� milliseid�

edusamme� on� tehtud� artikli� 96� kohaste� konsultatsioonide� raames� demokraatia,� õigusriigi� ja�

inimõiguste�valdkonnas�võetud�kohustuste�rakendamisel,�ja�käsitleda�murelikuks�tegevaid�küsimusi,�

korraldas�EL�2008.�aasta�juunis�Fidžile�teabekogumismissiooni.�Missiooni�eesmärgiks�oli�kinnitada�

taas�ELi� lähenemisviisi�2006.�aasta�detsembris� toimunud�riigipöördele� järgnenud�kriisile� ja�püüda�

jätkata�ühistel�väärtustel�põhinevat�konstruktiivset�dialoogi.�Samuti�arutati�missiooni�käigus�peamisi�

küsimusi,�mis�olid�tõstatatud�Fidži�vahevalitsuse�peaministri�Frank�Bainimarama�poolt�9.�mail�2008�

volinik� Louis� Michelile� saadetud� kirjas,� mainides� võimalust� lükata� valimised� edasi,� et� jätta� aega�

valimissüsteemi� reformi� läbiviimiseks.� Kuigi� missioon� ise� oli� edukas,� on� olukord� riigis� endiselt�

väga� habras� ja� EL� otsustas� jätkata� olukorra� hoolikat� jälgimist.� EL� väljendas� samuti� muret� seoses�

aruannetega�väidetavate�väärkohtlemisjuhtumite�kohta,�mida�sõjavägi� ja�politsei�on� toime�pannud�

isikute� suhtes,� kes� on� vahistatud� kahtlustatuna� osalemises� vandenõus� valitsuse� kukutamiseks.�

Sellega� seoses� kutsus� ELi� eesistujariik� 2007.� aasta� talvel� Fidži� ametivõime� üles� tagama� toetuse�

õigusriigi� põhimõtetele� ja� nõuetekohaste� kohtumenetluste� võtmise.� EL� kutsus� Fidži� vahevalitsust�

üles� tagama� igaühe� puhul� inimõiguste� austamise� ja� soovitas� vahevalitsusel� tungivalt� viia� läbi�

väidetavate�rikkumiste�põhjaliku�uurimise�kooskõlas�eespool�nimetatud�kohustustega.�

�

6.7.� Ladina?Ameerika�ja�Kariibi�mere�maad�

�

EL� jälgib� hoolikalt� inimõiguste� ja� julgeolekuolukorda� Ladina4Ameerika� ja� Kariibi� mere� riikides�

ning� peab� väga� tähtsaks� jätkuvat� demokraatia� ülesehitamise� protsessi� ja� piirkonna� rahumeelset�

üleminekut�demokraatiale.�EL�teeb�nendes�küsimustes�piirkonnaga�tihedat�koostööd�mitmepoolses�

raamistikus�ning�toetab�rahaliselt�projekte�ja�programme,�mis�on�suunatud�inimõiguste,�sealhulgas�

põlisrahvaste� õiguste� kaitsmisele� ja� edendamisele,� demokratiseerimisele� ja�

mittediskrimineerimisele,� kasutades� eelkõige� Euroopa� demokraatia� ja� inimõiguste�

rahastamisvahendit� ja� stabiliseerimisvahendit.� Muu� hulgas� aitab� EL� piirkonnas� demokraatia�

tugevdamisele�kaasa�sel�viisil,�et�saadab�piirkonda�ELi�valimiste�vaatlemise�missioone.�2007.�aastal�

lähetati�kaks�sellist�missiooni�(Ecuadori�ja�Guatemalasse).�

�
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Inimõigustealased�sätted�on�piirkonna�riikidega�sõlmitud�ja�läbiräägitavate�lepingute�lahutamatuks�

osaks.�Eelkõige�peab�EL�praegu�läbirääkimisi�assotsieerimislepingute�sõlmimiseks�Kesk4Aafrika�ja�

Andide�Ühenduse�ja�MERCOSURi�riikidega,�sisaldades�poliitilist�dialoogi,�koostööd�ja�kaubanduse�

liberaliseerimise� osasid.� Inimõigused� ja� turvalisuse� küsimused� on� oluline� komponent,� mida�

võetakse�arvesse�lepingute�kõikides�peatükkides.�Samuti�arutatakse�inimõiguste�küsimusi�Brasiilia�

ja� Mehhikoga� kavandatud� uue� strateegilise� partnerluse� raames.� Teatavate� riikidega,� näiteks�

Argentinaga,� moodustavad� valdkondlikud� inimõigustealased� dialoogid� osa� korrapärastest�

poliitilistest� konsultatsioonidest.� Ametlikud� poliitilised� dialoogid� on� samuti� kehtestatud� Tšiili� ja�

MERCOSURiga� olemasolevate� assotsieerimislepingute� alusel.� Need� dialoogid� sisaldavad�

korrapäraseid�inimõigustealaseid�arutelusid�kõrgemate�valitsusametnike�tasemel.�

�
ELi� ning� Ladina4Ameerika� ja� Kariibi� mere� riikide� juhid� rõhutasid� 16.� mail� 2008� Peruus� Limas�

toimunud� viiendal� tippkohtumisel,� et� õigusriigi� ja� demokraatia� väärtuste� ja� põhimõtete� austamine�

jääb� solidaarsuse� ja� võrdsuse� raamistikus� oluliseks� ning� moodustab� aluse� ELi� ning� Ladina4

Ameerika� ja� Kariibi� mere� riikide� strateegilisele� kahe� piirkonna� partnerlusele.� Nad� võtsid� endale�

ülesandeks� parandada� märkimisväärselt� oma� inimeste� elukvaliteeti� üldiste� inimõiguste� raames,�

pidades� sealhulgas� silmas,� et� kõigile� oleks� kedagi� diskrimineerimata� tagatud� kodanikuõigused,�

kultuurilised,� poliitilised� ja� sotsiaalsed� õigused� ning� põhivabadused.� Lima� deklaratsioonis� pöörati�

samuti� tähelepanu� halvenevale� olukorrale� seoses� toiduainetega� varustamisega� ning� innustati�

valitsusi� ja� rahvusvahelisi� organisatsioone� parandama� kodanike� õigust� toidule,� mis� on� üheks�

inimõiguseks.� Inimõiguste� küsimusi� käsitleti� samuti� väiksematel� tippkohtumistel,� mis� toimusid�

kontinendi�allpiirkondadega,�ning�ELi�ja�Ladina4Ameerika�ja�Kariibi�mere�piirkonna�riikide�juhtide�

kahepoolsetel�kohtumistel�Limas.�

�
EL� jälgib� tähelepanelikult� inimõiguste� olukorda� Kesk?Aafrikas� ning� innustab� piirkonna� riike�

tegema� jõupingutusi� demokraatiat� ohustavate� väljakutsetega� tegelemiseks.� ELi� ja� Kesk4Aafrika�

tippkohtumisel�2008.�aasta�17.�mail�Limas� tervitas�EL�Kesk4Aafrika�piirkonna�poolt� selles�vallas�

saavutatud�märkimisväärset�edu,�mis�sai�võimalikuks�peamiselt�tänu�sellele,�et�võeti�vastu�mitmed�

algatused,� sealhulgas�Kesk4Aafrika� julgeolekustrateegia,�mis�on�kavandatud�vägivallaprobleemide�

ning� riskirühma� kuuluvate� või� seadusega� konflikti� sattunud� noortega� seotud� küsimuste�

käsitlemiseks.144�Komisjon�toetab�nii�riiklikul�kui�piirkondlikul�tasandil�tehtavaid�julgeolekualaseid�

jõupingutusi� mitmete� koostöömeetmete� kaudu,� mis� viiakse� ellu� noorte� kuritegevuse� ennetamise,�

piirkondliku�integratsiooni�ja�õigusreformi�valdkonnas.�

�
�������������������������������������������������
144� 9538/08.�
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Guatemalas�asutas�ELi� missiooni� juht� töörühma,�kes�kontrollib� teateid� inimõiguste� rikkumistest,�

eelkõige� inimõiguste� kaitsjate� puhul,� ja� teeb� ettepanekuid� meetmete� võtmiseks.� Esile� saab� tõsta�

mitmed� positiivsed� saavutused:� mitme� liikmesriigi� ja� komisjoni� poolt� rahastatava� karistamatuse�

vastase� rahvusvahelise� komisjoni� asutamine� Guatemalas� (CICIG);� Haagi� konventsiooni�

ratifitseerimine� ja� selle� rakendusseaduse� vastuvõtmine� koos� uue� riikliku� adopteerimisnõukogu�

loomisega,� et� kiita� heaks� rahvusvaheliste� adopteerimisega� seotud� õigusmenetlused� ja� kontrollida�

nende� järgimist;� naistetapu� ja� naiste� vastu� suunatud� vägivalla� seaduse� vastuvõtmine,� mille�

ettevalmistavat� tööd� toetas� komisjon� õigussektori� reformi� projekti� raames;� riigi� üldine� kohustus�

seoses�inimõiguste�kaitseks�loodud�rahvusvaheliste�mehhanismidega,�sealhulgas�toetus�inimõiguste�

nõukogule.� EL� väljendas� Guatemala� ametiasutustele� oma� sügavat� muret� „surmanuhtluse�

äramuutmist� reguleeriva� seaduse”� vastuvõtmise� pärast� ja� tervitas� Guatemala� presidendi� otsust�

seadust�mitte�kinnitada.�

�

EL� on� mures� julgeoleku� olukorra� halvenemise� ja� vägivalla� suurenemise� pärast� Mehhikos� ning�

tunnustab�Mehhiko� jõupingutusi� inimõiguste� edendamisel� ja� kaitsmisel� mitmepoolsel� tasandil� ja�

eelkõige� inimõiguste� nõukogus� ning� on� jätkanud� inimõiguste� ja� julgeolekuküsimuste,� sealhulgas�

naisetapu� käsitlemist� regulaarses� poliitilises� dialoogis,� sealhulgas� ministrite� tasemel.� Komisjon�

toetab� jätkuvalt�projekte� ja�meetmeid,�mille�eesmärk�on�edendada� inimõigusi�Mehhikos,�eelkõige�

riiklikul�ja�piirkondlikul�tasandil.�

�
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Seoses� Andide� Ühendusega� mõistis� EL� möödunud� aastal� pidevalt� hukka� kõik� inimõiguste�

rikkumised� ja� terroristide� rünnakud� Colombias,� olenemata� nende� toimeopanijast.� Nõukogu�

tunnustas� paranenud� julgeoleku� olukorda� ja� Colombia� valitsuse� suuremaid� jõupingutusi� rahu� ja�

õiguse� taastamiseks� väga� keerukas� olukorras.� Üleminekuajal� Colombia� õigusraamistikuks� oleva�

õiguse�ja�rahu�seaduse�rakendamine�ei�ole�siiski�veel� lõpule�viidud.�EL�kutsus�Colombia�valitsust�

tungivalt�üles�toetama�õiguse�ja�rahu�seaduse�kiiret�ja�tõhusat�rakendamist�kõikides�selle�aspektides�

ja� leidma� selleks� vahendid� viisil,� mis� võtaks� eelkõige� arvesse� ohvrite� õigust� tõele,� õiglusele� ja�

hüvitamisele.� EL� toetas� mitmeid� protsessi� aspekte� koostöö� näol,� andes� muu� hulgas�

stabiliseerimisvahendi� kaudu� abi� ohvrite� organisatsioonidele.� EL� kutsus� kõiki� illegaalseid�

relvarühmitusi� üles� pühenduma� sellele,� et� otsida� riigisisesele� relvakonfliktile� läbirääkimiste� teel�

lahendust.� Nõukogu� kordas� oma� nõuet,� et� ikka� veel� pantvange� kinni� hoidvad� illegaalsed�

relvarühmitused� nad� viivitamata� ja� tingimusteta� vabastaksid� ning� hoiduksid� edaspidi� igasugustest�

inimröövidest.� EL� toetas� paljudes� Colombia� ametiasutustega� toimunud� kontaktides� Colombia�

valitsuse� kindlat� otsust� parandada� relvajõudude� poolt� inimõiguste� austamist� ning� tervitas� sellega�

seoses�tehtud�edusamme.�EL�väljendas�samuti�muret�inimõiguste�kaitsjate,�ametiühingutegelaste�ja�

teiste� riskirühmade�vastu� suunatud�ähvarduste� ja� rünnakute� laine�pärast�ning�kutsus�valitsust� üles�

sellised�teod�avalikult�hukka�mõistma,�võttes�ühtlasi�meetmeid�ohustatud�isikute�kaitseks.�Nõukogu�

väljendas� muret� uute� poolsõjaväeliste� rühmituste� ja� teiste� relvastatud� kuritegelike� rühmituste�

tekkimise� pärast� ning� kutsus� Colombia� valitsust� üles� suurendama� jätkuvaid� jõupingutusi� ning�

intensiivistama� nende� rühmituste� vastu� võitlemiseks� võetavaid� meetmeid.145� Samuti� olid� ELil�

regulaarsed� kontaktid� valitsusväliste� organisatsioonidega� Bogotas� ja� Brüsselis.� Tehti� demarše� ja�

mais� 2008� tegi� EL� avalduse,� et� väljendada� oma� muret� sotsiaalorganisatsioonide� ja� inimõiguste�

kaitsjate�mõrvamiste�ja�nende�vastu�suunatud�ähvarduste�laine�üle.�

�

Peruu� osas� tegi� EL� mitmeid� demarše� valitsuse� katsete� vastu� laiendada� surmanuhtluse�

kohaldamisala�ja�tuletas�meelde�José�paktist�ja�üleameerikalisest�inimõiguste�süsteemist�tulenevaid�

Peruu� kohustusi.� Osaliselt� tänu� ELi� aktiivsele� diplomaatilisele� tegevusele� lükkas� Peruu� kongress�

põhiseaduse�muutmise�ettepanekud�tagasi.�

�

�������������������������������������������������
145� Nõukogu�järeldused,�dok�15040/07.�
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EL� tervitas�Venezuela� rahva� osalemist� 2.� detsembril� toimunud� põhiseaduse� reformi� referendumil�

ning� märkis,� et� referendum� toimus� läbipaistval� viisil.� Kontaktides� Venezuela� eri� rühmade�

esindajatega� tuletas� EL� meelde� vajadust� austada� demokraatlikke� põhimõtteid� ja� inimõigusi� ning�

kordas� veel� kord� oma� kindlat� otsust� toetada� demokraatia� ja� heade� valitsemistavade� tugevdamist�

ning�vaesuse,�ebavõrdsuse�ja�tõrjutuse�leevendamist�Venezuelas.�

�

Kariibi�mere�riikide�osas�kutsus�nõukogu�2008.�aasta�juunis�vastuvõetud�järeldustes�ELi�Kuuba4

poliitika�kohta�Kuuba�valitsust� tungivalt� üles�parandama�ka� tegelikult� inimõiguste�olukorda,�muu�

hulgas�vabastades�tingimusteta�kõik�poliitvangid,�sealhulgas�need,�kes�peeti�kinni�ja�mõisteti�süüdi�

2003.� aastal� See� jääb� ELi� jaoks� peamiseks� prioriteediks.� Samuti� kutsus�nõukogu� Kuuba� valitsust�

üles� hõlbustama� rahvusvaheliste� humanitaarorganisatsioonide� juurdepääsu� Kuuba� vanglatele.�

Lisaks�sellele�kutsus�nõukogu�Kuuba�ametivõime�üles�ratifitseerima�hiljuti�allkirjastatud�kodaniku4�

ja� poliitiliste� õiguste� rahvusvahelise� pakti� ning� majanduslike,� sotsiaalsete� ja� kultuuriliste� õiguste�

rahvusvahelise�pakti�ja�rakendama�neid�ning�asuma�täitma�inimõigustega�seotud�kohustusi,�mis�riik�

on�endale�võtnud�neile�kahele�inimõigusi�käsitlevale�paktile�alla�kirjutades.�

�

Pikendades�Kuubat�käsitlevat�ühist�seisukohta,�kinnitas�nõukogu,�et�EL�kasutab�inimõigustealases�

dialoogis� jätkuvalt� rööpset� lähenemisviisi,� olles� dialoogis� nii� valitsuse� kui� rahumeelse�

kodanikuühiskonnaga.�Liikmesriigid�on�arusaamisel,�et�kõrgetasemelistel�külaskäikudel�tuleks�alati�

käsitleda� inimõigustealaseid� küsimusi� ning� kohtumised� demokraatliku� opositsiooniga� peaksid�

moodustama�vajaduse�korral�kõrgetasemeliste�külaskäikude�osa.�

�

EL� kordas� samuti� taas� oma� üleskutset� Kuuba� valitsusele� tagada� info4� ja� sõnavabadus,� sealhulgas�

juurdepääs�internetile,�ning�kutsus�Kuuba�valitsust�üles�tegema�sellealast�koostööd.146�

�

�������������������������������������������������
146� Nõukogu�järeldused,�dok�11076/08.�
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EL� toetas� endiselt� demokraatia� taastamist� Haitil,� toetades� ÜRO� Julgeoleknõukogu�

rahuvalveoperatsiooni�(MINUSTAH)�ning�abistades�riiki�valimisprotsessis.�Üldine�turvalisuse�kasv�

Haiti� suuremate� linnade� slummides,� mis� on� saanud� võimalikuks� peamiselt� tänu� MINUSTAHi�

raames�võetud�meetmetele,�võimaldas�alustada�tegevusi�hapra�stabiilsuse�kindlustamiseks.�Uue�ELi�

stabiliseerimisvahendi� alusel� alustati� programmi� Port4au4Prince'i� Martissanti� ümbruskonna�

ülesehitamiseks.� EL� abistas� jätkuvalt� valitsust� jõupingutustes� tulla� toime� Haiti� kohtu4� ja�

karistussüsteemi� probleemidega.� Inimõiguste� küsimusi,� eritähelepanuga� laste� olukorral� ja�

toiduainetega� varustamisel,� käsitletakse� edasi� ELi� ja� Haiti� valitsuse� poliitilisel� dialoogil� ELi�

ebakindlas�olukorras�olevate�riikide�algatuse�raames.�

�

7.� ELI�TEGEVUSE�JA�VAHEDITE�TÕHUSUSE�AALÜÜS�

�

Inimõiguste� ja� põhivabaduste,� demokraatia� ja� õigusriigi� edendamine� ja� kaitsmine� on� põhimõtted,�

mida� Euroopa� Liit� on� kindlalt� otsustanud� arvesse� võtta� mitte� üksnes� sisepoliitikas,� vaid� samuti�

välissuhetes.�

�

Sellest� tulenevalt� ja�nagu�on�rõhutatud� terves�käesolevas�aruandes,�on�EList�saanud�põhitegutseja�

inimõiguste� valdkonnas.� Selleks� on� EL� töötanud� välja� mitmesuguseid� vahendeid,� mille� abil�

inimõigusi�edendada�ja�kaitsta.�ELile�inimõiguste�edendamiseks�kättesaadavate�vahendite�hulgas�on�

suunised� prioriteetsetes� temaatilistes� küsimustes� (surmanuhtlus,� piinamine,� inimõiguste� kaitsjad,�

lapssõdurid,� lapse� õigused� jne),� avalikud� avaldused,� konkreetsete� inimõiguste� rikkumiste� korral�

esitatavad� demaršid,� dialoogid� ja� konsultatsioonid� kolmandate� riikidega,� ühised� seisukohad� ja�

ühenduse� vahend� kodanikuühiskonna� projektide� rahastamiseks� inimõiguste� ja� demokraatia�

valdkonnas.�

�
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Euroopa�Ülemkogu�järeldused�

�

Üheks�aruandeperioodi�põhitulemuseks�on�kahtlemata�Euroopa�Ülemkogu�poolt�2008.�aasta�juunis�

inimõigusi,� täpsemalt� laste� õigusi� ja� eelkõige� relvakonfliktidest� mõjutatud� lapsi� käsitlevate�

järelduste� vastuvõtmine.� Järeldustes� kinnitatakse� veel� kord� vajadust� võtta� relvakonfliktidest�

mõjutatud� laste� suhtes� terviklik� lähenemisviis,� mis� hõlmab� turvalisust,� arengut� ja� inimõigusi.�

Järeldused� kajastavad� jõupingutusi� intensiivistamaks� relvakonfliktidest� mõjutatud� laste� õiguste�

süvalaiendamist� ELi� arengupoliitikasse� ja� programmitöösse� (mille� kohta� üldasjade� ja� välissuhete�

nõukogu� võttis� mais� vastu� mitmed� järeldused),� EJKP� operatsioonidesse� (koos� üldasjade� ja�

välissuhete� nõukogu� poolt� mais� vastuvõetud� läbivaadatud� kontrollnimekirjaga)� ning� läbivaadatud�

suuniste� vastuvõtmist� ja� inimõiguste� EJKP� operatsioonidesse� süvalaiendamist� käsitlevate�

dokumentide�avaldamist.�

�

Inimõiguste�süvalaiendamine�

�

Inimõiguste� süvalaiendamine�ELi�poliitikates� on�viimastel� aastatel�märkimisväärselt� edenenud,�

peamiselt�Euroopa� julgeoleku4� ja�kaitsepoliitika�kontekstis,�eelkõige�nimetades�EJKP�missioonide�

juurde� üha� sagedamini� inimõiguste� ja� soolise� võrdõiguslikkuse� valdkonna� nõustajaid.� Selle�

süvalaiendamise� näiteks� on� tava� võtta� inimõigusi� süstemaatiliselt� arvesse� välisoperatsioonides,�

eelkõige� nimetades� inimõiguste� ja� sooliste� küsimuste� nõuandjad.� Muu� hulgas� vastutavad� need�

nõuandjad�laste�ja�relvastatud�konflikti�probleemi�järelevalve�ja�korrapärase�ülevaate�andmise�eest.�

EL� on� teinud� aruandeperioodil� täiendavaid� jõupingutusi� oma� inimõiguste� poliitika� sidususe� ja�

läbipaistvuse�suurendamiseks.�Selle�poliitika�tulemuslikkust�tuleb�parandada�ning�inimõigusi�tuleb�

võtta�täielikult�arvesse�kõikides�asjakohastes�poliitikates�ja�meetmetes�nii�ELis�kui�väljaspool�seda,�

et� tagada� ELi� usaldusväärsus� kolmandate� riikide� jaoks,� sealhulgas� integreerides� korrapäraselt�

inimõiguste� klauslid� ja� peamised� tööalased� standardid� Euroopa� Komisjoni� peetavatesse�

läbirääkimistesse� ja� ELi� lepingutesse� kolmandate� riikidega.� ELi� inimõiguste� suuniseid� ja� teisi�

norme� täiendatakse� ja� muudetakse� praktiliste� rakendusvahendite� väljatöötamise� käigus� paremini�

kasutatavaks.�

�
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Alates� peasekretäri� /� kõrge� esindaja� inimõiguste� valdkonna� isikliku� esindaja� ametikoha�

loomisest� 2004.� aasta� detsembris� on� isiklik� esindaja� suurendanud� selle� teema� tähtsust� ELis� ja�

suurendanud� terves� maailmas� ELi� inimõiguste� valdkonna� tegevuse� nähtavust.� Nõukogu�

peasekretariaadi� inimõiguste� osakonna� juhataja� Riina� Kionka,� kes� on� sellel� ametikohal� töötanud�

alates� 2007.� aasta� jaanuarist,� on� aidanud� olulisel� määral� kaasa� inimõiguste� küsimuste�

järjepidevusele�ja�arvestamisele,�osaledes�aprillis�2008�Aafrika�töörühma�ning�juunis�2008�poliitika4�

ja�julgeolekukomitee�ning�Aasia�ja�Okeaania�töörühma�koosolekutel.�Samuti�soovitab�Riina�Kionka�

võtta� see� teema� terviklikumalt� arvesse� poliitilistes� dialoogides� ja� ELi� eriesindajate� tegevuses.�

Horisontaalne� lähenemisviis� inimõiguste� küsimustele� ELi� välispoliitikas� jääb� siiski� üheks�

peamiseks� liikmesriikide,� nõukogu� sekretariaadi� ja� komisjoni� väljakutseks.� Nõukogu� inimõiguste�

töörühm�soovib� lisada� inimõiguste�küsimuse�süstemaatilise�arutamise� temaatilistes�küsimustes� (nt�

terrorism)� korraldatavate� ekspertide� koosolekute� päevakorda,� 1.� ja� 3.� samba� raames� otsuste�

vastuvõtmisesse� ning� ELi� ja� kolmandate� riikide� tippkohtumiste� kavasse.147� Samuti� aitaks�

tugevdatud�horisontaalne�lähenemisviis�suurendada�terves�maailmas�ELi�inimõiguste�valdkonna�

tegevuse� nähtavust.� Kuigi� EL� on� üks� enim� pühendunud� tegutsejaid� inimõiguste� valdkonnas,� nii�

rahaliselt� (EIDHRi� aastaeelarve� on� 140� miljonit� eurot)� kui� ka� poliitiliselt� (üle� 30� inimõigustele�

pühendatud� dialoogi� kolmandate� riikidega),� tuleks� selle� tegevuse� tähtsust� üldsuse� jaoks� siiski�

suurendada.�

�

�������������������������������������������������
147� Vt�nõukogu�peasekretariaadi�7.�juuni�2006.�aasta�dokumenti�10076/06.�
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ELi�suunised�

�

Selleks� et� suunata� rahvusvahelisel� tasandil� oma� tegevust� inimõiguste� kaitsmise� ja� edendamise�

valdkonnas,� võttis� EL� 1998.� aastal� vastu� inimõiguste� suuniseid,� mis� moodustavad� aluse�

sekkumiseks�kolmandates�riikides.�Nendes�suunistes�määratakse�kindlaks�sekkumiskriteeriumid,�

demaršide�laad�ja�avalduste�sisu.�Näiteks�inimõiguste�kaitsjaid�käsitlevate�suuniste�alusel�võival�ELi�

saatkonnad� saata� vaatlejaid� kohtuistungitele� ja� teavitada� oma� pealinnu� inimõiguste� kaitsjaid�

ähvardavatest�ohtudest.�Need�suunised�on�hindamatu�väärtusega�dokumendid,�mille�alusel� toimub�

ELi� tegevus� kohapeal� ning�üldjuhul� on�neile� lisatud� rakendamisstrateegia�–� näiteks� piinamise�

korral�teadlikkuse�parandamise�kampaaniad,�et�veenda�kolmandaid�riike�ratifitseerima�ja�rakendama�

ÜRO� konventsioone� ja� fakultatiivseid� protokolle.� 2008.� aasta� lõpus� peaks� vastu� võetama� uued�

suunised� naiste� vastu� suunatud� vägivalla� kohta,� olles� täienduseks� juba� hõlmatud� kuuele�

temaatilisele� küsimusele� (surmanuhtlus,� dialoogid� kolmandate� riikidega,� piinamine,� inimõiguste�

kaitsjad,�lapssõdurid�ja�lapse�õigused).�

�

EL�otsustas�2008.�aastal,�kümme�aastat�pärast�nende�peamiste�temaatiliste�suuniste�vastuvõtmist�ja�

tähistamaks� inimõiguste� ülddeklaratsiooni� 60.� aastapäeva,� kõiki� suuniseid� ajakohastada.� ELi�

suuniseid�piinamise,� surmanuhtluse,� laste� ja� relvastatud�konfliktide�kohta�ajakohastati�2008.�aasta�

esimesel� poolel� ning� samal� perioodil� võeti� vastu� uus� strateegia� piinamist� käsitlevate� suuniste�

rakendamiseks.�Samuti�hindas�EL�inimõiguste�kaitsjaid�käsitlevate�suuniste�rakendamist:�hinnati�26�

riigi� selle� valdkonna� kohalikke� strateegiaid� eesmärgiga� teha� kindlaks� võimalikud� parandusviisid.�

Suuniseid�inimõiguste�kaitsjate�ja�kolmandate�riikidega�peetavate�dialoogide�kohta�ajakohastatakse�

2008.�aasta�teisel�poolel.�

�

Suuniste� tõhususe� korrapärane� hindamine� jääb� üheks� peamiseks� eesmärgiks.� ELi� peaeesmärk� on�

tagada� olemasolevate� suuniste� tõhus� rakendamine.� Samuti� on� võimalik� suurendada� teadlikkust�

nendest�suunistest�ELi�missioonidel,�otsustajate�hulgas�liikmesriikides�ja�Brüsselis�ning�nende�seas,�

kellele�suunised�on�mõeldud.�

�
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Surmanuhtluse� küsimuses� on� käinud� järjepidev� tegevus� vastavalt� ELi� suunistele,� aidates� kaasa�

terves� maailmas� surmanuhtluse� kaotamise� protsessile.� Lisaks� korrapärastele� demaršidele� ja�

avalikele�avaldustele�korraldas�EL�kampaania�ÜRO�raames�ning�tagas�ÜRO�Peaassamblee�täiskogu�

istungjärgul� surmanuhtluse� kasutamise� suhtes� moratooriumi� kehtestamist� käsitleva� resolutsiooni�

vastuvõtmise.�Resolutsioon,�mille�esitas�EL�ja�9�muud�kaasautorit�kõikidelt�mandritelt,�võeti�vastu�

piisava�häälteenamusega,�hoolimata�umbes�50�riigi�korraldatud�resolutsioonivastasest�kampaaniast.�

Resolutsioon�62/149�võeti�vastu�18.�detsembril�2007�104�poolt4,�54�vastuhääle�ja�29�hääletamisest�

hoidumisega.� 2008.� aasta� kevadel� tehti� 48� riigis� üldised� demaršid� seoses� surmanuhtluse�

küsimusega.�

�

Detsembris� 2007� võeti� vastu� uued� suunised� lapse� õiguste� kohta.� Seejärel� otsustas� EL� töötada�

tihedas� koostöös� UNICEFi� ja� valitsusväliste� organisatsioonidega� välja� täpselt� nende� vajadustele�

kohandatud� strateegiad� kümne� prioriteetse� riigi� jaoks.� See� lähenemisviis� peaks� tagama� suuniste�

parema�rakendamise.�

�

Dialoogid�kolmandate�riikidega�

�

Kolmandate� riikidega� inimõigustealaste� dialoogide� sisseseadmine� on� põhielement� ELi� poliitikas,�

mille�eesmärk�on�edendada� inimõiguste�austamist� terves�maailmas.�Praegu�peab�EL�umbes�30�

dialoogi�ekspertidega�nii�pealinnades�kui�kohalikul� tasandil�ning�ettevalmistamisel�on�kümme�uut�

dialoogi.�

�

2001.� aasta� suunistes� dialoogide� kohta� sätestatakse� raamistik� inimõigustealaste� dialoogide�

pidamiseks� kolmandate� riikidega.� Suuniseid� on� täiendatud� poliitika4� ja� julgeolekukomitee�

2004.�aasta� teatisega� suuniste� rakendamise� kohta.� Sidus� tööraamistik� ei� takista� kohandamast� iga�

dialoogi� konkreetseid� aspekte� kohalikele� oludele� paindlikul� ja� pragmaatilisel� viisil.� Sõltumata�

kasutatavast�formaadist,�on�kõikide�dialoogide�eesmärk�tõstatada�inimõiguste�küsimus�eesmärgiga�

analüüsida�koos�asjaomaste�kolmandate�riikidega�võimalusi�olukorra�parandamiseks�kohapeal.�

�
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Selle�vahendi�tähtsus�terves�maailmas�inimõiguste�edendamisel�on�äratanud�kolmandates�riikides�

suure� huvi� dialoogide� vastu,� nagu� ilmneb� möödunud� aastal� peetud� dialoogide� üha� suuremast�

arvust.� Kavandatud� on� uued� dialoogid� viie� Kesk4Aasia� riigi� ja� Kaukaasia� riikidega.� Poliitika4� ja�

julgeolekukomitee� tervitas� 2008.� aasta� veebruaris� vastuvõetud� teatises� kolmandate� riikidega�

inimõiguste� küsimustes� peetavate� dialoogide� edenemist,� mis� on� selgeks� tunnistuseks� ELi� selle�

valdkonna�tegevuse�edust.�Teatises�märgiti�samuti,�et�EL�peab�tagama�sidususe�nende�dialoogide�

vahel�ja�olema�suuteline�vastama�kolmandate�riikide�taotlustele.�

�

See� ELi� tegevus� näitab� samuti� tema� valmisolekut� käsitleda� inimõiguste� küsimusi� ELis,� mida�

kolmandad� riigid� dialoogide� raames� üha� sagedamini� tõstatavad.� Seepärast� peab� EL� tagama� oma�

inimõigustealase�tegevuse�järjepidevuse�nii�ELis�kui�väljaspool�seda,�vaadates�läbi�viisid,�kuidas�ta�

rakendab�oma�põhiväärtusi�omaenda�territooriumil.�

�

Konsulteerimine�ja�tegevus�rahvusvahelistel�foorumitel�

�

Euroopa� Liidu� tegevust�ÜRO�Peaassamblee� 62.� istungjärgu� kolmandas� komitees� saab� pidada�

väga� edukaks.� EL� jätkas� ÜRO� Peaassamblee� kolmanda� komitee� töö� toetamist,� jäädes� ühisele�

seisukohale�kõikide�hääletusele�pandud� resolutsioonide�puhul.�Konkreetseid� tulemusi�võib�pidada�

üsna� viljakaks.� Näiteks� pärast� surmanuhtlust� käsitlevale� deklaratsioonile� allakirjutamist� 95� ÜRO�

liikmesriigi�poolt�2007.�aastal�ning�selles�küsimuses�resolutsiooni�eelnõu�koostamiseks�ülemaailmse�

demaršide� tegemise� kampaania� korraldamist� tagas� EL� piirkondadevahelise� koostöö� raames,� et�

esimest�korda�võeti�vastu�resolutsioon,�milles�kutsutakse�üles�kehtestama�üldist�moratooriumi�

surmanuhtluse� kasutamise� suhtes.� Sellise� resolutsiooni� vastuvõtmine,� olenemata� mõne�

surmanuhtlust� kohaldava� riigi� tugevast� vastuseisust,� tähistab� tõelist� pöördepunkti� teel� üleüldise�

surmanuhtluse�kaotamise�suunas.�

�
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Inimõiguste� nõukogu� teise� tegevusaasta� esimesel� poolaastal� asuti� institutsiooniliste� küsimuste�

asemel� arutama� sisulisi� teemasid.� EL� osales� aktiivselt� eelkõige� nõukogu� tööviiside� ja� eeskirjade�

(sealhulgas� üldise� korrapärase� läbivaatamise� mehhanism)� vastuvõtmises� ja� aitas� säilitada� kõige�

olulisemad� osad:� riigispetsiifilised� erimenetlused� (välja� arvatud� Kuuba� ja� Valgevene)� ja�

valitsusväliste� organisatsioonide� osalemine.� Kuigi� arutelud� põhiküsimustes� osutusid� väga�

polariseerituks� ja� kohtade� jaotus� ei� osutunud� ELile� soodsaks,� õnnestus� ELil� kaitsta� inimõiguste�

universaalsust,� hoolimata� mõne� riigi� valikulisest� lähenemisviisist� nendele� õigustele.� Inimõiguste�

nõukogu�kaheksandal�istungil�võimaldas�ELi�kindel�ja�ühtne�seisukoht�tagada�Myanmari�käsitleva�

resolutsiooni� vastuvõtmise� ilma� hääletamiseta.� ELil� oli� võimalik� võtta� riikide� olukord� kõne� alla�

kõikide� päevakorrapunktide� puhul,� näiteks� interaktiivsetes� dialoogides,� temaatilistes�

mõttevahetustes� ja� üldistes� avaldustes,� ning� see� jääb� ka� ELi� edaspidiseks� praktikaks.�

Rahvusvahelise� üldsuse� jaoks� on� väga� oluline,� et� inimõiguste� nõukogu� tegutseks� tõhusalt� ja�

usaldusväärselt.�ELil�on�nendes�jõupingutustes�jätkuvalt�võtmeroll.�

�

Aprillis� 2008� loodi� üldine� korrapärane� läbivaatamine� –� uudne� mehhanism,� mis� annab� võimaluse�

teha� iga� nelja� aasta� järel� igas� ÜRO� liikmesriigis� automaatselt� eksperthinnangu.� Kahele� esimesele�

läbivaatamisvoorule�2008.�aasta�aprillis� ja�mais�võib�anda�suhteliselt�positiivse�hinnangu,�pidades�

silmas� ELi� liikmesriikide� aktiivset� osalemist� interaktiivses� dialoogis.� Üldise� korrapärase�

läbivaatamise� potentsiaali� saada� objektiivne� ülevaade� riikide� olukorrast� tuleb� siiski� jätkuvalt�

suhtuda� hoolikalt,� tähelepanu� ja� täie� tõsidusega.� Juba� on� tehtud� katseid� protsessi� nõrgendada,�

millele�EL�on�järjepidevalt�vastu�seisnud.�

�
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EL�kaalub�jätkuvalt�võimalusi�parandada�oma�tegevuse�tõhusust�mitmepoolsetel�foorumitel.�EL�

püüdis�jätkuvalt�leida�viisi�lahendamaks�dilemmat,�kuidas�esitada�oma�seisukohta�nõukogule,�ning�

jätkas� „mitmehäälselt”� kõnelemist,� esitades� ühise� ELi� seisukoha� eesistujariigi� kaudu,� muutes� sel�

viisil� sõnumi� tugevamaks.� Samuti� on� EL� olnud� jätkuvalt� konstruktiivne� ja� avatud� erinevatesse�

piirkondlikesse�rühmadesse�kuuluvate�riikidega�peetavates�dialoogides�ja�läbirääkimistes,�kuigi�EL�

tunnistab,� et� nende� mõju� võiks� olla� suurem.� Lisaks� sellele� on� tava� kutsuda� asjakohaseid�

valitsusväliseid�organisatsioone�enne�inimõiguse�nõukogu�istungjärke�ning�nende�ajal�ja�pärast�neid�

EL427� inimõiguse� ekspertide� koosolekutele� osutunud� kasulikuks� nii� valitsusväliste�

organisatsioonide�kui�ka�ELi�enda�jaoks.�

�

Tulevikus�kavatseb�EL�planeerida�oma�algatusi� rohkem�ette,�et�määrata�veelgi� täpsemalt�kindlaks�

oma�tegevuse�prioriteedid,�intensiivistada�kontakte�kolmandate�riikidega,�jagada�koormust�suuremal�

määral� sarnaste� vaadetega� kolmandate� riikidega� ning� täita� oma� osa� resolutsioonide�

ratsionaliseerimisel� erinevatel� foorumitel.� ELi� tugevus� osalejana� ÜRO� organites� põhineb�

liikmesriikide�ühtsusel�ning�ühiseid�ressursse�tuleb�kasutada�ära�kõige�paremal�viisil.�

�

8.� JÄRELDUSED�

�

Kümnes� inimõiguste� aastaaruanne� näitab,� kui� tähtsaks� peab� Euroopa� Liit� oma� välispoliitika�

elluviimisel�inimõigusi,�demokraatiat�ja�head�valitsemistava.�Inimõiguste�edendamine�ja�kaitsmine�

on�arengu,�rahu�ja�julgeoleku�jaoks�terves�maailmas�väga�oluline.�

�

Viimastel� aastatel� on� ELi� tegevus� inimõiguste� valdkonnas� stabiilselt� suurenenud,� väljendudes�

suuremal� arvul� peetavates� inimõigustelastes� dialoogides,� nõukogu� inimõiguste� töörühma� poolt�

käsitlevate�teemade�avardumises�ning�uute�mehhanismide�loomises�inimõiguste�nõukogus.�

�
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Kuigi�EL�on�kahtlemata�saavutanud�mõningast�edu�(näiteks�ÜRO�Peaassamblee�resolutsioon,�milles�

kutsutakse� üles� kehtestama� moratooriumi� surmanuhtlusele),� seisavad� tema� ees� siiski� uued�

väljakutsed.�

�

�� Käesoleval�aastal,�mil�tähistatakse�inimõiguste�ülddeklaratsiooni�60.�aastapäeva,�on�varem�kui�

kunagi�varem�vaidlustanud�inimõiguste�üleüldise�laadi�need�riigid,�kes�toetavad�traditsioonil,�

religioonil,�kultuuripärandil�või�ajalool�põhinevat�relativismi.�

�

�� Ajal,� mil� Euroopa� Liidult� oodatakse� üha� enam� inimõiguste� olukorraga� toimetulekut� liidu�

piiridel,� peab� ELi� tegevus� olema� eeskujulik.� See� tegevus� peab� olema� järjepidev� ja�

usaldusväärne�rahvusvahelisel�tasandil.�

�

�� Inimõiguste� süvalaiendamine� kogu� ELi� sise4� ja� välispoliitikasse� on� järjepidevuse� tagamise�

pant.� Selles� osas� on� ÜVJP� kõrge� esindaja� isikliku� esindaja� inimõiguste� küsimuses� Riina�

Kionka� tegevus� olnud� otsustava� tähtsusega.� Ta� jätkab� geograafiliste� ja� valdkondlike�

töörühmade� koosolekutel� ülevaadete� andmist� inimõigustest.� Samuti� tuleb� inimõigusi� võtta�

täielikumalt� arvesse� EJKP� operatsioonides� kõikides� muudes� asjakohastes� Euroopa�

poliitikates,�sealhulgas�kaubanduslepingutes.�

�

�� Nüüd,� mil� inimõiguste� nõukogu� ja� selle� nõuandekomitee� on� loodud� ja� nende� peamised�

tegevuseeskirjad�kindlaks�määratud,�peab�EL�pühenduma�jätkuvalt�sellele,�et�nad�võimaldaks�

endale�tõhusad�ja�usaldusväärsed�vahendid.�

�

Nendele� väljakutsetele� vastamiseks,� peab� EL,� kes� esindab� inimõiguste� nõukogus� vähemuse�

seisukohta,� seisma� vastu� kiusatusele� jääda� isoleerituks� ja� püüdlema� piirkondlikke� erisusi� ületava�

dialoogi� suunas.� EL� püüab� võtta� uusi� piirkonnaüleseid� algatusi,� tõhustades� samas� koostööd�

kodanikuühiskonnaga� ja� eelkõige� inimõiguste� kaitsjatega.� Üksnes� sel� viisil� suudab� Euroopa� Liit�

panna�aruteludel�maksma�kogu�oma�mõju� ja� täita� täielikult�oma�osa� terves�maailmas� inimõiguste�

edendamisel�ja�kaitsmisel.�

�

�
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Overview�of�projects�funded�under�EIDHR�between�1�July�2007�and�

30�June�2008�

�

1.� Projects�selected�through�global�calls�for�proposals1�

�

Organisation�

�

Project�Title�

�

Country�

�

Max.�EC�

contribution�

�
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1� This�list�does�not�include�sensitive�projects�which�will�not�be�published�for�security�reasons.�
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�

2.� Country�calls�for�proposals�

�

Country4based� support� schemes,� CBSS,� are� being� concluded� for� the� following� 72� countries:�

Afghanistan,� Albania,� Algeria,� Angola,� Argentina,� Armenia,� Azerbaijan,� Bangladesh,� Belarus,�

Bolivia,� Bosnia� Herzegovina,� Brazil,� Burundi,� Cambodia,� Chile,� Colombia,� Costa� Rica,� Croatia,�

Cuba,�DRC,�Ecuador,�Egypt,�Ethiopia,�Fiji,�fYRoM,�Georgia,�Guatemala,�Guyana,�Haiti,�Honduras,�

Indonesia,� Israel,� Jordan,� Kazakhstan,� Kosovo,� Kyrgyzstan,� Laos,� Lebanon,� Mauritania,� Mexico,�

Moldova,� Montenegro,� Morocco,� Mozambique,� Nepal,� Nicaragua,� Nigeria,� Pakistan,� Panama,�

Papua� New� Guinea,� Paraguay,� Peru,� Philippines,� RCA,� Russia,� Rwanda,� Salvador,� Serbia,� Sierra�

Leone,� Solomon� Islands,� Sri� Lanka,� Sudan,� Tajikistan,� Turkey,� Uganda,� Ukraine,� Uruguay,�

Venezuela,�Vietnam,�West�Bank�and�Gaza,�Yemen�and�Zimbabwe.�

�
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1.� Funding/projects�selected�without�calls�for�proposals1�

�

Organisation�

�

Project�title�

�

Country�

�

Max.�EC�

contribution�
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1� Without�the�Election�Observation�Missions.�
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�

EU/ITERATIOAL�DAYS�I�THE�FIELD�OF�HUMA�RIGHTS�

�

DATE� DAY�

6�February� International�Day�of�Zero�Tolerance�against�Female�Genital�Mutilation�

8�March� International�Women's�Day�

21�March� International�Day�for�the�Elimination�of�Racial�Discrimination�

8�April� International�Roma�Day�

3�May� World�Press�Freedom�Day�

17�May� International�Day�against�Homophobia�

18�October� EU�Day�against�Trafficking�in�Human�Beings�

20�June� World�Refugee�Day�

26�June� International�Day�in�Support�of�Victims�of�Torture�

9�August� International�Day�of�the�World's�Indigenous�People�

10�October� World�Day�Against�the�Death�Penalty�

20�November� Universal�Children's�Day�

25�November� International�Day�for�the�Elimination�of�Violence�against�Women�

3�December� International�Day/EU�Day�of�Disabled�People�

10�December� Human�Rights�Day�
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�

Further�information�about�the�EU's�human�rights�policy�is�available�at:�

�

http://www.consilium.europa.eu/human4rights�

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm�

http///www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/�

�

As�mentioned� in� this� report,� there�are�a�number�of� international�organisations� involved� in�human�

rights�work.�Their�websites�provide�further�detail�on�their�actions�in�this�field:�

�

United�Nations;�http://www.un.org�

International�Labour�Organisation;�http://www.ilo.org/global/lang44en/index.htm�

Un�Office�of�the�High�Commissioner�for�Human�rights;�http://www.ohchr.org�

International�Criminal�Court;�http://www.icc4cpi.int�

Council�of�Europe;�http://www.coe.int�

European�Court�of�Human�Rights;�http://www.echr.coe.int/echr�

Organisation�for�Security�and�Cooperation�in�Europe;�http://www.osce.org�

African�Union;�http://www.africa4union.org�

Organisation�of�American�States;�http://www.oas.org�

�

There�are�a�number�of�international�NGO's�which�provide�a�wealth�of�information�on�human�rights�

issues�across�the�globe�on�their�various�websites,�including:�

�

Amnesty�International;�http://www.amnesty.org�

Human�Rights�Watch;�http://www.hrw.org�

International�Federation�of�Human�Rights;�http://www.fidh.org�

The�International�Committee�of�the�Red�Cross;�http://www.icrc.org�

�

�

http://www.un.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/echr
http://www.osce.org/
http://www.africa-union.org/
http://www.oas.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/
http://www.fidh.org/
http://www.icrc.org/
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�

ACHPR� African�Commission�on�Human�and�Peoples�Rights�
ACP� African,�Caribbean�and�Pacific�
AIHRC� Afghanistan�Independent�Human�Rights�Commission��
ALDE� Alliance�of�Liberals�and�Democrats�for�Europe�
AMIS� African�Union�Mission�in�the�Darfur�region�of�Sudan�
ANP� Afghan�National�Police��
ASEAN� Association�of�Southeast�Asian�Nations�
ASEF� Asia�Europe�Foundation�
ASEM� Asia4Europe�Meeting�
AT� Austria�
AU� African�Union�
BiH� Bosnia�and�Herzegovina�
CAAC� Children�affected�by�armed�conflict��
CARDS� Programme�of�Community�assistance�for�reconstruction,�development�and�

stabilisation�
CBM� Confidence4building�measures�
CBSS� Country4Based�Support�Schemes�
CEAS� Common�European�Asylum�System�
CEDAW� Committee�on�the�Elimination�of�Discrimination�against�Women�
CFSP� Common�Foreign�Security�Policy�
CICIG� International�Commission�against�Impunity�in�Guatemala�
CMI� Crisis�Management�Initiative�
COAFR� EU�Council's�Working�Party�on�Africa�
COASI� EU�Council's�Working�Party�on�Asia4Oceania�
CoE� Council�of�Europe�
COEST� EU�Council's�Working�Party�on�Eastern�Europe�and�Central�Asia�
COHOM� Council�Human�Rights�Working�Party�
CONOPS� Concept�of�operations�
COTER� EU�Council's�Working�Party�on�terrorism�
CPA� Comprehensive�Peace�Agreement�
CPT� European�Committee�for�the�Prevention�of�Torture�
CSP� Comprehensive�Status�Proposal�
CSR� Corporate�Social�Responsibility�
DCCA� Development�and�Cooperation�in�Central�Asia�
DCI� Development�Cooperation�Instrument�
DDPA� Durban�Declaration�and�Programme�of�Action�
DDR� disarmament,�demobilization�and�reintegration�
DK� Denmark�
DPRK� Democratic�People's�Republic�of�Korea�
DRC� Democratic�Republic�of�the�Congo�
DRC� Durban�Review�Conference�
EC� European�Commission�
ECCC� Extraordinary�Chambers�in�the�Constitutional�Court�of�Cambodia�
ECHR� European�Court�of�Human�Rights�
ECOSOC� Economic�and�Social�Council�
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ECRI� European�Commission�against�Racism�and�Intolerance�
EE� Estonia�
EEG� Eastern�European�Group�
EFA� European�Free�Alliance,�European�Parliament�political�group�
EIDHR� European�Instrument�for�Democracy�and�Human�Rights�
EIUC� European�Inter�University�Centre�for�Human�Rights�and�Democratisation�
ELIAMEP� Hellenic�Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�
ENP� European�Neighbourhood�Policy�
ENPI� European�Neighbourhood�and�Partnership�Instrument�
EOM� Election�Observation�Mission�
EP� European�Parliament�
EPAs� Economic�Partnership�Agreements�
EPD� Enhanced�Permanent�Dialogue�
EPLO� European�Peacebuilding�Liaison�Office�
ESDP� European�Security�and�Defence�Policy�
EU� European�Union�
EUBAM� European�Union�Border�Assistance�Mission�to�Moldova�and�Ukraine�
EUFOR� European�Military�Force�
EUFOR�Tchad/RCA� Bridging�military�operation�in�Eastern�Chad�and�North�Eastern�Central�

African�Republic��
EUJUST�LEX� Integrated�Rule�of�Law�Mission�for�Iraq��
EULEX�Kosovo� European�Union�Rule�of�Law�Mission�in�Kosovo�
EUPM� European�Union�Police�Mission�
EUPOL�Afghanistan� EU�Police�mission�in�Afghanistan�
EUPOL�COPPS� European�Union�Police�Mission�for�the�Palestinian�Territories��
EUPOL�RD�Congo� European�Union�Police�Mission�in�the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUPT�Kosovo� EU�Planning�Team�Kosovo�
EUR� Euro�
EUSEC�RD�Congo� EU�mission�to�provide�advice�and�assistance�for�security�sector�reform�in�

the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUSR� EU�Special�Representative�
FAO� Food�and�Agriculture�Organisation�
FDLR� Forces�démocratiques�de�libération�du�Rwanda�
FIDH� Fédération�Internationale�des�Droits�de�l'Homme�
FR� France�
FRA� Fundamental�Rights�Agency�
FRIDE� Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�
FYROM� former�Yugoslav�Republic�of�Macedonia�
GAERC� General�Affairs�and�External�Relations�Council�
GFMD� Global�Forum�on�International�Migration�and�Development�
GRULAC� Group�of�Latin�American�and�Caribbean�countries�
GRULAC� Group�of�Latin�America�and�Caribbean�Countries�
GSP� EU's�Generalised�System�of�Preferences�
GSP+� Special�Incentive�Arrangement�for�Sustainable�Development�and�Good�

Governance�
GSPC� Salafist�Group�for�Preaching�and�Combat�
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HDIM� Human�Dimension�Implementation�Meeting�
HoMs� Heads�of�Mission�
HQ� Headquarters�
HRC� Human�Rights�Council�
HRDs� Human�Rights�Defenders�
IA� International�Alert�
ICC� International�Criminal�Court�
ICCPR� International�Covenant�on�Civil�and�Political�Rights�
ICESCR� International�Covenant�on�Economic,�Social�and�Cultural�Rights�
ICTJ� International�Center�for�Transitional�Justice�
ICTY� International�Criminal�Tribunal�for�the�former�Yugoslavia�
IDPS� Institut�de�Développement�de�Produits�de�Santé�
IER� Fairness�and�Reconciliation�Commission�
IfP� Initiative�for�Peace�building�
IHL� International�humanitarian�law�
IIGEP� Independent�International�Group�of�Eminent�Persons�
ILO� International�Labour�Organisation�
IOM� International�Organisation�for�Migration�
IPA� Instrument�on�Pre4Accession�Assistance�
IPA� Instrument�on�Pre4Accession�Assistance�
IT� Italy�
IWGIA� International�Work�Group�for�Indigenous�Affairs�
JMA� Joint�Military�Affairs�
JPA� Joint�Parliamentary�Assembly�
JPL� Justice�and�Peace�Law�
LAC� Latin�American�and�Caribbean�countries�
LIBE� Committee�on�Civil�Liberties,�Justice�and�Home�Affairs�
LRA� Lord's�Resistance�Army�
LTTE� Liberation�Tigers�of�Tamil�Eelam�
MDC� Movement�for�Democratic�Change�
MDG� Millennium�Development�Goal�
MEP� Member�of�the�European�Parliament�
Mercosur� Common�market�of�the�south��
MINUSTAH� Mission�des�Nations�Unies�pour�la�stabilisation�en�Haiti�
MLC� Mouvement�de�Libération�du�Congo�
MoI� Ministry�of�the�Interior�
NATO� North�Atlantic�Treaty�Organization�
NCCM� National�Council�for�Childhood�and�Motherhood�
NCHR� National�Council�for�Human�Rights�
NGOs� Non4governmental�organisations�
NL� Netherlands�
ODIHR� Office�for�Democratic�Institutions�and�Human�Rights�
OECD� Organisation�for�Economic�Co4operation�and�Development�
OJ� Official�Journal�of�the�European�Union�
OP� Optional�Protocol�
OPCAT� Optional�Protocol�to�the�International�Convention�against�Torture�and�

Other�Cruel,�Inhuman�or�Degrading�Treatment�or�Punishment�
OSCE� Organisation�for�Security�and�Cooperation�in�Europe�
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PACE� Parliamentary�Assembly�of�the�Council�of�Europe�
PCP� Palestinian�Civil�Police��
PDCI� Partners�for�Democratic�Change�International�
PHARE� Programme�of�Community�aid�to�the�countries�of�Central�and�Eastern�

Europe�
PSC� Political�and�Security�Committee�
RCP� Rafah�Crossing�Point��
RPM� Reform�Process�Monitoring�
RRI� Review,�rationalisation�and�improvement�
SA� Stabilisation�and�Association�
SAA� Stabilisation�and�Association�Agreement�
SADC� Southern�African�Development�Community�
SAp� Stabilisation�and�Association�process�
SE� Sweden�
SG/HR� Secretary�General/High�Representative�for�the�Common�Foreign�and�

Security�Policy�
SPS� Milosevic's�former�Socialist�party�
SSR� Security�sector�reform��
STM� SAp�Tracking�Mechanism�
SuR� State�under�Review�
SW� Saferworld�
TAIEX� Technical�Assistance�and�Information�Exchange�
TEU� Treaty�of�European�Union�
UK� United�Kingdom�
UN� United�Nations�
UNAMA� United�Nations�Assistance�Mission�in�Afghanistan�
UNAMID� UN/AU�Hybrid�Operation�in�Darfur�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNESCO� United�Nations�Educational,�Scientific�and�Cultural�Organization�
UNGA� United�Nations�General�Assembly��
UNHCR� United�Nations�High�Commissioner�for�Refugees�
UNHRC� UN�Human�Rights�Council�
UNICEF� United�Nations�Children's�Fund�
UNODC� United�Nations�Office�on�Drugs�and�Crime�
UNPFII� UN�Permanent�Forum�on�Indigenous�Issues�
UNSC� United�Nations�Security�Council�
UNSCR� United�Nations�Security�Council�Resolution�
UNSG� United�Nations�Secretary4General�
UNSRSG� Special�Representative�of�the�UN�Secretary�General�
UPR� Universal�Periodic�Review��
US� United�States�
WEOG� Western�European�and�Others�Group�
WG� Working�Group�
WTO� World�Trade�Organisation�
ZANU4PF� Zimbabwe�African�National�Union�–�Patriotic�Front�
�

�
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(TEXT�FOR�OUTSIDE�BACK�COVER)�

�

�

�

This�10th�EU�Annual�Report�on�Human�Rights�covers� the� actions�and�policies�undertaken�by� the�

European�Union�between�1�July�2007�and�30�June�2008�in�pursuit�of�its�goals�to�promote�universal�

respect�for�human�rights�and�fundamental�freedoms.�While�not�an�exhaustive�account,�it�highlights�

human�rights�issues�that�have�given�cause�for�concern�and�what�the�EU�has�done�to�address�these,�

both�within�and�outside�the�Union.�
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