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Ηκυβέρνηση της Νικαράγουας διέπραξε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έκανε τα
στραβά μάτια ενόσω ένοπλες συμμορίες περικύκλωναν διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους
βιάστηκαν αργότερα με τουφέκια και βασανίστηκαν στη διάρκεια της κράτησής τους, σύμφωνα με
έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που δόθηκε σήμερα στη
δημοσιότητα.
Ηέκθεση τεκμηριώνει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγράφηκαν από τις 18
Απριλίου έως τις 18 Αυγούστου, περιλαμβανομένης της δυσανάλογης χρήσης βίας και
εξωδικαστικών εκτελέσεων από την αστυνομία, εξαφανίσεων, εκτεταμένων αυθαίρετων
κρατήσεων και περιστατικών βασανιστηρίων και σεξουαλικής βίας στα κέντρα κράτησης.
"Ηκαταστολή και οι πράξεις αντεκδίκησης εναντίον διαδηλωτών συνεχίζεται στη Νικαράγουα
καθώς ο κόσμος κοιτάει αλλού", ανέφερε σε μια δήλωση ο Ύπατος Αρμοστής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ Ζέιντ Ράαντ αλ-Χουσέιν.
Σύμφωναμε την έκθεση, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που συγκαλείται τον
ερχόμενο μήνα, θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας διεθνούς επιτροπής
έρευνας ή αλήθειας προκειμένου να αποτρέψει την επιδείνωση της κατάστασης, αν και "το
αποκαρδιωτικό αποτέλεσμα της καταστολής" και "ένα εκτεταμένο κλίμα φόβου" οδήγησε πολλούς
από τους διαδηλωτές στη σιωπή.
Κρατούμενοιβασανίστηκαν με τέιζερ, συρματόπλεγμα, χτυπήματα με γροθιές και σωλήνες και
απόπειρες στραγγαλισμού, αναφέρεται στο κείμενο.
"Κάποιεςγυναίκες υπέστησαν σεξουαλική βία, περιλαμβανομένων βιασμών, και είπαν πως οι
απειλές σεξουαλικής κακοποίησης αποτελούσαν κοινό τόπο. Πολλοί κρατούμενοι ανέφεραν
επίσης περιπτώσεις βιασμού, περιλαμβανομένου βιασμού με τουφέκια και άλλα αντικείμενα",
σύμφωνα με την έκθεση.
Ηβίαιη καταστολή των διαδηλώσεων εναντίον του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα, πρώην ηγέτη του
μαρξιστικού αντάρτικου, έχουν προκαλέσει τη διεθνή καταδίκη. Στην έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται

πως τουλάχιστον 300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 2.000 έχουν τραυματιστεί.
Μετάτην έναρξη των διαδηλώσεων τον Απρίλιο, άνθρωποι που συνδέονταν με το κυβερνών
κόμμα των Σαντινίστας ενεπλάκησαν σε "δυνάμεις σοκ" ή "συμμορίες" προκειμένου να επιτεθούν
σε ειρηνικούς διαδηλωτές, αναφέρεται στην έκθεση του ΟΗΕ.
"Αυτέςοι συμμορίες κρατούσαν ρόπαλα, βέργες και πέτρες και φορούσαν κράνη", προστίθεται.
ΟΟΗΕ διαθέτει ακόμη μαρτυρίες για φιλοκυβερνητικές ένοπλες ομάδες, εκπαιδευμένες από
πρώην μέλη συμμοριών και απόστρατους στρατιωτικούς, που συνέλαβαν διαδηλωτές σε όλη τη
χώρα.
"Αυτάτα ένοπλα στοιχεία φέρεται να είναι καλά εκπαιδευμένα και εξοπλισμένα με οχήματα,
στρατιωτικό εξοπλισμό και όπλα, περιλαμβανομένων όπλων μεγάλου διαμετρήματος όπως AK-47
και τουφέκια ελεύθερου σκοπευτή Ντραγκούνοφ", αναφέρεται στην έκθεση.
Σετηλεοπτική συνέντευξή του στο Euronews στις 20 Ιουλίου, ο Ορτέγα είπε πως οι ομάδες αυτές
ήταν "εθελοντές αστυνομικοί" σε "ειδικές αποστολές", και πως λειτουργούσαν μυστικά για λόγους
ασφαλείας, αναφέρεται στην έκθεση.
ΗΎπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει συγκεντρώσει πολλές
πληροφορίες (από εμπιστευτικές και ανοικτές πηγές), σύμφωνα με τις οποίες φιλοκυβερνητικές
δυνάμεις ενήργησαν με τη συγκατάθεση (και συχνά με κοινό και συντονισμένο τρόπο με) υψηλού
επιπέδου κρατικές Αρχές και την Αστυνομία, και πως ενεργούσαν με πλήρη ατιμωρησία",
αναφέρεται στην έκθεση.
Ορισμένοιδιαδηλωτές χρησιμοποίησαν όπλα, ανάμεσά τους και τουφέκια, όμως ο ΟΗΕ δεν βρήκε
αποδείξεις ότι συντόνισαν ή σχεδίασαν τη βία.
ΟΟΗΕ ανέφερε ότι είναι σε τακτική επαφή με το υπουργείο Εξωτερικών της Νικαράγουας αλλά
έχει συναντήσει εμπόδια στην εργασία του.
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