
 

 

 

 
Mänskliga rättigheter i Ekvatorialguinea år 2010  

 

ALLMÄNT 

 

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna 

 

Ekvatorialguinea, med cirka en miljon invånare, är formellt en konstitutionell 

republik med flerpartisystem. Ekvatorialguinea karaktäriseras av en svag 

statsapparat och en bristande respekt för demokratiska processer. Landet har 

sedan 1979 styrts av president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo och hans 

parti Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, PDGE. Det senaste presidentvalet 

ägde rum år 2009, och kantades av oegentligheter. Presidenten erhöll 95 

procent av rösterna. 

 

Ekvatorialguinea har undertecknat och ratificerat de centrala konventionerna 

om mänskliga rättigheter, men rapportering till de olika konventionsbaserade-

övervakningskommittéerna sker inte regelbundet. Grova brott mot de 

mänskliga rättigheterna förekommer trots att åtgärder vidtagits under de 

senaste åren för att förbättra situationen. FN:s specialrapportör för tortyr 

besökte Ekvatorialguinea år 2008 och i en efterföljande rapport kritiserades 

fängelseförhållandena i landet och det utbredda bruket av tortyr. Summariska 

avrättningar förekommer. Dödsstraffet är inte avskaffat och dödsdomar 

utfärdas alltjämt. Personer frihetsberövas på oklara grunder och den 

lagstadgade häktningstiden överskrids.  

 

Rättsväsendet är enligt grundlagen oberoende, men kontrolleras i praktiken av 

presidenten och det styrande partiet. Rättssäkerheten är bristfällig, straffriheten 

utbredd och korruption är vanligt förekommande. Få oberoende medier finns 

och tryckfriheten är kraftigt begränsad. Självcensur tillämpas. Oberoende 

organisationer, som arbetar med mänskliga rättigheter, är förbjudna och 
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kränkningar av yttrandefriheten förekommer. Religionsfrihet garanteras i 

författningen och respekteras i allmänhet.  

 

Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta konventioner om mänskliga 

rättigheter är ratificerade. Rådande lagar för minimilön samt arbetstid följs 

generellt. Slav- och barnarbete är förbjudet, men förekommer. Hälso- och 

sjukvården är eftersatt, liksom skolsystemet. Trots oljefyndigheter och hög 

ekonomisk tillväxt lever majoriteten av befolkningen i fattigdom.  

 

Författningen garanterar lika rättigheter för kvinnor och män, men kvinnans 

ställning är svag. Handel med barn och barnprostitution ger stränga straff, men 

förekommer. Skolgång är obligatorisk upp till tretton års ålder, men garanteras 

inte i praktiken. Trakasserier av etniska grupper och invandrare förekommer. 

Homosexuella personer diskrimineras. Rättssäkerheten för flyktingar är relativt 

god. Inga specifika lagar för personer med funktionsnedsättning finns. Inga 

inhemska frivilligorganisationer för mänskliga rättigheter finns, dock kan  en 

öppning skönjas kring internationella insatser.  

 

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om 

mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-

kommittéer 

 

Ekvatorialguinea har ratificerat följande internationella konventioner om de 

mänskliga rättigheterna: 

 

- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt dess första fakultativa 

(frivilliga) tilläggsprotokoll om enskild klagorätt. Det andra fakultativa 

protokollet om avskaffande av dödsstraffet har varken undertecknats 

eller ratificerats. 

- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). 

Det fakultativa protokollet om enskild klagorätt har varken 

undertecknats eller ratificerats.  

- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD). 

- Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

(CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt. 

- Konventionen mot tortyr , Convention Against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Det fakultativa 

protokollet om förebyggande av tortyr har varken undertecknats eller 

ratificerats. 
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- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the 

Child (CRC). Ekvatorialguinea har ratificerat tilläggsprotokollet om 

handel med barn, barnprostitution och barnpornografi respektive 

tilläggsprotokollet om barn i väpnade konflikter.  

- Flyktingkonventionen, Convention Related to the Status of Refugees, samt det 

tillhörande protokollet från 1967. 

- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter. 

 

Ekvatorialguinea har varken undertecknat eller ratificerat konventionerna om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) samt mot 

tvångsvisa försvinnanden (CED).  

 

Ekvatorialguinea har varken undertecknat eller ratificerat Romstadgan för 

internationella brottmålsdomstolen (ICC).  

 

Landet rapporterar inte regelbundet till de olika konventionskommittéerna.. 

Sedan år 2009 har rapportering skett till CEDAW (2009) och CAT (2010).  

 

Under år 2008 fick landet besök av FN:s specialrapportör för tortyr, Manfred 

Nowak, som undersökte situationen i landets fängelser och häkten. Inom 

ramen för FN:s råd för mänskliga rättigheters allmänna ländergranskning 

(Universal Periodic Review, UPR) genomfördes år 2009 en översyn av 

respekten för mänskliga rättigheter i Ekvatorialguinea. Rådets samlade 

rekommendationer till Ekvatorialguinea innefattade en djupgående reform av 

lagar, straffsystemet och juridiska institutioner för att etablera ett oberoende 

rättsväsende, en begränsning av militärdomstolarnas jurisdiktion, tillåtelse av 

slumpvisa besök till fängelser och häkten, samt att utbilda säkerhetspersonal i 

mänskliga rättigheter. Regeringen svarade att de ser allvarligt på sina 

tillkortakommanden och har sedan dess vidtagit vissa åtgärder för att förbättra 

situationen för de mänskliga rättigheterna i landet.   

 

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER 

 

3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr 

 

Ekvatorialguinea har ratificerat konventionen mot tortyr och antog år 2006 en 

lag som uttryckligen förbjuder tortyr. Trots detta förekommer tortyr och 

brukas av säkerhetsstyrkor, polis och fängelsepersonal. Summariska 

avrättningar förekommer.  

 

Då FN:s specialrapportör för tortyr, Manfred Nowak, besökte landet 2008 

beviljade regeringen endast tillträde till vissa fängelser och polishäkten och inte 

till några militära häkten. Specialrapportören noterade att polisen systematiskt 

använde sig av tortyr och observerade en fullt utrustad tortyrkammare på en 
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polisstation. Fängelser uppnår inte en internationell standard. Fångar lever ofta 

under omänskliga och i vissa fall livshotande förhållanden. Ofta saknas tillgång 

till mat, tjänligt dricksvatten och sanitära faciliteter. Många nekas den timmes 

dagliga träning som fastslagits som minimum enligt internationell standard. En 

del av de politiska fångarna sitter fastkedjade med fotboja under nästan hela 

straffperioden. Misshandel och bristande tillgång till sjukvård är vanligt. 

Utländska fångar och invandrare är en speciellt utsatt grupp.  

 

En del förbättringar har utförts under senare år. Regeringen har vidtagit 

åtgärder mot tortyr, byggt större celler i ett par fängelser, samt börjat separera 

kvinnor och ungdomar från övriga fångar. Besöksförbudet till fängslade hävdes 

i november 2010. Regeringen har även ingått ett avtal med representanter från 

Internationella Röda Korskommittén (ICRC) om att regelbundet få besöka 

fängelser.  

 

4. Dödsstraff 

 

Dödsstraff är föreskrivet för vissa brott och dödsdomar avkunnas fortfarande. 

De senaste kända avrättningarna ägde rum i augusti 2010, då fyra män dömdes 

till döden efter att av militärdomstol funnits skyldiga till mordförsök på 

presidenten. Avrättningarna utfördes omedelbart efter fällande dom, utan att 

de åtalade gavs möjlighet att överklaga. Ingen högre instans finns inom det 

militära rättsväsendet.  

 

Ekvatorialguinea stödde inte det resolutionsförslag mot dödsstraff som EU 

lade fram i FN:s generalförsamling under hösten 2007. 

 

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet 

 

Grundlagen förbjuder godtyckligt frihetsberövande. En frihetsberövad ska 

upplysas om varför hon/han hålls frihetsberövad inom 72 timmar, undantaget 

helger och helgdagar. Existerande lagar om hur frihetsberövanden får 

genomföras respekteras inte. Det finns uppgifter om att tidsbegränsningen 

ibland överskridits med flera månader. Säkerhetsstyrkorna gör godtyckliga 

arresteringar och fångar tillåts mycket begränsad kontakt med omvärlden. Det 

händer att familjemedlemmar arresteras för att få misstänkta att överlämna sig 

till polisen.  

 

Klagomål har framkommit från frihetsberövade, som tvingats betala mutor för 

att släppas ur häktet. Ett system, finansierat av regeringen, erbjuder hjälp till 

borgen och offentliga försvarare, men systemet fungerar dåligt och få känner 

till dess existens.   
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Det är vanligt att husrannsakan görs utan tillstånd av domstol. Post censureras 

och telefoner avlyssnas hos politiska motståndare. Reserestriktioner 

förekommer, både inrikes och utrikes.  

 

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen 

 

Rättsväsendet, som enligt grundlagen är oberoende, kontrolleras i praktiken av 

presidenten och regeringspartiet. Domare utnämns och befordras av 

regeringen och det förekommer att avsked sker på oskäliga grunder, som 

exempelvis partitillhörighet. 

 

Korruptionen är utbredd och mutbrott vanligt förekommande. Organisationen 

Transparency International har initierat en rättsprocess i Frankrike som syftar 

till att utreda huruvida president Obiang Nguema felaktigt har använt 

offentliga medel för lyxkonsumtion och fastigheter i Frankrike.  

 

Det finns uppgifter om att domslut i vissa fall grundats på bekännelser under 

tortyr. Fångar utnyttjas även för tvångsarbete. Politiska fångar förekommer, 

varav majoriteten åtalas för brott mot staten. Det totala antalet är svårt att 

uppskatta eftersom inga tillförlitliga listor förs och ingen oberoende 

systematisk kontroll av häkten sker. Den lagstadgade häktningstiden 

överskrids.  

 

Straffbarhetsåldern är 16 år.  

 

7. Straffrihet 

 

Straffriheten är utbredd och beror troligtvis på en kombination av bristande 

resurser och att korruption genomsyrar rättsväsendet. Det finns uppgifter om 

att medlemmar ur såväl landets säkerhetsstyrkor som polis åtnjuter straffrihet, 

bland annat har säkerhetspersonal som utfört summariska avrättningar 

undsluppit åtal.    

 

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.  

 

Indexet för tryckfrihet i världen som publiceras av Reportrar utan gränser, 

placerar Ekvatorialguinea på plats 167 av 178 för år 2010. Författningen 

garanterar yttrande- och tryckfrihet, men en lag ger regeringen makten att 

begränsa dessa friheter. Kritik mot presidenten, säkerhetsstyrkorna eller de 

offentliga institutionerna tolereras endast i liten utsträckning.  

 

Publicering av nyhetstidningar sker av såväl regeringen som oppositionen och 

privata aktörer. Sedan år 2007 har journalister rapporterat kring ämnen som 

tidigare var tabu. I realiteten står fortfarande all medial verksamhet under 
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regeringens kontroll och journalister tillämpar ofta självcensur. Internationella 

dagstidningar och magasin säljs i ökande utsträckning, främst i större städer.  

 

Regeringen äger radio- och TV-bolaget RTVGE. Det enda privata TV-bolaget 

ägs av presidentens son. Vissa utländska radiokanaler finns tillgängliga i landet 

och censureras inte. Inga särskilda restriktioner råder för internettrafik. 

 

Författningen garanterar mötesfrihet, men tillstånd krävs för möten där fler än 

tio personer deltar. 

 

Föreningsfrihet är garanterad i författningen men är kringgärdad av 

restriktioner. Alla politiska partier, fackföreningar och övriga föreningar måste 

registreras hos regeringen. Frivilligorganisationer tillåts endast arbeta med vissa 

frågor, dock inte med mänskliga rättigheter. 

 

Religionsfrihet garanteras i författningen och respekteras i allmänhet.  

 

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna 

 

Enligt konstitutionen är Ekvatorialguinea en republik med ett flerpartisystem. 

All makt är i realiteten koncentrerad till presidenten. Inga fria och rättvisa val 

har hållits sedan självständigheten 1968. 

 

De val som genomförts har varit manipulerade och valhemligheten har inte 

respekterats. Den nationella valkommissionen bedöms inte som oberoende. I 

presidentvalet år 2009 segrade Obiang med 95 procent av rösterna mot den 

enda oppositionskandidaten som fick strax under fyra procent. I motsats till 

tidigare val utsattes inga oppositionskandidater för godtyckligt 

frihetsberövande, arresteringar eller tortyr, men trakasserier förekom. 

Oppositionen är svag och saknar de resurser som krävs för att kunna utgöra 

något reellt hot mot den sittande makten. Vallagen förbjuder koalitioner mellan 

politiska partier. 

 

Kvinnors ställning i politiken är svag och endast 10 procent av regeringen 

utgörs av kvinnor.  

 

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER 

 

10. Rätten till arbete och relaterade frågor 

 

Författningen garanterar rätten att bilda fackföreningar och landets första 

fackförening fick legal status år 2000. Arbetare tillämpar sällan rätten till att 

strejka på grund av rädsla att förlora anställningen.  
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Lagen förbjuder slav- eller annat tvångsarbete, men speciellt fångar utnyttjas 

för sådant arbete. Arbete för barn under fjorton år är förbjudet men 

förekommer, särskilt inom jordbruket.  

 

I april 2009 infördes en lag om minimilön om cirka 200 USD i månaden. 

Lagen om en 35-timmars arbetsvecka med 48 timmars vila följs generellt.  

 

Ekvatorialguinea har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga 

rättigheter: 

- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konvention nr 87 och nr 98). 

- Icke-diskriminering i arbetslivet (konvention nr 100 och nr 111). 

- Förbud mot tvångsarbete (konvention nr 29 och nr 105). 

- Förbud mot barnarbete (konvention nr 138 och nr 182). 

 

Tillämpningen av konventionerna är bristfällig.   

 

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa 

 

Hälso- och sjukvården i Ekvatorialguinea är eftersatt. Hälsosektorn utgör sju 

procent av statens totala budget. I städerna finns viss grundläggande sjukvård. 

Förväntad livslängd är 46 år för män och 47 år för kvinnor.  

 

Barnadödligheten är hög; 90 per 1 000 födda för spädbarn och 148 per 1 000 

för barn under fem år. Många barn lider av undernäring. Malaria, kolera, 

dysenteri och tyfus är vanliga sjukdomar.  

 

Av den vuxna befolkningen (15-49 år) uppges 3,4 procent leva med hiv/aids.  

 

12. Rätten till utbildning 

 

Rätten till utbildning finns stadgad i författningen och utbildningen är 

obligatorisk mellan sju till 13 år. Grundskolan, årskurs 1-5, är kostnadsfri. Cirka 

80 procent av barnen är inskrivna i grundskolan. Inga skillnader förekommer 

mellan flickors och pojkars rätt till utbildning men endast en femtedel av 

flickorna – jämfört med nära hälften av pojkarna – skaffar sig en högre 

utbildning utöver grundskolan.  

 

Trots att kvaliteten på utbildningen är undermålig uppges hela 87 procent av 

befolkningen vara läskunnig.  

 

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard 

 

Ekvatorialguinea är ett av de länder i världen med snabbast ekonomisk tillväxt, 

främst tack vare landets stora oljetillgångar. Bruttonationalprodukten per capita 
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för år 2009 uppskattas till drygt 12 420 USD. Den rikedom som 

oljetillgångarna genererar hamnar dock i händerna på den politiska eliten, 

medan majoriteten av befolkningen lever i fattigdom. Ekvatorialguinea är 

placerat på 117:e plats av totalt 169 länder i FN:s index för mänsklig utveckling 

(HDI) för år 2010. 

 

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETERNA 

 

14. Kvinnors rättigheter 

 

Författningen garanterar lika rättigheter för kvinnor och män, men i praktiken 

är kvinnans ställning svag. Hustrumisshandel är förbjudet men vanligt 

förekommande. Rättsväsendet är motvilligt inställt till att väcka åtal för 

hustrumisshandel. Våldtäkt, sexuella trakasserier och prostitution är förbjudet 

enligt lag. Regeringen har genomfört aktioner mot våld i hemmet.  

 

Månggifte är vanligt. Kvinnan har i princip ingen rätt att ärva mannen. Om 

äktenskapet upplöses, till exempel vid skilsmässa, måste kvinnans familj lämna 

tillbaka brudgåvan till mannens familj. Om detta inte görs kan kvinnan, eller 

någon i hennes familj, fängslas. Vid skilsmässa tillfaller vårdnaden om barn 

födda inom äktenskapet mannen, medan kvinnan får vårdnaden om barn som 

fötts utanför äktenskapet.  

 

Abort är olagligt, såvida inte risk föreligger för kvinnans liv. Mödradödligheten 

är 680 per 100 000 födslar.  

 

Kvinnor får genomgående sämre utbildning än män. Det finns mycket få 

kvinnor i den offentliga förvaltningen och i politiken. I parlamentet är cirka 10 

procent av ledamöterna kvinnor.  

 

Människohandel är förbjuden enligt lag men förekommer. Ingen tillförlitlig 

statistik finns tillgänglig.  

 

15. Barnets rättigheter 

 

Ekvatorialguinea har anslutit sig till barnkonventionen men har inte vidtagit 

några särskilda åtgärder för att respektera dess efterlevnad. Det finns ingen 

specifik lag mot barnprostitution, som existerar men är ovanligt. Handel med 

barn förekommer, trots lagstadgat förbud med fängelsestraff på 10-15 år samt 

böter på drygt 100 000 USD för förövare. Barnaga är olagligt men kulturellt 

accepterat.  
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Skolgång är obligatorisk upp till tretton års ålder, men garanteras inte i 

praktiken. Hälsonivån bland barn är dålig och dödligheten hög. Barnarbete 

förekommer. Det finns gatubarn, främst i huvudstaden. 

 

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och 

religiösa minoriteter samt urfolk  

 

Befolkningen i Ekvatorialguinea utgörs till 80 procent av fang. Bubi (15 

procent) är den näst största etniska gruppen och resterande fem procent utgörs 

av ndowe, ett samlingsnamn för kustbefolkningen. Fang, som är den etniska 

grupp presidenten tillhör och som i sin tur består av 67 klaner, kan sägas 

monopolisera den politiska och ekonomiska makten i landet. I synnerhet 

favoriserar presidenten medlemmar från sin egen klan esangui.  

  

Illegala invandrare från Västafrika utgör en betydande del av arbetskraften och 

fortsätter att växta trots en restriktiv invandringspolitik. Det finns en liten skara 

icke-afrikanska invandrare som i huvudsak härrör från Kina och Indien samt 

från de forna kolonialmakterna Portugal och Spanien. Periodvis utför polisen 

räder mot invandrartäta områden och trakasserar och/eller frihetsberövar såväl 

legala som illegala invandrare. Utlänningar, inklusive diplomater, utsätts 

emellanåt för trakasserier.  

 

 

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet  

 

Trots att homosexualitet är tillåtet är stigmatiseringen och diskrimineringen av 

individer med annan sexuell läggning utbredd. Regeringen har inte vidtagit 

några åtgärder.  

 

18 Flyktingars rättigheter  

 

Ekvatorialguinea har ratificerat 1951 års flyktingkonvention och protokollet 

från 1967 om flyktingars rättsliga ställning, samt Afrikanska unionens 

konvention om flyktingar i Afrika. Rätten till rörelsefrihet inom landet, resor 

utom landet, emigration och repatriering fastställs i lagen. Endast enstaka 

flyktingar har sökt och fått asyl i Ekvatorialguinea. Regeringen erbjuder visst 

skydd för personer som hotas av utvisning till länder där deras liv eller frihet 

inte kan garanteras. Ekvatorialguinea samarbetar med FN:s flyktingorgan, 

UNHCR.  

 

19. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning  

 

Det finns inga specifika lagar för personer med funktionsnedsättning. Hälso- 

respektive utbildningsministeriet ansvarar för deras rättigheter.  
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ÖVRIGT 

 

20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter 

 

Inga inhemska frivilligorganisationer för mänskliga rättigheter finns. Det finns 

en lag om frivilligorganisationer, vilken är restriktiv och anger inom vilka 

områden organisationer får arbeta. Mänskliga rättigheter tillhör inte de tillåtna 

ämnesområdena. En regeringskontrollerad nationell kommission för mänskliga 

rättigheter - CNDH - finns, men rapporterar mycket sällan. 

 

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga 

rättigheter 

 

En öppning har kunnat skönjas kring insatserna för mänskliga rättigheter i 

Ekvatorialguinea. FN, EU, Röda Korset och USA:s regering har vidtagit en rad 

åtgärder som att reformera delar av den juridiska processen, förbättra 

standarden på landets fängelser samt utbilda säkerhetspersonal i mänskliga 

rättigheter.  

 

Det kan noteras att Ekvatorialguinea har undertecknat men inte ratificerat 

Cotonou-avtalet som innefattar ömsesidiga åtaganden från EU:s medlemsstater 

och ACP-länderna angående mänskliga rättigheter. Tills dess att avtalet 

ratificerats nekas Ekvatorialguinea tillgång till medel från den Europeiska 

utvecklingsfonden EDF. År 2010 beviljades Ekvatorialguinea 

observatörsstatus.  

 

EU-kommissionens delegation i Gabon är sidoackrediterad i Ekvatorialguinea. 

 

Sverige har inget utvecklingssamarbete med Ekvatorialguinea. Bevakningen av 

utvecklingen i Ekvatorialguinea sker via ambassaden i Kinshasa, Demokratiska 

Republiken Kongo.  

 


