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Euroopa Parlamendi resolutsioon üliõpilaste tapmise kohta terrorirühmituse Al-
Shabaab poolt Keenias
(2015/2661(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Cotonou lepingut,

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 2. aprilli 2015. aasta avaldust,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja 3. aprilli 2015. aasta avaldust Keenias Garissas toime pandud rünnaku 
kohta,

– võttes arvesse 9. aprillil 2015 toimunud Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 497. 
kohtumisel tehtud pressiteadet Keenias Garissas toime pandud terrorirünnaku kohta,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse ÜRO 1981. aasta deklaratsiooni usul ja veendumustel põhineva 
sallimatuse ja diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

– võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

– võttes arvesse ELi suuniseid rahvusvahelise humanitaariõiguse kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et 2. aprillil 2015 korraldasid relvastatud isikud Keenias Garissa ülikooli 
kolledžis rünnaku, tappes 147 süütut tsiviilisikut; arvestades, et rünnaku võttis omaks 
Somaalias tegutsev relvastatud islamirühmitus Al-Shabaab, kes tegi selle kohta avalduse 
ajakirjanikele ning ka oma veebilehel;

B. arvestades, et rünnakud pandi toime Garissa ülikooli kolledžis, mis on Moi ülikooli 
koosseisu kuuluv kolledž Põhja-Keenias, mis on sagedasti Al-Shabaabi rünnakute 
ohvriks langev piirkond;

C. arvestades, et Al-Shabaab värbab ja kasutab korrapäraselt lapsi ning on rünnanud 
üliõpilasi, koole ja muid haridusasutusi; arvestades, et haridus täidab vägivaldse 
ekstremismi ja fundamentalismi vastases võitluses esmatähtsat rolli;

D. arvestades, et islamistlik sissirühmitus Al-Shabaab vastutab arvukate Somaalias ja selle 
naaberriikides, sealhulgas naaberriigis Keenias toimepandud rünnakute eest, mille 
eesmärk on suruda peale islami äärmuslikke vaateid;

E. arvestades, et 25. märtsil 2015 kaotas Al-Shabaabi poolt Muqdisho hotellis korraldatud 
rünnaku käigus elu vähemalt 15 isikut, ning et teiste seas hukkus rünnakus Yusuf 
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Mohamed Ismail Bari-Bari, kes oli Somaalia alaline esindaja ÜRO juures Šveitsis 
Genfis;

F. arvestades, et Al-Shabaab on keelustatud terrorirühmitus, mis püüdleb tema kontrolli all 
olevates piirkondades islamiseaduse ehk šariaadi range tõlgendamise pealesurumise 
poole; arvestades, et rühmitusse kuulub hinnanguliselt 9 000 võitlejat, kes pärinevad nii 
naaberriikidest kui ka Euroopast ja USAst; arvestades, et Al-Shabaab on rajanud ka 
Keenias värbamisvõrgustiku;

G. arvestades, et Al-Shabaab on loonud sidemeid teiste Aafrika islamistlike rühmitustega, 
nt Nigeeria Boko Haramiga ja islamistliku Magribi Al-Qaedaga; arvestades, et tema 
eesmärk on luua Somaalias fundamentalistlik islamiriik; arvestades, et kunagi oli selle 
rühmituse mõjuvõimu all Muqdisho ja suur osa Somaalia maapiirkondadest;

H. arvestades, et Al-Shabaabil on aastate jooksul olnud mitmeid eri sissetulekuallikaid, 
sealhulgas tulu, mis on saadud teistelt terrorirühmitustelt, riiklikelt toetajatelt, 
somaallaste kogukonnalt, heategevusorganisatsioonidelt, piraatlusest, inimröövidest, 
kohalike ettevõtete väljapressimisest, ebaseaduslikust puusöega kauplemisest ning 
suhkru salakaubaveost;

I. arvestades, et al-Shabaabi kahtlustatakse regulaarsetes tulirelva- ja granaadirünnakutes 
nii arvuka etnilistest somaallastest elanikkonnaga piirialadel kui ka Nairobis;

J. arvestades, et Garissa rünnak on järjekordne verine näide vägivaldsest ekstremismist, 
millega rikutakse Keenia elanike õigust elada rahus ja turvaliselt ning järgida 
usuvabaduse põhimõtet;

K. arvestades, et Al-Shabaabi väitel oli Garissa ülikooli rünnak kättemaks vägivallategude 
eest, mis Keenia sõjavägi pani toime Somaalias ja Keenias oma moslemitest kodanike ja 
põgenike kallal; arvestades, et Al-Shabaab on hoiatanud, et kui Keenia oma vägesid 
Somaaliast välja ei vii, pannakse toime uued rünnakud;

L. arvestades, et Keenia on ähvardanud sulgeda Dadaabi laagrid ja saata üle 360 000 
Somaalia põgeniku 90 päeva jooksul koju;

M. arvestades, et inimõiguste austamine, laste ja noorte õiguste kaitse ning oskuste, 
hariduse ja innovatsiooni tugevdamine on majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste 
võimaluste edendamise põhivahend, aidates kaasa riigi arengule ning tugevdades 
tulemuslikku terrorismivastast võitlust;

1. mõistab tugevalt hukka Al-Shabaabi äärmuslaste poolt 2. aprillil 2015 Garissa ülikooli 
üliõpilaste vastu korraldatud rünnaku ning avaldab siirast kaastunnet terrorirühmituse 
Al-Shabaabi toime pandud rünnaku ohvritele ja nende perekondadele; 

2. mõistab veel kord hukka 2014. aasta suvel rühmituse Al-Shabaab korraldatud 
haarangud mitmes Keenia rannakülas, k.a Mpeketonis, kus hukati 50 inimest; mõistab 
karmilt hukka Nairobis asuvale Westgate’i ostukeskusele 24. septembril 2013 
korraldatud rünnaku, mille järel avastati 67 surnukeha; mõistab hukka rühmituse Al-
Shabaab 25. märtsil toimepandud rünnaku Muqdishos, milles kaotas elu Yusuf 



PE555.160v01-00 4/5 RE\1059408ET.doc

ET

Mohamed Ismail Bari-Bari, kes oli Somaalia alaline esindaja ÜRO juures Genfis;

3. tuletab meelde, et terrorism selle kõikides avaldumisvormides kujutab endast üht kõige 
tõsisemat ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule ning et kõikide terroriaktide 
puhul (millal ja kelle poolt iganes need on toime pandud) on tegemist kuritegudega ja 
need on põhjendamatud, sõltumata sellest, millest need on ajendatud; 

4. kutsub ametivõime üles viima läbi kohese, sõltumatu ja tulemusliku uurimise, et tuua 
nende taunitavate terrorismiaktide toimepanijad, korraldajad, rahastajad ja toetajad 
kohtu ette;

5. nõuab tungivalt, et Keenia valitsus tegutseks otsustavalt põhiseaduse ja õigusega 
kehtestatud piirides, et tagada Garissas ja muudes riigi põhjaosa piirkondades rünnaku 
alla langenud ja rünnaku ohus elavate isikute kaitse, ning võtaks üliõpilaste, kolledži 
töötajate ja teiste tavaisikute kaitsmiseks vajalikke meetmeid;

6. rõhutab Keenia valitsuse kohustust tagada põhiseaduse ja õigusega kehtestatud piirides 
kõigi oma kodanike inimõigused; kutsub Keenia julgeolekuvägesid tagama 
seaduspärase reageerimise, et võidelda terrorismiohu vastu; palub Keenia valitsusel 
tagada oma territooriumil asuvate pagulaslaagrite julgeoleku ja kaitse;

7. kinnitab oma vankumatut toetust Keenia elanikkonnale ja valitsusele, et ennetada 
terrorismi ja vägivaldset ekstremismi nende riigis ja piirkonnas laiemalt ning sellega 
võidelda ja sellele vastu astuda;

8. kutsub Keenia valitsust üles koostöös rahvusvaheliste ja piirkondlike osalistega seda 
ohtu kõrvaldama, võttes vastu meetmed oma kodanike sotsiaalse ja majandusliku 
olukorra parandamiseks; nõuab ulatuslikku lähenemist radikaliseerumise ja 
terrorismivastasele võitlusele, mis keskenduks sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisele 
ja kuritegevuse ennetamisele; kutsub Keenia ametivõime üles tugevdama oma 
jõupingutusi, et vähendada vaesust, pakkuda töövõimalusi, eriti noortele, ning anda 
üksikisikutele suurem otsustusõigus ja neid austada, et kaotada algstaadiumis ülekohus 
ja frustratsioon, mida vägivaldsed ekstremistid võivad ära kasutada;

9. on mures selle pärast, et Al-Shabaab on oma ekstremistliku eesmärgi nimel värbamise 
osana sihikule võtnud Keenia kõige vaesemate piirkondade lootuse kaotanud 
noormehed;

10. nõuab, et EL töötaks välja strateegia Keenia jaoks, keskendudes selgelt rahu ja 
julgeoleku aspektidele, mis on Keenia arengu ja jõukuse jaoks esmatähtsad;

11. tuletab Euroopa välisteenistusele ja liikmesriikidele meelde 2012. aasta juunis 
vastuvõetud ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava raames võetud kohustust 
tagada inimõiguste käsitlemine kõikides kolmandate riikidega peetavates 
terrorismivastast võitlust käsitlevates dialoogides;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, 
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Keenia valitsusele, AKV ja ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaseesistujatele ning 
Üleaafrikalisele Parlamendile.


