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Resolutie van het Europees Parlement over de moord op studenten in Kenia door 
terreurgroep al-Shabaab
(2015/2661(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Kenia,

– gezien de tweede, herziene partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep 
van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de 
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 
2000 (de "Overeenkomst van Cotonou"), en in het bijzonder de artikelen 8, 11 en 26 
daarvan,

– gezien de verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Federica 
Mogherini, van 23 november 2014 over de moord op 28 burgers en van 3 april 2015 
over de slachtpartij op het Garissa-universiteit, 

– gezien de persverklaring van de Raad voor Vrede en Veiligheid van de Afrikaanse Unie, 
die op 9 april 2015 zijn 497e bijeenkomst hield, over de terroristische aanslag in Garissa 
in Kenia,

– gezien de aanval van de Keniaanse luchtmacht op trainingskampen van Al-Shabaab in 
Somalië in reactie op het bloedbad op de Garissa-universiteit,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens,

– gezien de verklaring van de VN van 1981 inzake de uitbanning van alle vormen van 
intolerantie en discriminatie gebaseerd op religie of geloof,

– gezien het Afrikaanse Handvest van de rechten van de mens en de volkeren,

– gezien de EU-richtsnoeren aangaande het internationale humanitaire recht,

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het aantal terroristische aanslagen door jihadisten toeneemt, en dat 
daarbij de laatste tijd onschuldige burgers worden geviseerd, mensen worden ontvoerd, 
hele dorpen en steden worden gebombardeerd en in brand gestoken, en op markten en 
andere drukbezochte plaatsen zelfmoordaanvallen worden uitgevoerd, waarbij de 
internationale gemeenschap overal in de wereld wordt getart;

B. overwegende dat de meest recente terroristische aanslag in Garissa in Kenia tegen jonge 
mensen, onderwijs en derhalve de toekomst van het land was gericht; overwegende dat 
jonge mensen hoop en vrede vertegenwoordigen, en de toekomstige sterkhouders van de 
ontwikkeling van het land zijn; overwegende dat onderwijs essentieel is voor de strijd 
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tegen gewelddadig extremisme en fundamentalisme;

C. overwegende dat het beschermen van de rechten van kinderen en jonge mensen, en het 
versterken van vaardigheden, onderwijs en innovatie, cruciaal is voor het vergroten van 
hun kansen op economisch, sociaal en cultureel vlak, en voor het verder aanzwengelen 
van de economische ontwikkeling van een land;

D. overwegende dat Al-Shabaab al vaker aanslagen op studenten, scholen en andere 
onderwijsfaciliteiten heeft gepleegd, zoals in december 2009 toen een zelfmoordterrorist 
19 mensen met zich mee de dood inrukte tijdens een afstudeerceremonie van 
medicijnenstudenten in Mogadishu, en in oktober 2011 toen de terroristische organisatie 
de verantwoordelijkheid opeiste voor een bomaanslag - eveneens in Mogadishu - 
waarbij 70 doden vielen, waaronder studenten die bij het Ministerie van Onderwijs op 
examenresultaten stonden te wachten;

E. overwegende dat Kenia met steeds meer aanslagen op burgers te maken heeft sinds 
oktober 2011 toen Keniaanse troepen het zuiden van Somalië zijn binnengetrokken in 
een poging om samen met Somalische militaire eenheden door Al-Shabaab 
gecontroleerd gebied op de terroristische organisatie te heroveren nadat de terroristen 
vier mensen (drie Europeanen en één uit Zuid-Amerika) hadden gegijzeld (Marie 
Dedieu uit Frankrijk, Judith Tebutt uit het Verenigd Koninkrijk, Mercedes García uit 
Spanje en Pilar Bauza uit Argentinië);

F. overwegende dat sinds november 2011 Keniaanse troepen onderdeel uitmaken van 
AMISOM (African Union Mission in Somalia), die op 19 januari 2007 in het leven is 
geroepen door de Raad voor Vrede en Veiligheid van de Afrikaanse Unie en op 20 
februari 2007 door de VN-Veiligheidsraad is goedgekeurd (resolutie 1744(2007)13), en 
overwegende dat de VN-Veiligheidsraad de Afrikaanse Unie onlangs groen licht heeft 
gegeven om haar missie tot 30 november 2015 voort te zetten (resolutie 2182(2014)); 

G. overwegende dat het Ethiopische leger een grote bijdrage heeft geleverd aan de strijd 
tegen de terroristische organisatie Al-Shabaab, en dat hetzelfde geldt voor het leger van 
Oeganda, zij het op meer bescheiden schaal;

H. overwegende dat de terroristische organisatie Al-Shabaab, die zich identificeert met Al 
Qaida, regelmatig burgers aanvalt en doodt, zowel in Somalië zelf als in zijn 
buurlanden, zoals in Kampala in Oeganda in juli 2010, en in het bijzonder in Kenia, 
waar alleen de grotere aanslagen de aandacht van de internationale gemeenschap 
hebben getrokken, maar kleinere aanslagen een veel vaker voorkomend fenomeen zijn;

I. overwegende dat Al-Shabaab de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor de aanslagen 
in juli 2014 op de dorpen Hindi, Gamba, Lamu en Tana River aan de kust van Kenia, 
waarbij meer dan 100 mensen werden geëxecuteerd, en ook voor de twee aanslagen in 
het district Mandela eind 2014, waarbij 64 mensen werden gedood;

J. overwegende dat de African Standby Force (ASF) nog niet operationeel is, en dat de EU 
heeft aangegeven bereid te zijn ondersteuning te verlenen aan de 
vredehandhavingscapaciteiten in Afrika als onderdeel van haar veiligheidsstrategie voor 
Afrika;
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K. overwegende dat in artikel 11 van de Partnerschapsovereenkomst ACS-EU staat dat 'de 
activiteiten op het gebied van vredesopbouw, conflictpreventie en conflictoplossing met 
name inhouden: steun voor de evenwichtige verdeling van politieke, economische, 
sociale en culturele kansen onder alle geledingen van de samenleving, steun voor 
versterking van de democratische legitimiteit en de effectiviteit van het bestuur, steun 
voor de totstandbrenging van effectieve instrumenten voor de vreedzame verzoening 
van groepsbelangen, [...] steun voor het overbruggen van scheidslijnen tussen 
verschillende geledingen van de samenleving en steun voor een actieve en 
georganiseerde civiele samenleving';

1. veroordeelt in de meest scherpe bewoordingen de terroristische aanslag van Al-Shabaab 
op 2 april 2015 in Garissa, waar de organisatie 147 jonge mensen, hoofdzakelijke 
universiteitsstudenten, heeft vermoord en 79 anderen heeft verwond; veroordeelt met 
klem alle mensenrechtenschendingen, met name de gevallen waarin mensen worden 
gedood op grond van hun godsdienst, overtuigingen of etnische oorsprong;

2. veroordeelt eens te meer de aanslagen door Al-Shabaab in de zomer van 2014 op 
meerdere kustplaatsen in Kenia, waaronder Mpeketoni, waar 50 mensen werden 
geëxecuteerd; veroordeelt met klem de aanval op het Westgate Shopping Centre in 
Naïrobi op 24 september 2013, waarbij 67 doden vielen te betreuren;

3. betuigt zijn medeleven met de familieleden van de slachtoffers en de bevolking en de 
regering van de Republiek Kenia; is solidair met Kenia in deze periode dat het land met 
dit soort verachtelijke daden van agressie wordt geconfronteerd;

4. is ervan overtuigd dat een doeltreffend antwoord op deze wandaden alleen gevonden 
kan worden indien Kenia zijn optreden coördineert met andere Afrikaanse landen, en 
verzoekt de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Raad de veiligheids- en 
terroristische dreiging in de regio in kwestie aan te pakken in samenwerking met de 
Afrikaanse Unie, en de Afrikaanse Unie in dit verband te ondersteunen bij haar cruciale 
inspanningen gericht op het aanpakken van Al-Shabaab via AMISOM;

5. verzoekt de EU een programma voor militaire training in Kenia te implementeren en 
militair materieel ter beschikking te stellen, en samen te werken met het leger en de 
politiediensten van Kenia, en deze te trainen, bij het bestrijden van terrorisme, teneinde 
een verder oprukken van Al-Shabaab te voorkomen;

6. verzoekt de regering van Kenia met klem er alles aan te doen om zich te houden aan de 
regels van de rechtsstaat en de mensenrechten, de democratische beginselen en de 
grondrechten in acht te nemen, en verzoekt de EU haar internationale partners hierbij te 
helpen en een financiële bijdrage ter beschikking te stellen voor het versterken van de 
bestaande regeringsprogramma's en voor militaire samenwerking, teneinde voor 
nationale veiligheid te zorgen en vrede en stabiliteit te brengen in het land en de regio;

7. verzoekt de Keniaanse veiligheidstroepen zich bij hun respons op de terroristische 
bedreiging aan de wetten te houden; verzoekt de Keniaanse regering in te staan voor de 
veiligheid en de bescherming van de vluchtelingenkampen op haar grondgebied;

8. verzoekt de EU bij de ontwikkeling van haar strategie voor Kenia vooral oog te hebben 
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voor de aspecten vrede en veiligheid, die cruciaal zijn voor de ontwikkeling en de 
welvaart van Kenia; 

9. verzoekt de EU met klem steun te verlenen aan pan-Afrikaanse en regionale 
mechanismen voor conflictbeheersing, zoals in het bijzonder de African Standby Force 
(ASF);

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, 
de regering van Kenia, de instellingen van de Afrikaanse Unie, de Intergouvernementele 
Ontwikkelingsautoriteit (IGAD), de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, en de covoorzitters van de Paritaire 
Parlementaire Vergadering ACS-EU.


