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Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Burundiju
(2015/2973(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burundiju, zlasti resolucij z dne 
18. septembra 20141, 12. februarja 20152 in 9. julija 20153,

– ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

– ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje z 
dne 5. novembra 2015 o razmerah v Burundiju,

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 25. novembra 2015 o razmerah v Burundiju,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je bilo od aprila letos, ko je predsednik Pierre Nkurunziza napovedal sporno 
kandidaturo za podaljšanje svojega mandata, ubitih najmanj 240 ljudi, več kot 210.000 
oseb pa je pobegnilo iz države;

B. ker so se v zadnjih tednih razmere v Burundiju nevarno zaostrile, varnostne sile pa v 
splošnem vzdušju nekaznovanja še vedno ne spoštujejo človekovih pravic Burundijcev;

C. ker so posebni poročevalci Združenih narodov 13. novembra 2015 izjavili, da so 
razmere v Burundiju vse slabše, da se dnevno poroča o hudih kršitvah človekovih 
pravic, tudi o zunajsodnih pobojih, samovoljnih aretacijah in pridržanjih, mučenju, 
napadih na neodvisne medije ter nadlegovanju in ubojih zagovornikov človekovih 
pravic, pa tudi o neutemeljenem omejevanju svobode mirnega zbiranja in izražanja, ob 
tem pa je bilo zaradi nasilja razseljenih več kot 200.000 ljudi;

D. ker Varnostni svet Združenih narodov v svoji resoluciji 2248, ki jo je soglasno sprejel 
12. novembra 2015, burundijsko vlado poziva, naj spoštuje, varuje in zagotavlja vse 
človekove pravice in temeljne svoboščine za vse, sodeluje v prizadevanjih za 
posredovanje pod vodstvom Vzhodnoafriške skupnosti in ob podpori Afriške unije ter 
omogoči sklic vključujočega in resničnega dialoga znotraj Burundija med vsemi 
miroljubnimi stranmi v Burundiju in zunaj države, da bi se poiskala sporazumna rešitev 
za zdajšnjo krizo na nacionalni ravni;

E. ker so se v skupni izjavi z dne 12. novembra 2015 namestnik generalnega sekretarja 
Združenih narodov Jan Eliasson, predsednica Afriške unije Nkosazana Dlamini-Zuma 
in visoka predstavnica/podpredsednica Federica Mogherini zavezali, da bodo tesno 
sodelovali ter z vsemi razpoložljivimi sredstvi in instrumenti preprečili nadaljnje 
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poslabšanje razmer v Burundiju, in se strinjali, da je nujno organizirati srečanje med 
burundijsko vlado in predstavniki opozicije v Adis Abebi ali Kampali, ki mu bo 
predsedoval ugandski predsednik Yoweri Museveni;

F. ker je burundijska vlada začasno ukinila deset skupin civilne družbe, ki so imele 
vodilno vlogo v protestih proti kandidaturi predsednika Nkurunziza za tretji mandat in 
jih vodijo ugledni zagovorniki državljanskih pravic, ki so pobegnili v izgnanstvo, potem 
ko so jim zamrznili bančne račune;

G. ker se pojavlja etnično usmerjen sovražni govor, ki spominja na grozodejstva, ki so se 
zgodila v Ruandi;

H. ker je spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države nujen 
element v odnosih med EU in Burundijem, ki jih ureja Sporazum iz Cotonouja, in ker je 
EU zahtevala začetek posvetovanj v skladu s členom 96 sporazuma;

I. ker so Evropska unija in Združene države Amerike uvedle sankcije proti nekaterim 
burundijskim uradnikom, ki jih obravnavajo kot grožnjo za mir in varnost v Burundiju, 
kot odgovorne za spodkopavanje demokratičnih procesov ali kot odgovorne za kršitve 
človekovih pravic in domnevna grozodejstva oziroma kot osebe vpletene vanje; ker je 
Varnostni svet Združenih narodov v svoji resoluciji 2248 (2015) izrazil namen, da bo 
preučil dodatne ukrepe proti vsem burundijskim akterjem, ki so z dejanji ali izjavami 
spodbujali nasilje in ovirali iskanje mirne rešitve;

J. ker se za burundijske begunce v Tanzaniji zdravstvene razmere in možnosti za zavetišče 
v že preobremenjenih taboriščih neizogibno slabšajo, saj se je z začetkom tanzanijskega 
deževnega obdobja že povečalo število beguncev, okuženih z malarijo in črevesnimi 
boleznimi, ki se prenašajo z vodo, in ker bodo razmere vse hujše, saj bo hudo deževje 
poplavilo ta področja ter poškodovalo šotore in sanitarije;

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi naraščanja kršitev človekovih pravic v Burundiju, 
vse večjega razkola in pomanjkanja dialoga med burundijskimi deležniki ter grožnje, da 
bo izbruhnila regionalna kriza;

2. poziva vse strani v Burundiju, naj zaustavijo spiralo nasilja;

3. poziva burundijsko vlado, naj polno sodeluje v prizadevanjih za posredovanje, ki jih 
vodi Vzhodnoafriška skupščina, da bi se dosegla trajna politična rešitev z verodostojnim 
in vključujočim dialogom znotraj Burundija, ki bo temeljil na načelih mirovnega 
sporazuma iz Aruše, in bi se ponovno vzpostavilo mirno in varno okolje, v katerega se 
bodo begunci pripravljeni vrniti;

4. pozdravlja sklep mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije, da začne poglobljeno 
preiskavo o kršitvah človekovih pravic in drugih zlorabah civilistov v Burundiju ter tja 
napoti dodatne opazovalce za človekove pravice in vojaške strokovnjake;

5. opozarja, da je Burundi država, ki priznava Mednarodno kazensko sodišče in ki je 
prevzela obveznost, da se bo borila proti nekaznovanju zločinov, ki spadajo v njene 
pristojnosti, ter poziva tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča, naj pozorno spremlja 
razmere v Burundiju na podlagi pristojnosti tega sodišča nad storilci, ki so zagrešili ali 
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spodbujali množično nasilje;

6. poziva Komisijo in države članice, naj ustavijo in preusmerijo razvojno pomoč, 
namenjeno Burundiju;

7. opominja Komisijo in države članice, da je treba hitreje sprostiti sredstva za pomoč 
burundijskim beguncem v sosednjih državah, da bi se preprečili izbruhi bolezni;

8. poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko Federico Mogherini, naj ukrepa za takojšnjo izpustitev burundijskega 
policista in grškega državljana Richarda Spirosa Hagabimana, ki so ga nezakonito zaprli 
in mučili, ker kot policist 28. julija 2015 ni hotel streljati na množico;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam 
članicam, vladi Burundija in vladam držav območja afriških Velikih jezer, vladam držav 
Vzhodnoafriške skupnosti, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko Federici Mogherini, Afriški uniji, generalnemu 
sekretarju Združenih narodov, predsednikoma skupne parlamentarne skupščine AKP-
EU in vseafriškemu parlamentu.


