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Europa-Parlamentets beslutning om Somalia 

(2018/2784(RSP)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Somalia, navnlig beslutning af 15. 

september 20161, 

– der henviser til sin beslutning af 18. maj 2017 om Dadaab-flygtningelejren2, 

– der henviser til erklæringen EU-Udenrigstjenestens talsmanden af  30. oktober 2017 om 

angrebet i Somalia såvel som til samtlige tidligere erklæringer fra talsmanden, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 3. april 2017 om Somalia, 

– der henviser til den fælles strategi for EU og Afrika, 

– der henviser til Cotonouaftalen, 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, 

– der henviser til rapporten fra FN's kontor for menneskerettigheder (OHCHR) om 

"Beskyttelse af civile: Et grundlag for fred, sikkerhed og menneskerettigheder i 

Somalia" af december 2017, 

– der henviser til det EU-somaliske nationale vejledende program for 

Forbundsrepublikken Somalia for 2014-2020, 

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution af 15. maj 2018, der forlænger mandatet 

for den Afrikanske Unions mission (AMISOM) i Somalia, 

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution af 27. marts 2018 om Somalia såvel som 

til alle dets tidligere resolutioner, 

– der henviser til orienteringen den 15. maj 2018 fra FN's særlige repræsentant for 

Somalia til FN's Sikkerhedsråd, 

– der henviser til FN’s Sikkerhedsråds pressemeddelelser af 25. januar 2018, 25. februar 

2018 og 4. april 2018 om Somalia, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 25. juni 2018 om Afrikas Horn, af 17. juli 2017 

om håndtering af faren for hungersnød og af 3. april 2017 om Somalia, 

– der henviser til FN’s generalsekretærs rapporter af 26. december 2017 og 2. maj 2018 

om Somalia, 

                                                 
1 EUT C 204 af 13.6.2018, s. 127. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0229. 
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– der henviser til kommunikéet fra FN's Somalia-sikkerhedskonference af 4. december 

2017,  

– der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution af 29. september 2017 om 

bistand til Somalia på menneskerettighedsområdet, 

– der henviser til AMISOM's erklæring af 8. november 2017, hvori den meddelte sin 

hensigt om at indlede en gradvis tilbagetrækning af tropper fra Somalia i begyndelsen af 

december 2017 med henblik på fuldstændig tilbagetrækning pr. 2020, 

– der henviser til den fælles erklæring fra fire FN- menneskerettighedseksperter af 4. maj 

2016, hvori de udtrykte bestyrtelse over den tiltagende forfølgelse af 

fagforeningsmedlemmer i Somalia, 

– der henviser til konklusionerne og anbefalingerne i den 380. rapport fra ILO-udvalget 

for organisationsfrihed som af november 2016 som godkendt af ILO's ledende organ for 

sag nr. 3113, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4, 

A. der henviser til, at al-Shabaab har begået talrige terrorangreb på somalisk territorium; 

der henviser til, at Somalia den 14. oktober 2017 oplevede sit værste angreb 

nogensinde, hvori mindst 512 mennesker officielt vides at være blevet dræbt og 357 

såret; der henviser til, at al-Shabaab og andre terrorgrupper med forbindelse til Islamisk 

Stat fortsat har gennemført terrorangreb mod den internationalt anerkendte somaliske 

regering og mod civile; 

B. der henviser til, at al-Shabaab den 1. april 2018 gennemførte et angreb med bilbomber 

mod AMISOM's base i Bulamarer og i nærliggende landsbyer; der henviser til, at der 

den 25. februar 2018 fandt to terrorangreb sted i Mogadishu, hvor mindst 32 mennesker 

blev dræbt; 

C. der henviser til, at somaliske sikkerhedsstyrker uretmæssigt dræbte og sårede civile 

under interne kampe mellem regeringsstyrker ved et nødhjælpsuddelingssted i Baidoa i 

juni 2017; der henviser til, at civile også er blevet angrebet under sammenstød mellem 

regionale styrker og klan-militser, navnlig i områderne Nedre Shabelle, Galguduud og 

Hiran; 

D. der henviser til, at ifølge rapporten fra FN's Menneskerettighedskontor (UNSOM) for 

perioden 1. januar 2016 til 14. oktober 2017 har mindst 2078 civile, mistet livet og 2507 

er blevet såret i Somalia; der henviser til, at al-Shabaab formodes at have forvoldt 

størsteparten af disse tab; der henviser til, at en betydelig andel af disse dødsfald er 

forårsaget af klan-militser, statslige aktører, herunder hæren og politiet, og endda også 

AMISOM-styrker; 

E. der henviser til, at Somalia har oplevet to årtier med borgerkrig; der henviser til, at 

landet siden en ny, international anerkendt regering kom til magten i 2012, har gjort 

store fremskridt henimod fred og stabilitet; der henviser til, at al-Shabaab ganske vist 
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har lidt betydelige tab som følge af antiterror-operationer de seneste år, men FN-

rapporter indikerer, at IS-faktionen i Somalia alligevel er vokset betragteligt; 

F. der henviser til, at Somalia den 8. februar 2017 afholdt sine første frie valg tiden den 

internationalt støttede regering trådte til; der henviser til, at valgsystemet repræsenterede 

et fremskridt hvad deltagelse angår, men kun udviste begrænsede valgmæssige træk; der 

henviser til, at regeringen har givet tilsagn om at gå over til et ikke-vægtet valgsystem 

baseret på lige, almindelig valgret til valgene i 2020-21; 

G. der henviser til, at mandatet for Den Afrikanske Unions mission (AMISOM) i Somalia 

er blevet forlænget indtil 31. juli 2018; der henviser til, at uniformeret AMISOM-

personel bør reduceres  til 20 626 personer pr. 30. oktober 2018 i henhold til FN's 

Sikkerhedsråds resolution 2372/17; der henviser til, at AMISOM-personel er blevet 

anklaget for menneskerettighedsovertrædelser, seksuel vold og udskejelser i tjenesten; 

H. der henviser til, at ytringsfrihed, der er et bærende element i ethvert fungerende 

demokrati, fortsat er yderst begrænset i Somalia; der henviser til, at journalister, 

menneskerettighedsforkæmpere, civilsamfundsaktivister og politiske ledere fortsat 

dagligt er truet; der henviser til, at al-Shabaab fortsat benytter sig af intimidering, 

arrestationer, udenretslige fængslinger og endda drab; der henviser til, at 

myndighederne sjældent efterforsker sådanne sager; der henviser til, at Somalia ifølge 

det internationale Journalistforbund (IFJ) for ottende år i træk anses for det mest 

livsfarlige land i Afrika for journalister og andre medieprofessionelle at arbejde og 

udøve deres grundlæggende ytringsfrihed i; 

I. der henviser til, at forenings- og organisationsfrihed er afgørende for opbygning af et 

velfungerende demokrati; der henviser til, at den somaliske forbundsregering reelt ikke 

tillader dannelse eller eksistens af uafhængige fagorganisationer; der henviser til, at 

fagforenings- og arbejdstageraktivister i Somalia dagligt udsættes for intimidering, 

gengældelsesaktioner og chikane; der henviser til, at stigmatisering og 

smædekampagner mod fagforeningsfolk er vidt udbredt i Somalia; 

J. der henviser til, at ILO har pådømt i en klagesag om organisationsfrihed rejst mod den 

somaliske regering; der henviser til, at ILO påbød regeringen "straks at anerkende 

NUSOJ's og FESTU'S lederskab under Omar Faruk Osman"; 

K. der henviser til, at FN's menneskerettighedseksperter offentligt har erklæret, at "Somalia 

ikke opfylder sine menneskerettighedsforpligtelser, og at situationen for 

fagforeningsfolk fortsat forværres til trods for de specifikke henstillinger fremsat af den 

Internationale Arbejdsorganisations ledelsesorgan, der indstændigt har opfordret den 

somaliske regering til at afstå fra al videre indblanding i fagforeninger registreret i 

Somalia, navnlig med hensyn til NUSOJ og FESTU"; 

L. der henviser til, at menneskerettighedskrænkelser er vidt udbredt i Somalia; der 

henviser til, at de ansvarlige for disse krænkelser for det meste er ikke-statslige aktører 

– al-Shabaab-krigere og klan-militsfolk – men også aktører tilknyttet statsmagten; der 

henviser til, at der har fundet udenretslige drab, seksuel og kønsbaseret vold, vilkårlige 

arrestationer og tilbageholdelser og bortførelser sted; der henviser til, at NISA (den 
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somaliske efterretnings- og sikkerhedstjeneste) ifølge FN's Menneskerettighedskontor 

rutinemæssigt overtræder folkerettens menneskerettighedsbestemmelser; der henviser 

til, at tjenesten ofte opererer i udenretsligt regi og har for vide beføjelser; 

M. der dog henviser til, at den politiske situation er ustabil og statsmagten fortsat svag, 

hvad der hæmmer fremskridt vedrørende reformer inden for rets- og sikkerhedsvæsenet; 

der henviser til, at Somalia er verdens mest korrupte land ifølge Transparency 

International; 

N. der henviser til, at et bredt udvalg af sager fortsat behandles ved militærdomstole, 

herunder terrorrelaterede overtrædelser, under former der absolut ikke lever op til de 

international standarder for retfærdig rettergang; der henviser til, at pr. tredje kvartal af 

2017 var 23 personer blevet henrettet efter at være blevet dømt ved militærdomstol, 

flertallet på terrorrelaterede anklager; der henviser til, at syv anklagede, herunder et 

barn, blev dømt til døden for drab den 13. februar 2017 i Puntland, overvejende på 

grundlag af tilståelser, som de tiltalte havde afgivet under tvang i Puntland-

efterretningstjenestens varetægt; og fire blev henrettet i april samme år; 

O. der henviser til, at udenrigspolitiske interesser yderligere komplicerer det politiske 

billede; der henviser til, at den somaliske forbundsregering i forhold til konfrontationen 

mellem på den ene side De Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien og på den 

anden Qatar har forsøgt at holde sig neutral; der henviser til, at Saudi-Arabien og 

Emiraterne som gengældelse har indstillet deres regelmæssige støttebetalinger til 

Somalia, hvilket yderligere har svækket statens evne til at aflønne sikkerhedsstyrkerne; 

P. der henviser til, at børn er blandt de største ofre for konflikten i Somalia; der henviser 

til, at der har været talrige tilfælde af bortførelse og tvangsrekruttering af børn begået af 

terrorgrupper; der henviser til, at disse behandles som fjender af de somaliske 

sikkerhedsstyrker og at der har været hyppige tilfælde af drab, lemlæstelse, arrestationer 

og tilbageholdelser; 

Q. der henviser til, at en rapport af 21. februar 2018 fra Human Rights Watch henledte 

opmærksomheden på de tilfælde af krænkelser og misbrug, herunder tæsk, tortur, 

indespærring og seksuel vold, som hundredevis af børn siden 2015 er blevet udsat i 

myndighedernes varetægt på grund af deres terrorrelaterede aktiviteter; der henviser til, 

at børn i Puntland er blevet idømt døsstraf for terrorisme; 

R. der henviser til, at efter flere års tørke har rekordstore regnskyl drevet 230 000 

mennesker på flugt fra oversvømmelser, hvoraf halvdelen skønnes at være børn; der 

henviser til, at de nu deler skæbne med ca. 2,6 millioner mennesker landet over, der 

allerede er berørt af tørke og konflikter; 

S. der henviser til, at et betydeligt antal af de civile tab er forårsaget af klan-militserne; der 

henviser til, at den primære årsag til konflikt mellem klaner er kamp om jord og 

ressourcer, og forværret af en gengældelsesspiral; der henviser til, at sådanne konflikter 

er blevet forværret af ressourceknapheden og tørkerne; der henviser til, at disse 

konflikter bliver udnyttet af regeringsfjendtlige elementer til yderligere at destabilisere 

områderne; 



 

RC\1158250DA.docx 7/11 PE621.751v01-00 } 

 PE621.752v01-00 } 

 PE621.753v01-00 } 

 PE621.755v01-00 } 

 PE621.759v01-00 } 

 PE621.762v01-00 } RC1 

 DA 

T. der henviser til, at den usikre fødevareforsyning fortsat er et alvorligt problem for den 

somaliske stat og landets befolkning; der henviser til, at ca. halvdelen af Somalias 12 

millioner indbyggere ifølge Kommissionens Generaldirektorat for Civilbeskyttelse og 

Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan ikke har sikker adgang til 

fødevarer og har behov for humanitær bistand; der henviser til, at 1,2 millioner børn 

anslås at være akut underernæret, herunder 232 000, som vil komme til at lide af 

livstruende akut fejlernæring; der henviser til, at mange dele af landet ikke til fulde er 

kommet sig over hungersnøden 2011-2012; der henviser til, at tørke forværrer den 

usikre fødevareforsyning i Somalia; 

U. der henviser til, at der findes indtil flere somaliske flygtningelejre i Kenya, herunder 

Dadaab-lejren, der alene rummer omtrent 350 000 flygtninge; der henviser til, at den 

kenyanske regering som følge af, at det internationale samfund ikke har formået at yde 

tilstrækkelig støtte, agter at nedbringe antallet af lejre ved hjælp af tilbagesendelser til 

Somalia; 

V. der henviser til, at de internationale humanitære aktører er centrale led i bekæmpelsen af 

fødevareusikkerhed og ydelse af humanitær bistand; der henviser til, at de har ydet et 

betragteligt bidrag til at afværge en humanitær katastrofe i Somalia; der henviser til, at 

der har været forsøg på at aflede humanitær bistand til finansiering af krigsførelse; 

W. der henviser til, at EU siden 2016 trinvist har forhøjet sin årlige humanitære støtte til 

Somalia, navnlig som reaktion på den hårde tørke, der ramte landet, og således afsatte 

120 mio. EUR til humanitære samarbejdspartnere i 2017; der henviser til, at 

finansieringen af internationale humanitære indsatsplan kun er 24 % dækket; 

X. der henviser til, at EU har tildelt 486 mio. EUR gennem den Europæiske 

Udviklingsfond (2014-2020), der har fokus på fredsskabelse og opbygning af statsmagt, 

ødevaresikkerhed, modstandskraft og uddannelse; der henviser til, at EU ligeledes 

støtter AMISOM gennem fredsfaciliteten for Afrika; der henviser til, at den 22 000 

mand store, fredsbevarende AMISOM-styrke har tilført en grad af stabilitet i dele af 

Somalia; der henviser til, at dele af landet fortsat kontrolleres eller kan trues af den 

radikale islamistiske bevægelse al-Shabaab, eller kontrolleres af separate myndigheder, 

som det er tilfældet med Somaliland og Puntland; 

1. fordømmer alle terrorangreb mod den somaliske befolkning begået af al-Shabaab såvel 

som andre ekstremistiske terrorgrupper; fastholder, at der ikke findes nogen legitim 

grund til at begår terrorisme; opfordrer til, at de ansvarlige for terrorangreb og 

overtrædelser af menneskerettighederne drages til ansvar i overensstemmelse med 

folkerettens menneskerettighedsbestemmelser; udtrykker sin dybeste medfølelse med 

ofrene for terrorangrebene i Somalia og med deres familier, og beklager dybt tabet af 

menneskeliv; minder de somaliske myndigheder om deres forpligtelse til at sikre 

befolkningens menneskerettigheder og sikkerhed under alle rådende forhold; 

2. betoner, at eliminering af de grundlæggende årsager til terrorisme såsom utryghed, 

fattigdom, menneskerettighedsovertrædelser, miljøforringelser, straffrihed, manglende 

justits og undertrykkelse ville bidrage betydeligt til udryddelsen af terrororganisationer 

og deres aktiviteter i Somalia; fastslår, at underudvikling og utryghed skaber en ond 
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cirkel; opfordrer derfor de international aktører, herunder EU's udviklingsprogrammer, 

til at engagere sig i initiativer for sikkerhedssektorreformer og kapacitetsopbygning i 

den hensigt at sikre overensstemmelse mellem deres udviklings- og sikkerhedspolitikker 

i Somalia; opfordrer EU til at fortsætte med at støtte freds- og forsoningsprocessen i 

Somalia gennem rammen for gensidig ansvarlighed og sikkerhedspagten; 

3. tilskynder den somaliske forbundsregering til at fortsætte sin freds- og 

statsopbygningsindsats til at skabe solide institutioner, der fungerer ved 

retsstatsprincippet og kan sørge for  grundlæggende offentlige ydelser, samt til at sørge 

for sikre forhold, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed; glæder sig over, at al-Shabaab ikke 

var i stand til at spænde ben for valgprocessen i 2016-2017; opfordrer den somaliske 

forbundsregering til at sikre, at et valgsystem baseret på uvægtet, lige og almindelige 

valgret er parat til valgprocessen 2020-2021; minder om, at varig fred og stabilitet kun 

kan opnås gennem social inddragelse, bæredygtig udvikling og god forvaltning baseret 

på demokrati- og retsstatsprincipper; 

4. opfordrer den somaliske forbundsregering til at intensivere sine bestræbelser på at 

cementere retsstatsprincippet i hele landet; finder, at straffrie tilstande er en betydelig 

årsag til den selvforstærkende voldsspiral og den forværrede 

menneskerettighedssituation; anmoder om, at de somaliske myndigheder overfører 

fremtidige retssager under militærdomstolenes myndighed til behandling ved civile 

domstole; opfordrer den somaliske præsident til øjeblikkeligt at omgøre afsagte 

dødsdomme som første skridt henimod at indføre et moratorium for alle dødsstraffe; 

mener, at kun retsstatsprincippet kan bringe de straffrie tilstande til ophør; opfordrer 

regeringen og internationale aktører til fortsat at arbejde hen imod etableringen af et 

uafhængigt retsvæsen, uafhængig og troværdig efterforskning af forbrydelser begået 

mod somaliske journalister, udryddelse af korruption og opbygning af ansvarlige 

institutioner, navnlig i sikkerhedssektoren; glæder sig i denne forbindelse over, at 

regeringen sidste år i samarbejde med FN og EU indførte et landsdækkende 

juraoplæringspensum; 

5. fordømmer på det kraftigste statslige og ikke-statslige aktørers overtrædelser af 

ytringsfriheden i Somalia; er bekymret over den autokratiske linje anlagt af den 

siddende regering og nogle af de regionale statsforvaltninger, der har ført til 

arrestationer af politiske modstandere og fredelige kritikere; anser intimidering, 

chikane, tilbageholdelse af eller drab på journalister og civilsamfundsaktivister for helt 

uacceptabelt; anmoder om, at de somaliske myndigheder holder op med at anvende 

NISA til at intimidere uafhængige journaliser og politiske modstandere; opfordrer 

regeringen og EU til som led i sine retsstatsprincip-aktiviteter i Somalia at sikre, at 

NISA reguleres ved hjælp af virkningsfulde tilsynsmekanismer; fastslår, at ytrings- og 

tankefrihed er ufravigelige elementer i opbygningen af et stærkt og demokratisk 

samfund; opfordrer den somaliske forbundsregering til at sikre, at ytringsfriheden til 

fulde respekteres; opfordrer den somaliske regering til at revidere sin straffelov, den nye 

medielov og anden lovgivning med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med 

Somalias internationale forpligtelser vedrørende retten til ytringsfrihed og medierne; 

6. udtrykker bekymring over visse udenrigspolitiske interesser, der yderligere komplicerer 

det politiske billede; bemærker, at den somaliske forbundsregering i sit forsøg på at 
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forholde sig neutral i konfrontationen mellem på den ene side De Forenede Arabiske 

Emirater og Saudi-Arabien og på den anden Qatar er blevet frataget sine regelmæssige 

støttebetalinger fra De Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien, hvilket 

yderligere har svækket statens evne til at aflønne sikkerhedsstyrkerne; opfordrer 

indtrængende De Forenede Arabiske Emirater til øjeblikkeligt at holde inde med alle 

handlinger, der destabiliserer Somalia og til at respektere den somaliske suverænitet og 

territoriale integritet; 

7. fordømmer på det kraftigste de alvorlige krænkelser af forenings- og ytringsfriheden 

blandt Somalias frie og uafhængige fagforeninger, herunder navnlig den langvarige 

forfølgelse af NUSOJ (det somaliske journalistforbund) og FESTU 

(fællesorganisationen for somaliske fagforeninger), og fastholder, at generalanklagerens 

igangværende efterforskning af NUSOJ's generalsekretær Omar Faruk Osman for at 

have arrangeret en fejring af verdensdagen for pressefrihed uden 

informationsministeriets tilladelse skal indstilles og lukkes; 

8. fordømmer på det kraftigste den somaliske regerings undertrykkelse af 

fagforeningsfolk; opfordrer den somaliske stat til at bringe alle former for 

undertrykkelse af fagforeningsfolk til ophør; fastholder, at regeringen skal tillade 

etablering af uafhængige fagforeninger; er af den faste overbevisning, at fagforeninger 

er uundværlige for at sikre arbejdstageres rettigheder i Somalia; fastholder, at 

uafhængige fagforeninger i betragtelig grad vil kunne bidrage til en forbedring af 

sikkerhedssituationen i Somalia; 

9. opfordrer indtrængende den somaliske forbundsregering til at respektere og håndhæve 

det internationale retsstatsprincip og til fuldt ud at acceptere og implementere de 

afgørelser, der træffes af Den Internationale Arbejdsorganisation ILO i sag nr. 3113; 

10. roser den indsats, der er gjort af FN's mission i Somalia (UNSOM) i alle dets facetter og 

navnlig i overvågningen af menneskerettighedssituationen i landet såvel som FN's 

Sikkerhedsråds resolution om at forlænge missionens mandat frem til 31. marts 2019; 

roser den indsats, der er gjort af Den Afrikanske Union for at genskabe en grad af 

stabilitet i Somalia og til at organisere den politiske overgangsproces; opfordrer til 

bedre EU-overvågning og kapacitetsopbygning for at sikre retsforfølgning af overgreb 

fra AMISOM's side, ikke mindst i betragtning af, at EU tegner sig for størstedelen af 

dets finansiering; 

11. fordømmer på det kraftigste rekrutteringen af børnesoldater i Somalia som en afskyelig 

krigsforbrydelse; mener, at børn er blandt de mest udsatte grupper i denne konflikt; 

opfordrer alle væbnede grupper til at sætte en øjeblikkelig stopper for denne praksis og 

til at frigive alle nuværende børnerekrutter; opfordrer staten til at behandle dem som 

ofre for terrorisme og krig snarere end som gerningsmænd, og opfordrer til, at EU bistår 

den somaliske regering i dens rehabiliterings- og reintegrationsbestræbelser; opfordrer 

indtrængende de somaliske myndigheder til at bringe den vilkårlige tilbageholdelse af 

børn mistænkt for illegal forbindelse med al-Shabaab til ophør; opfordrer alle aktørerne 

i Somalia til at efterleve målene i den valgfrie protokol til De Forenede Nationers 

konvention om barnets rettigheder om børns deltagelse i væbnede konflikter, og 

tilskynder den somaliske forbundsregering til at ratificere denne protokol snarest 
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muligt; 

12. glæder sig over udvælgelsen af kommissærer til den nyligt etablerede Uafhængige 

Nationale Menneskerettighedskommission for Somalia, og opfordrer den somaliske 

regering til at nedsætte kommissionen snarest muligt; er dybt bekymret over forlydender 

om menneskerettighedsovertrædelser begået af somaliske sikkerhedsstyrker, herunder 

drab, vilkårlige arrestationer og tilbageholdelser, tortur, voldtægt og bortførelser; 

opfordrer myndigheder til at sikre, at alle disse overtrædelser efterforskes til bunds og at 

gerningsmændene drages til ansvar; opfordrer regeringen og EU til at forbedre det 

somaliske kriminalpolitis tekniske ekspertise, så det kan foretage grundige og effektive 

efterforskninger i fuld overholdelse af rettigheder; opfordrer indenlandske og 

udenlandske tropper, der deltager i kampen mod al-Shabaab, til at agere i 

overensstemmelse med folkeretten; opfordrer den somaliske regering til at følge op på 

sine tilsagn om at bringe tvangsudsættelser af internt fordrevne mennesker til ophør, 

herunder også i landets hovedstad Mogadishu; 

13. roser den somaliske regering for iværksættelsen af gennemgangsproceduren for den 

somaliske provisoriske forfatning som opfølgning på det tre dage lange nationale 

forfatningskonvent i maj 2018, der vil munde ud i en permanent forfatning for Somalia; 

opfordrer indtrængende den somaliske regering til at færdiggøre den somaliske 

nationale handlingsplan for forebyggelse og modarbejdelse af voldelig ekstremisme 

(PCVE) som led i landets samlede tilgangs til sikkerhedsanliggender (CAS), der støttes 

af AMISOM; 

14. fordømmer kønsbaseret og seksuel vold mod kvinder, mænd, drenge og piger som en 

afskyelig krigsforbrydelse og bemærker, at kvinder og piger er særligt udsatte; 

opfordrer staten til at intensivere sine bestræbelser på at beskytte samfundets udsatte 

grupper; glæder sig i denne forbindelse over, at regeringen sidste år i samarbejde med 

FN og EU indførte et landsdækkende juraoplæringspensum; gentager, at det er såre 

bekymret over kvinders rettigheder; opfordrer de relevante myndigheder til at fremme 

ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders stilling; fordømmer 

kriminaliseringen af homoseksualitet og af LGTBI-personer i Somalia; 

15. beklager dybt den foruroligende humanitære situation, der er livstruende for millioner af 

somaliere; minder om, at dødstallet som følge af hungersnøden i 2011 blev forværret af 

den usikre situation og af, at de militante al-Shabaab-ekstremister forhindrede 

nødhjælpsforsyninger i at nå frem til de områder i det sydlige og centrale Somalia, som 

de på daværende tidspunkt kontrollerede; opfordrer indtrængende EU, dens 

medlemsstater og det internationale samfund til at optrappe deres bistand til den 

somaliske befolkning, forbedre levevilkårene for de mest udsatte befolkningsgrupper og 

imødegå konsekvenserne af fordrivelse, fødevareusikkerhed, epidemier og 

naturkatastrofer; fordømmer alle angreb på humanitære hjælpearbejdere og 

fredsarbejdere styrker i Somalia; opfordrer til, at EU-bistand afstemmes efter de 

internationalt aftalte principper for udviklingseffektivitet med henblik på at indfri de 

nyligt vedtagne mål for bæredygtig udvikling (SDG); 

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
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udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, præsidenten, 

premierministeren og parlamentet i Somalia, FN's generalsekretær, FN's Sikkerhedsråd, 

FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU. 

 


