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Preganjanje kristjanov po svetu, zlasti v zvezi s pobojem študentov v 

Keniji, ki ga je izvedla teroristična skupina Al Šabab  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. aprila 2015 o preganjanju kristjanov po 

svetu, zlasti v zvezi s pobojem študentov v Keniji, ki ga je izvedla teroristična skupina Al 

Šabab (2015/2661(RSP)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Keniji, 

– ob upoštevanju drugega spremenjenega sporazuma o partnerstvu med članicami skupine 

afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi 

državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (v 

nadaljnjem besedilu „Sporazum iz Cotonouja“), zlasti členov 8, 11 in 26, 

– ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 

zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 23. novembra 2014 o pokolu 28 

civilnih popotnikov in z dne 3. aprila 2015 o pokolu na Univerzi v Garissi, 

– ob upoštevanju izjave za novinarje o terorističnem napadu v Garissi v Keniji, ki jo je 

svet Afriške unije za mir in varnost podal ob svojem 497. zasedanju 9. aprila 2015, 

– ob upoštevanju napada zračnih sil kenijske vojske na oporišča za urjenje Al Šababa v 

Somaliji kot odziv na pokol na Univerzi v Garissi, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah, 

– ob upoštevanju Deklaracije Združenih narodov o odpravi vseh oblik nestrpnosti in 

diskriminacije na podlagi vere in prepričanja iz leta 1981, 

– ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev, 

– ob upoštevanju smernic EU o mednarodnem humanitarnem pravu, 

– ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika, 

A. ker so v zadnjem terorističnem napadu v kenijskem mestu Garissa napadli mlade, 

izobraževanje in s tem tudi prihodnost države; ker mladi predstavljajo obete in mir ter 



 

 

bodo v prihodnosti zagotavljali razvoj države; ker je izobraževanje ključnega pomena za 

boj proti nasilnemu ekstremizmu in fundamentalizmu; 

B. ker se je v zadnjih mesecih po svetu izjemno povečalo število napadov na verske 

manjšine, zlasti  kristjane; predvsem džihadistični teroristi v nekaterih delih arabskega 

sveta kristjane vsak dan ubijajo, pretepajo in aretirajo; 

C.  ker so kristjani najbolj preganjana verska skupnost; ker je vse bolj očitno, da tovrstna 

ekstremizem in preganjanje pomembno prispevata k vse pogostejšemu pojavu 

množičnega preseljevanja; ker je po podatkih vsako leto ubitih več kot 150 000 

kristjanov; 

D.  ker je organizacija ISIS/Daiš 15. februarja 2015 v Libiji obglavila 21 egiptovskih 

koptskih kristjanov; 

E. ker so napadalci univerze Garissa namenoma napadli nemuslimane in izpostavili kristjane, 

ki so jih nato brutalno usmrtili; ker je organizacija Al Šabab odprto in javno priznala, da 

vodi vojno proti kristjanom v regiji; 

F. ker sta zaščita pravic otrok in mladih ter krepitev veščin, izobraženosti in inovacij nujni 

za izboljšanje njihovih gospodarskih, družbenih in kulturnih možnosti ter za okrepitev 

razvoja države; 

G. ker Al Šabab redno napada študente, šole in druge izobraževalne ustanove; ker je med 

drugim decembra 2009 samomorilski napadalec z bombo na podelitvi diplom 

študentom medicine v Mogadišu v Somaliji ubil 19 ljudi, oktobra 2011 pa je ta 

teroristična skupina prevzela odgovornost za bombni napad, ravno tako v Mogadišu, v 

katerem je umrlo 70 ljudi, med katerimi so bili tudi študenti, ki so na somalijskem 

ministrstvu za izobraževanje čakali na objavo izpitnih rezultatov; 

H. ker je v napadu skupine Al Šabab na hotel v Mogadišu 25. marca 2015 življenje 

izgubilo vsaj 15 ljudi in ker je bil med ubitimi v napadu Jusuf Mohamed Ismail Bari-

Bari, stalni predstavnik Somalije pri Organizaciji združenih narodih v Ženevi v Švici; 

I. ker so se napadi na civiliste v Keniji pomnožili, odkar so kenijski vojaki oktobra 2011 

vstopili v južno Somalijo, da bi s somalijsko vojsko sodelovali v usklajeni operaciji na 

območju pod nadzorom skupine Al Šabab, potem ko je ta teroristična skupina zajela 

štiri talce; 

J. ker kenijski vojaki od novembra 2011 sodelujejo v misiji Afriške unije v Somaliji 

(AMISOM), ki jo je 19. januarja 2007 ustanovil svet za mir in varnost Afriške unije, 

20. februarja 2007 pa jo je odobril varnostni svet Združenih narodov (resolucija 1744 

(2007)), ki je nedavno Afriški uniji dovolil tudi, da misijo nadaljuje do 30. novembra 

2015 (resolucija 2182 (2014));  

K. ker je k boju proti teroristični skupini Al Šabab največ prispevala etiopska vojska, v 

nekoliko manjši meri pa tudi ugandska; 

L. ker je skupina Al Šabab vzpostavila stike z drugimi islamističnimi skupinami v Afriki, 

kot sta Boko Haram v Nigeriji in Al Kajda v islamskem Magrebu; 

M. ker teroristična skupina Al Šabab redno bombardira in ubija pretežno civiliste v 



 

 

Somaliji, pa tudi v sosednjih državah, na  primer v Kampali v Ugandi julija 2010, še 

bistveno pogosteje pa v Keniji, kjer so bili mednarodne pozornosti deležni zgolj večji 

napadi, manjši pa so vsakodneven pojav; 

N. ker je skupina Al Šabab prevzela odgovornost za napade na vasi Hindi, Gamba, Lamu 

in Tana River na kenijski obali julija 2014, v katerih je bilo ubitih več kot 100 ljudi, in 

za dva napada v občini Mandela proti koncu leta 2014, v katerih je bilo ubitih 64 ljudi; 

O. ker je kenijska vlada po napadu na Univerzo v Garissi zagrozila Uradu visokega 

komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR), da bo v treh mesecih zaprla 

begunsko taborišče Dadaab; ker je UNHCR posvaril da bi to imelo „skrajne 

humanitarne in praktične posledice“; ker Konvencija OZN o beguncih prepoveduje 

prisilno vračanje beguncev na območja, kjer bi bila ogrožena njihova življenja ali 

svoboda;  

P. ker afriške rezervne enote (African Standby Force – ASF) še niso operativne in ker je 

EU izrazila pripravljenost, da v okviru svoje varnostne strategije za Afriko podpre 

afriške zmogljivosti za ohranjanje miru; 

Q. ker v skladu s členom 11 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU „Ukrepi na področju 

vzpostavljanja miru ter preprečevanja in reševanja konfliktov zajemajo zlasti podporo 

uravnoteženju političnih, gospodarskih, socialnih in kulturnih priložnosti med vsemi 

deli družbe, krepitvi demokratične legitimnosti in učinkovitosti vodenja, vzpostavitvi 

učinkovitih mehanizmov za mirno spravo med interesnimi skupinami, [...] premostitvi 

ločnic med različnimi deli družbe, pa tudi podporo dejavni in organizirani civilni 

družbi“; 

1. najodločneje obsoja načrtovani teroristični napad v Garissi 2. aprila 2015, ki ga je 

izvedla skupina Al Šabab in v katerem je bilo ubitih 147 mladih, nedolžnih študentov 

ter ranjenih 79 oseb;  odločno obsoja vse kršitve človekovih pravic, zlasti kadar ljudje 

izgubijo življenje zaradi svoje veroizpovedi, prepričanja ali etničnega porekla; 

2. ponovno obsoja napade, ki jih je skupina Al Šabab izvedla poleti 2014 v več obalnih 

kenijskih vaseh, tudi Mpeketoni, kjer je bilo usmrčenih 50 ljudi; odločno obsoja napad 

na nakupovalno središče Westgate v Nairobiju 24. septembra 2013, po katerem je bilo 

odkritih 67 trupel; obsoja napad skupine Al Šabab 25. marca 2015 v Mogadišu, v 

katerem je izgubil življenje veleposlanik Jusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, stalni 

predstavnik Somalije pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi; 

3. izreka sožalje družinam žrtev ter ljudstvu in vladi Republike Kenije; stoji ob strani 

kenijskemu narodu, ki se spoprijema s to obsojanja vredno agresijo; 

4. spominja, da je svoboda veroizpovedi temeljna pravica in odločno obsoja vse oblike 

nasilja in diskriminacije na podlagi vere; 

5. obsoja nedavne napade na skupnosti kristjanov v različnih državah, zlasti to, da je bilo 

12 kristjanov vrženih v morje med nedavnim prečkanjem morja iz Libije , in pokol 30 

etiopskih kristjanov 19. aprila 2015, ter izraža solidarnost z družinami žrtev; 

6. izraža globoko zaskrbljenost, ker storilci terorističnih dejanj na več koncih sveta 

zlorabljajo religijo in ker so vedno pogostejši primeri nestrpnosti, zatiranja in nasilja v 

odnosu do kristjanov, zlasti v nekaterih delih arabskega sveta; obsoja uporabo religije 



 

 

kot pretveze v različnih konfliktih; obsoja vse pogostejše napade na cerkve po svetu, 

zlasti napad v Pakistanu 15. marca 2015, v katerem je bilo ubitih 14 ljudi; ostro obsoja 

zaprtje, izginotje, mučenje, zasužnjevanje in javno usmrtitev kristjanov v Severni 

Koreji; potrjuje in podpira neodtujljivo pravico vseh verskih in etničnih manjšin, ki 

živijo v Iraku in Siriji, vključno s kristjani, da še naprej dostojno, enakopravno in varno 

živijo v svojih zgodovinskih in tradicionalnih domovinah; ugotavlja, da so pripadniki 

različnih verskih skupnosti v tej regiji stoletja sobivali; 

7.  poziva institucije EU, naj ravnajo v skladu s svojimi obveznostmi iz člena 17 PDEU, 

kar zadeva ohranjanje odprtega, preglednega in rednega dialoga s cerkvami ter 

verskimi, filozofskimi in neverskimi organizacijami, da bi v okviru EU zagotovile 

prednostno obravnavo vprašanja preganjanja kristjanov in drugih verskih skupnosti; 

8.  obsoja, da se organizacija ISIS/Daiš v Siriji in Iraku sklicuje na stari zakon (pakt 

dhimmi), da bi na podlagi vere od kristjanov izsilila plačilo davkov in uvedla omejitve, 

pri tem pa jim grozi s smrtjo; 

9.  ponovno izraža solidarnost z vsemi kristjani, ki jih preganjajo v različnih delih Afrike, 

še zlasti glede na nedavna grozodejstva v Libiji, Nigeriji in Sudanu; 

10. obsoja in zavrača vsako napačno razlago sporočila Islama, na podlagi katere se želi 

ustvariti nasilno, kruto, totalitarno, zatirajočo in ekspanzivno ideologijo, ki daje 

legitimnost iztrebljanju krščanskih manjšin; poziva muslimanske voditelje, naj v celoti 

obsodijo vse teroristične napade, tudi tiste, ki imajo za cilj verske skupnosti in manjšine, 

zlasti kristjane; 

11. poziva, naj se opravi temeljita, hitra, nepristranska in učinkovita preiskava, da se 

odkrijejo odgovorni in pred sodišče privedejo storilci, organizatorji, financerji in 

sponzorji teh obsojanja vrednih terorističnih dejanj; 

12. priznava, da je treba resnični odziv organizirati v povezavi z usklajenimi ukrepi z 

drugimi afriškimi državami, ter poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico 

Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in Svet, naj ogrožanje varnosti in 

teroristične grožnje v tem delu sveta obravnavata v sodelovanju z Afriško unijo in s 

podpiranjem njenih izjemno pomembnih prizadevanj, da se proti skupini Al Šabab bori 

z misijo AMISOM; poziva Evropsko unijo, naj odločno podpre izvajanje mehanizmov 

na ravni celine in regionalnih mehanizmov za reševanje sporov, zlasti afriške rezervne 

enote; 

13. poziva kenijsko vlado, naj prevzame odgovornost in naj se loti vprašanja nasilja skupine 

Al Šabab in njegovih dejanskih vzrokov; meni, da je mogoče varnost zagotoviti le, če se 

ustrezno odpravijo razkoli v kenijski politični in civilni družbi ter regionalna razvojna 

neravnotežja; meni, da je pozen odziv policijskih sil vreden obžalovanja; še posebej 

poziva vlado, naj terorističnih napadov ne uporabi kot pretvezo za omejevanje 

državljanskih svoboščin; poziva kenijske oblasti, naj svojo strategijo boja proti 

terorizmu utemeljijo na pravni državi in spoštovanju temeljnih pravic; vztraja, da je 

potreben demokratični in sodni nadzor protiteroristične politike; 

14. poziva kenijske oblasti, naj preprečijo vsakršno ločevanje med verami in povezovanje 

muslimanske skupnosti s skupino Al Šabab ter naj sprejmejo ukrepe za ohranitev 

enotnosti države v korist družbeni in gospodarski rasti ter stabilnosti in za ohranitev 



 

 

dostojanstva in človekovih pravic prebivalcev; poziva kenijsko vlado, vodje opozicije in 

verske voditelje, naj rešijo vprašanja zgodovinskih krivic – socialne izključenosti, razlik 

med regijami v državi in institucionalne diskriminacije – ter naj zagotovijo, da bodo 

protiteroristične operacije usmerjene le proti storilcem, ne proti  širšim etničnim in 

verskim skupnostim; 

15. opozarja Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice na njihovo zavezo iz 

akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo, sprejetega junija 2012, da 

bodo zagotovile obravnavo vprašanja človekovih pravic v vseh oblikah pogovorov s 

tretjimi državami o boju proti terorizmu; 

16. poziva EU, naj v Keniji izvaja program misije usposabljanja ter kenijski vojski in 

policiji zagotovi sodobno opremo in z njima sodeluje ter ju usposobi za boj proti 

terorizmu in za preprečevanje širjenja skupine Al Šabab; 

17. poziva kenijsko vlado, naj si po najboljših močeh prizadeva za upoštevanje pravne 

države, človekovih pravic, demokratičnih načel in temeljnih svoboščin, in poziva EU, 

naj svoje mednarodne partnerje vodi v to smer in skupaj z njimi zbere finančni 

prispevek za okrepitev obstoječih programov upravljanja, da se zagotovi nacionalna 

varnost ter da se v državo in regijo prineseta mir in stabilnost; vztraja, da se je treba z 

nasiljem skupine Al Šabab, ki se vedno bolj zaostruje, soočiti v sodelovanju s 

sosednjimi državami; poziva EU, naj za to zagotovi vso potrebno finančno, logistično in 

strokovno podporo, vključno z možnostjo dostopa do mirovne pomoči za Afriko in 

instrumentov EU za krizno upravljanje; 

18. poziva kenijske varnostne sile, naj zagotovijo zakonit odziv v boju proti terorističnim 

grožnjam; poziva kenijsko vlado, naj v skladu z mednarodnim pravom zagotovi varnost 

in zaščito begunskih taborišč na svojem ozemlju; 

19. poudarja, da se mednarodni terorizem financira z nezakonitim pranjem denarja, 

odkupninami, izsiljevanjem, preprodajo drog in korupcijo; poziva Komisijo in države 

članice, naj okrepijo sodelovanje s tretjimi državami pri izmenjavi obveščevalnih 

podatkov, poveznih s pranjem denarja in financiranjem terorizma; 

20.  ponovno izraža podporo vsem pobudam, katerih cilj je spodbujanje dialoga in 

vzajemnega spoštovanja med verskimi in drugimi skupnostmi; poziva verske oblasti, 

naj se zavzemajo za strpnost in dajejo pobude proti sovraštvu ter nasilnemu in 

skrajnemu radikalizmu; 

21.  obsoja dejstvo, da so teroristični napadi usmerjeni proti izobraževalnim ustanovam in 

poslopjem, saj gre za ogrožanje izobraževanja in dostojanstva vseh državljanov, 

povzroča pa tudi nezaupanje in razkol med skupnostmi; spominja, da so džihadisti 

teroristične skupine Boko Haram lani v nigerijskem mestu Chibok ugrabili krščanske 

deklice, ki so nato izginile, kar je poželo obsodbe po vsem svetu; 

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi Kenije, institucijam Afriške unije, 

Medvladni agenciji za razvoj (IGAD), generalnemu sekretarju in generalni skupščini 

Organizacije združenih narodov in sopredsednikoma skupne parlamentarne skupščine 

AKP-EU. 



 

 

 

 


