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Kesk-Aafrika Vabariik  

Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2017. aasta resolutsioon olukorra kohta Kesk-Aafrika 

Vabariigis (2017/2507(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kesk-Aafrika Vabariigi (KAV) kohta, 

eelkõige 7. juuni 2016. aasta resolutsiooni ELi koostöö kohta ÜRO ja Aafrika Liiduga 

rahutagamisoperatsioonide suhtes1,  

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2301 (2016), millega pikendati 

ÜRO mitmemõõtmelise integreeritud stabiliseerimismissiooni Kesk-Aafrika 

Vabariigis (MINUSCA) mandaati kuni 15. novembrini 2017 ja mis võeti vastu 

Julgeolekunõukogu 7747. kohtumisel 26. juulil 2016,  

– võttes arvesse ÜRO 14. detsembri 2016. aasta inimõiguste aruannet ja Euroopa 

välisteenistuse pressiesindaja 6. jaanuari 2017. aasta avaldust MINUSCA vastu 

suunatud rünnakute kohta,  

– võttes arvesse Brüsselis 17. novembril 2016. aastal komisjoni asepresidendi ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning KAVi 

presidendi Faustin-Archange Touadéra kaasjuhatusel toimunud konverentsi Kesk-

Aafrika Vabariigi teemal,  

– võttes arvesse ELi ülevaadet KAVi kohta, mille ÜRO juures tegutseva Euroopa Liidu 

delegatsiooni asejuht Joanne Adamson esitas 21. oktoobril 2016 ÜRO 

rahuvalveoperatsioonide osakonnas, 

– võttes arvesse Inimõiguste Nõukogu poolt inimõiguste olukorda KAVis jälgima, 

sellest teavitama ja selle kohta nõu andma määratud ÜRO sõltumatu eksperdi 22. juuli 

2016. aasta aruannet ja tema 16. novembri 2016. aasta avaldust enne rahastajate 

kohtumist Brüsselis,  

– võttes arvesse nõukogu 9. veebruari 2015. aasta, 20. juuli 2015. aasta ja 14. märtsi 

2016. aasta järeldusi KAVi kohta ning 19. aprilli 2016. aasta järeldusi valimiste 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0249. 



 

 

rahumeelse korraldamise kohta KAVis,  

– võttes arvesse KAVi rahukindlustamiskomisjoni koosseisu esimehe 8. juuli 

2016. aasta avaldust ÜRO Julgeolekunõukogu infotunnis KAVi kohta,  

– võttes arvesse muudetud Cotonou lepingut,  

– võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 1998. aasta Rooma statuuti, mille KAV 

ratifitseeris 2001. aastal,  

– võttes arvesse lapse õiguste konventsioonile lisatud fakultatiivprotokolli laste 

kaasamise kohta relvastatud konfliktidesse, millele KAV on alla kirjutanud,  

– võttes arvesse Amnesty Internationali 11. jaanuar 2017. aasta aruannet „The long wait 

for justice: accountability in Central African Republic“ („Pikk ootus õigusemõistmise 

järele: aruandekohustus Kesk-Aafrika Vabariigis“), 

– võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4, 

A. arvestades, et mässuliste rühmituste koalitsiooni Séléka ja omakaitseüksuse „anti-

balaka“ vahelisest vägivaldsest konfliktist väljunud Kesk-Aafrika Vabariik on teinud 

alates 2013. aastast rahvusvahelise kogukonna toetusel märkimisväärseid edusamme 

põhiseadusliku korra taastamisel, korraldades rahumeelselt ja edukalt valimised ning 

viies lõpule poliitilise ülemineku;  

B. arvestades, et poliitilistest edusammudest hoolimata on KAV jäänud ebastabiilsuse ja 

juhuslike rahutuste haardesse, mida süvendavad mitmeis paigus toimuvad vägivaldsed 

kokkupõrked, mis on toonud kaasa mitmeid elanikkonna ümberasumisi riigi lääne-, 

põhja- ja idaosas; arvestades, et endiselt on KAVis tõsisteks inimõigustealasteks 

mureküsimusteks ka kodanikuvabaduste puudumine, sooline ebavõrdsus, usu- ja 

veendumusvabaduse piirangud ning kogukondadevahelised pinged;  

C. arvestades, et ÜRO missioonil on KAVis kohapeal kuni 10 750 rahuvalvajat, kuid 

mõned tsiviilelanikud kaebavad, et missioon ei tegutse piisavalt nende kaitseks 

kümnete relvastatud rühmituste eest; arvestades, et ÜRO 14. detsembri 2016. aasta 

inimõiguste aruandes meelevaldsete tapmiste kohta viidati seksuaalsele vägivallale 

KAVis;  

D. arvestades, et 2016. aasta detsembris toetas missioon MINUSCA uut dialoogi 

11 relvastatud rühmituse (kokku 14st) ja valitsuse vahel osana jätkuvatest 

jõupingutustest rühmituste desarmeerimiseks KAVis; arvestades, et MINUSCA teateil 

ründas 4. jaanuaril 2017 tema patrullimas olnud rahuvalvajaid Koui linnast 

tagasipöördumisel umbes 60 km (37 miili) Obost lääne pool ligikaudu 

50 kallaletungijat ning kaks rahuvalvajat tapeti tundmatute mässuliste poolt, samas kui 

7. jaanuaril 2017 toimus ka Bokayist loodes sarnane rünnak, milles tapeti üks 

rahuvalvaja; 

E. arvestades, et justiitssektori taasülesehitamine on alles algstaadiumis ja politsei 

võimekus on endiselt äärmiselt piiratud, ning et see koos toimiva kohtusüsteemi 

puudumisega tähendab, et on võetud liiga vähe meetmeid selleks, et peatada 

inimõiguste rikkumised või nendega tegeleda ja nende toimepanijad kohtu ette tuua;  



 

 

F. arvestades, et Amnesty Internationali andmetel on õigusemõistmise puudumine 

KAVis niivõrd terav probleem, et mõned ohvrid on sunnitud elama oma igapäevast 

elu kõrvuti oma ründajatega, kuna sajad neist on põgenenud ulatuslike vanglast 

põgenemiste käigus ning paljusid raskeimates kuritegudes süüdistatavaid ei ole kunagi 

vahistatud; arvestades, et 35 vanglast toimib üksnes kaheksa ning et väljaspool 

pealinna Banguid tegutsevad üksnes vähesed kohtud; 

G. arvestades, et alates 2016. aasta augustist on KAVis täheldatud Ex-Séléka, „anti-

balaka“ ja nendega seotud eri rühmituste poolt toime pandud inimõiguste rikkumiste 

ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste arvu murettekitavat suurenemist, mille 

tulemuseks on vähemalt 100 tapmist, tsiviilelanike sundümberasumine ja omandi 

hävitamine; arvestades, et õiguste eest võitlevad organisatsioonid on teatanud tõsistest 

lahingutest KAVis 2016. aasta novembri lõpus, mille käigus sai vähemalt 

14 tsiviilisikut surma ja 76 vigastada;  

H. arvestades, et MINUSCA Bangui pressiesindaja Vladimir Monteiro sõnul ei ole 

sellised rünnakud olnud suunatud ainult ÜRO rahuvalvajate vastu, vaid nende 

sihtmärkideks on ka humanitaartöötajad ja tsiviilelanikkond;  

I. arvestades, et ajavahemikul 28.–30. novembrini 2016 hukkus vähemalt 115 inimest 

kahe rühma vahel (kellest mõlemad on Séléka rühmitised – Kesk-Aafrika Vabariigi 

taassünni rahvarinne (Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, FPRC) 

ja Liit rahu eest Kesk-Aafrika Vabariigis (l’Union pour la Paix en Centrafrique, UPC)) 

puhkenud kokkupõrgetes kontrolli pärast teemandikaevandustesse viivate teede üle 

Kalaga ümbruses, mis on Briast 45 km kaugusel asuv linn, kus mõlemad rühmitised 

koguvad „teemaksu“, eelkõige kaevanduspiirkondades ja peuli karjakasvatajate 

rändeteedel;  

J. arvestades, et 2016. aasta mais võttis ÜRO viies komitee vastu horisontaalse 

resolutsiooni rahuvalve kohta, milles tervitati peasekretäri otsustavust rakendada 

täielikult nulltolerantsi poliitikat, kinnitati uuesti vajadust ohvriabi tõhusama 

koordineerimise järele ja laiendati ÜRO läbipaistvuspoliitikat seoses seksuaalse 

ärakasutamise ja kuritarvitamise süüdistustega;  

K. arvestades, et 17. novembril 2016 mobiliseerisid komisjoni asepresident ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ja Kesk-Aafrika 

Vabariigi president Faustin-Archange Touadéra rahvusvahelise kogukonna, et 

saavutada poliitiline toetus ja võtta konkreetsed kohustused toetamaks KAVi 

ametivõimude ambitsioonikat kava rahu, julgeoleku ja leppimise saavutamiseks kogu 

riigis ning arengu ja majanduse taastamise edendamiseks;  

L. arvestades, et ÜRO teateil on peaaegu pool KAVi elanikkonnast toiduga 

kindlustamata ja vajab humanitaarabi; arvestades, et 40 % alla kolmeaastastest lastest 

on kroonilises alatoitumuses ja iga viies laps ei ela oma viienda sünnipäevani;  

M. arvestades, et hinnangute kohaselt vajab käesoleval aastal humanitaarabi 2,2 miljonit 

inimest, sealhulgas 1,1 miljonit last; arvestades, et 2016. aasta lõpus olid 

hinnanguliselt 420 000 inimest riigisisesed põgenikud ja veel 453 000 olid otsinud 

varjupaika naaberriikides; 

N. arvestades, et viimase kolme aasta jooksul on Euroopa Liit olnud KAVi suurim 



 

 

abiandja ja eraldanud riigile üle 500 miljoni euro; arvestades, et humanitaarabi 

valdkonnas on ainuüksi Euroopa Komisjon alates 2013. aasta detsembrist eraldanud 

124 miljonit eurot (lisaks veel 30 miljonit eurot Kesk-Aafrika põgenikele 

naaberriikides); arvestades, et 17. novembril 2016 Brüsselis toimunud rahastajate 

konverentsil teatas EL täiendava 409 miljoni euro eraldamisest ülesehitus-, 

rahutagamis- ja humanitaarprojektidele Kesk-Aafrika Vabariigis;  

O. arvestades, et Issanda Vastupanuarmee (LRA) on intensiivistanud oma rünnakuid 

KAVi idaosas, laienedes väljapoole kaevanduspiirkondi, ning selle rühmituse tegevus 

hõlmab rüüstamist, meelevaldset kinnipidamist, tsiviilelanike vara hävitamist ja 

konfiskeerimist ning inimrööve; arvestades, et LRA Crisis Trackeri andmetel on alates 

2016. aasta jaanuarist LRA poolt väidetavalt röövitud 344 inimest, sh rohkem kui 

60 last, samuti on LRA tegutsemispiirkonnas tuhandeid tsiviilelanikke ümber asunud;  

P. arvestades, et 15. juulil 2014 asutati esimene mitme rahastajaga ELi usaldusfond, 

millele pandi nimeks Bêkou ja mis pühendati KAVile, ning see panustab riigi 

stabiliseerimisse ja ülesehitusse;  

Q. arvestades, et üldine julgeolekuolukord on alates 2013. aastast paranenud, eelkõige 

Banguis, kuid see on endiselt habras, kuna vägivallapuhangud on viimastel kuudel 

uuesti sagenenud; arvestades, et kogu riigis on endiselt levinud sellised kuriteod nagu 

mõrvad, piinamine, seksuaalne vägivald, vargus, inimrööv, omandi hävitamine ning 

salakaubandus ja ebaseaduslik relvade omamine; 

R. arvestades, et rahastamisraskuste tõttu teatas Maailma Toiduprogramm, et on sunnitud 

vähendama veelgi oma toidutarneid ning et 2017. aasta veebruaris võivad need 

sootuks lõppeda; 

S. arvestades, et teemantide ja puidu ebaseaduslik väljavedu ja kaubandus aitavad 

konflikti jätkumisele kaasa, sest võimaldavad rahastada relvastatud rühmitusi; 

T. arvestades, et Rahvusvaheline Frankofoonia Organisatsioon (OIF) on alates 

2003. aastast järjepidevalt tegutsenud demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja rahu 

tugevdamise nimel KAVis ning jätkab oma tegevust ka praeguse kriisijärgse 

ülesehitustöö tingimustes; arvestades, et OIFi tegevus on ülioluline Kesk-Aafrika 

Vabariigi institutsioonide võimekuse suurendamisel, pakkudes tehnilist abi 

Erakorralise Kriminaalkohtu töölerakendamisel, toetades riikliku inimõiguste 

komisjoni rajamist, toetades valimisteks vajaliku haldusliku ja õigusliku raamistiku 

tugevdamist, osutades tehnilist abi desarmeerimise, demobiliseerimise ja 

reintegratsiooni ning julgeolekusektori reformi programmides ning pakkudes 

prantsuskeelsete kohtutöötajate mobiliseerimise kaudu tehnilist abi Erakorralisele 

Kriminaalkohtule; 

1. väljendab heameelt seoses president Touadéra ja tema valitsuse jõupingutustega 

kindlustada rahu ja leppimist Kesk-Aafrika Vabariigis, võttes arvesse aastakümneid 

kestnud mahajäämust ja ebakindlust ning aastatepikkust relvakonflikti; kutsub KAVi 

valitsust üles veelgi intensiivistama oma jõupingutusi, eelkõige dialoogi relvastatud 

rühmitustega, julgeolekusektori reformi, desarmeerimist, demobiliseerimist ja 

reintegratsiooni ning kohtu- ja karistussüsteemi taastamist, et võidelda 

karistamatusega;  



 

 

2. mõistab rangelt hukka elatusvahendite ja omandi hävitamise ning inimõiguste ja 

rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised, sh meelevaldsed tapmised, seksuaalse 

vägivalla, ebainimliku kohtlemise ja igat liiki ründed, ning tsiviilelanike ja 

rahuvalvajate vastu suunatud vägivalla ja provokatsioonid; tuletab meelde, et sellised 

suunatud rünnakud võivad vastavalt rahvusvahelise humanitaarõigusele kujutada 

endast sõjakuritegusid; väljendab siirast kaastunnet Maroko ja Bangladeshi 

valitsustele, ohvrite perekondadele ja MINUSCA-le; rõhutab, et rahuvalvajate vastu 

suunatud rünnakud on vastuvõetamatud ja vastuolus kõigi rahvusvaheliste normidega;  

3. peab 14. veebruaril 2016. aastal märkimisväärse valimisaktiivsuse tingimustes 

läbiviidud ühendvalimisi KAVis tõeliseks eduks poliitilises üleminekuprotsessis; 

tunnustab ametivõimude jõupingutusi valimiste usaldusväärsuse ja läbipaistvuse 

suurendamiseks; väljendab heameelt seoses MINUSCA tegevuse ning operatsiooni 

Sangaris antud toetusega, mis aitasid märkimisväärselt kaasa valimiste rahumeelsele 

toimumisele;  

4. avaldab kindlat toetust ÜRO peasekretäri volitustele rakendada ÜRO 

läbipaistvuspoliitikat (nulltolerantsi) seoses seksuaalse ärakasutamise ja 

kuritarvitamise süüdistustega ning tervitab algatusi, mis on praeguseks KAVis 

käivitatud; kutsub ÜRO liikmesriike üles tagama, et MINUSCA käitumis-, distsipliini- 

ja sisekontrolliüksustele eraldatakse piisavad vahendid seksuaalse ärakasutamise ja 

kuritarvitamise juhtumitele jm kuritegudele reageerimiseks;  

5. rõhutab turvalisuse ja julgeoleku tagamise ülimat olulisust; toonitab seoses sellega 

reformide vajalikkust KAVi relvajõudude ümberkujundamisel professionaalseks, 

demokraatlikult kontrollitavaks ja kõiki etnilisi rühmi esindavaks armeeks; väljendab 

heameelt seoses Euroopa Ülemkogu 19. aprilli 2016. aasta otsusega käivitada KAVis 

sõjaline väljaõppemissioon (EUTM RCA), et anda oma panus riigi kaitsesektori 

reformimisse; eeldab, et see missioon aitab Kesk-Aafrika kaitsejõude (FACA) 

kaasajastada ning parandada KAVi kaitseministeeriumile ja peastaabile antavate 

strateegiliste nõuannete ning koolituse ja väljaõppe abil nende kaasatust ja tõhusust;  

6. kutsub KAVi valitsust üles algatama kõigi väidetavate inimõiguste ja 

humanitaarõiguste rikkumiste viivitamatu ja erapooletu uurimise, võtma süüdlased 

nõuetekohaselt vastutusele – kurjategijad ja tapjad tuleb anda kohtu alla, olenemata 

sellest, millisesse rühmitusse nad kuuluvad – ning pakkuma asjakohast hüvitist nende 

rikkumiste ohvritele; toetab kindlalt Erakorralise Kriminaalkohtu viivitamatut 

asutamist (eeldatavalt saab valmis 2017. aasta keskel), mis vajab jätkusuutlikku 

rahastamist, et tagada oma usaldusväärsus ja teha lõpp praegusele laialdasele 

karistamatusele; väljendab heameelt seoses ÜRO poolt 2016. aasta detsembris 

käivitatud kaheksa rahvusvahelise kohtuniku värbamise protsessiga; 

7. mõistab hukka asjaolu, et KAVi kohtusüsteemi, mis oli nõrk juba enne kodusõja 

puhkemist, on rängalt kahjustanud jätkuv sõjategevus, mille tulemusena on hävitatud 

mitmeid kohtudokumente ning paljud kohtutöötajad on olnud sunnitud maapakku 

minema; kutsub KAVi valitsust üles tegema rahvusvahelise üldsuse toetusel 

märkimisväärseid investeeringuid oma kohtusüsteemi, sh kohtute, politseijõudude ja 

vanglate taastamisse; tuletab samas meelde, et edu tagab üksnes hea demokraatliku 

valitsemistava ja majandusjuhtimise põhimõtete järgimine ning konstruktiivne dialoog 

Bangui foorumi vaimus;  



 

 

8. rõhutab eelkõige seda, kui oluline on tihe koordineerimine partnerite, eelkõige Kesk-

Aafrika Vabariigi ametivõimude, Euroopa Liidu, Maailmapanga ja ÜRO vahel, et 

tagada hea koostöö ja tehtavate jõupingutuste vastastikune täiendavus, eesmärgiga 

taastada stabiilsus Kesk-Aafrika Vabariigis; nõuab tungivalt viivitamatuid meetmeid 

võitluseks sõja- jt kuritegude karistamatusega ning kaasaaitamiseks kohtusüsteemi 

taastamisel, sest õigusemõistmise puudumine on andnud oma panuse vägivaldsete 

kokkupõrgete arvu suurenemisele viimastel kuudel;  

9. taunib asjaolu, et ebapiisava rahastamise tõttu võib ÜRO Maailma Toiduprogramm 

(WFP) olla sunnitud varsti peatama abi andmise 150 000 inimesele kriisidest räsitud 

KAVis, kes on vägivaldselt oma kodudest lahkuma sunnitud; märgib, et nende 

laialipaisatud inimeste jaoks, kes on kaotanud kõik, kujutab WFP jagatav toit ainsat 

päästerõngast, ning et toiduabi lõpetamine avaldaks neile ränka mõju; nõuab tungivalt, 

et rahvusvahelised rahastajad peaksid kinni oma WFP-le antud lubadustest ning 

hoiaksid ära humanitaarabi kohaletoimetamise edasise halvenemise;  

10. väljendab heameelt, et EL ja liikmesriigid võtavad suuremaid kohustusi humanitaarabi 

andmiseks Kesk-Aafrika Vabariigile, arvestades sealseid kasvavaid vajadusi; kutsub 

kõiki rahvusvahelisi rahastajaid üles toetama ELi antavat humanitaarabi, sh Maailma 

Toiduprogrammi, ning aitama kõiki Kesk-Aafrika Vabariigi kriisi ohvreid – nii riigis 

endas kui ka naaberiikides olevaid põgenikke;  

11. kutsub Kesk-Aafrika Vabariiki üles töötama välja selliseid riiklikke poliitikaid ja 

õigusraamistikke, mis nõuetekohaselt kaitseksid ümberasunud isikute inimõigusi, sh 

liikumisvabadust; palub KAVil ühtlasi võtta kasutusele kestlikud lahendused 

ümberasunud isikute ja põgenike jaoks, kaasa arvatud vabatahtlik, püsiv, ohutu ja 

väärikas koju tagasipöördumine ning kohapealne integreerimine või ümberasumine;  

12. on veendunud, et dialoog on ainus viis püsiva rahu tagamiseks KAVi 

konfliktipiirkondades, ning nõuab tungivalt, et valitsus reageeriks rahvusvahelise 

üldsuse väljendatud murele konkreetselt, võttes kriiside lahendamisel kasutusele 

proaktiivse lähenemisviisi, et tagada turvalisus kohalikule elanikkonnale;  

13. kutsub KAVi valitsust üles rahvusvaheliste partnerite toetusel viivitamatult rakendama 

oma riiklikku taastamis- ja rahutagamisplaani, eelkõige tugevdades riiklike 

julgeolekujõudude võimekust, desarmeerides, demobiliseerides ja reintegreerides 

relvastatud rühmitusi ning võideldes karistamatusega;  

14. kutsub Kesk-Aafrika Vabariigi ametivõime üles töötama välja riikliku strateegia, et 

võidelda loodusvarade ebaseadusliku ekspluateerimise ja nendega kauplemise 

võrgustike vastu;  

15. teeb ettepaneku, et ÜRO looks MINUSCA raames üksuse teemantide, puidu, kulla ja 

vandli salakaubanduse ning militariseeritud salaküttimisega võitlemiseks; 

16. palub, et rahvusvahelised teemandiettevõtted lõpetaksid Kesk-Aafrika Vabariigis 

ebaseaduslikult kaevandatud ja müüdud teemantide ostmise, et mitte õhutada konflikti 

ja inimõiguste rikkumiste jätkumist; 

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Kesk-Aafrika Vabariigi 

valitsusele ja ametivõimudele, nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning 



 

 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ÜRO Julgeolekunõukogule, 

ÜRO peasekretärile, Aafrika Liidu institutsioonidele, Kesk-Aafrika Riikide 

Majandusühendusele, AKV–ELi parlamentaalsele assambleele ja ELi liikmesriikidele. 

 


