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Europa-Parlamentets beslutning om EU's strategi for Afrikas Horn 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Den Afrikanske Unions Mission Somalia (AMISOM), der blev iværksat i 

marts 2001, 

– der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolution 1816 (2008), 

– der henviser til EU NAVFOR – Operation Atalanta, der blev iværksat i december 2008, 

– der henviser til præsidentvalget i Somalia i september 2012, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

A. der henviser til, at Afrikas Horn er en af de regioner i verden, hvor fødevaresituationen er 

mest usikker, og at millioner af de mennesker, der lever i regionen, er underernærede og i 

fare for at sulte; der henviser til, at Afrikas Horn er en af verdens allerfattigste regioner og 

omfatter lande med verdens laveste sundhedsniveauer; der henviser til, at det 

internationale samfund ikke har formået at håndtere spørgsmålene om 

sikkerhedssituationen, tørke og hungersnød, men ligefrem har bidraget til at forværre disse 

forhold i regionen; 

B. der henviser til, at den politiske, sociale, økonomiske og humanitære situation i Somalia 

fordrer en særlig og vedvarende indsats fra det internationale samfunds side til 

understøttelse af fredsprocessen og til genopretning af rimelige sociale og økonomiske 

forhold og til genopbygning af landet; 

C. der henviser til, at FAO i marts 2012 anslog, at over otte millioner mennesker har behov 

for hjælp på Afrikas Horn (herunder 3,2 millioner i Etiopien, 2,5 millioner i Somalia, 2,2 

millioner i Kenya og 180 000 i Djibouti); der henviser til, at regionen i 2011 blev ramt af 

den værste tørke i 60 år, hvilket har berørt mere end 13 mio. mennesker, hvoraf hundrede 

tusinder har måttet forlade deres hjem og titusinder er omkommet; der henviser til, at der 

ifølge UNHCR findes over én million somaliske flygtninge spredt ud over hele Afrikas 

Horn, fortrinsvist i Kenya og Etiopien, og 1,3 millioner internt fordrevne inden for 



 

AM\923523DA.doc  PE503.518v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Somalias grænser; 

D. der henviser til, at Rådets konklusioner om Afrikas Horn opstiller to hovedmål til 

begrundelse for EU's langsigtede indsats: regionens geostrategiske betydning og EU's 

ønske om at støtte velfærden for befolkningerne på Afrikas Horn og hjælpe den ud af 

fattigdom og hen imod selvstændig økonomisk vækst; 

E. der henviser til, at kampen mellem stater – både inden og uden for regionen – om 

naturressourcerne, især fossile brændstoffer og vand, giver yderligere næring til 

spændingerne i regionen og resulterer i kronisk ustabilitet; 

F. der henviser til, at årsagerne til denne ekstreme fattigdom og hungersnøden er forskellige 

og bl.a. omfatter borgerkrig, politisk ustabilitet, manglen på sikkerhed overalt i regionen, 

forringelse af jorden, fremmede investorers overtagelse af jorder i stor stil, stigning i 

priserne på gårde, spekulation i basale råvarer, klimaforandringer, ulovlig dumping af 

giftaffald ud for Somalias kyst og uforholdsmæssigt intensivt og illegalt fiskeri i 

somaliske farvande begået af både europæiske og asiatiske fartøjer; 

G. der henviser til, at der ifølge en rapport fra FN's miljøprogram (UNEP) langs den 

somaliske kyst er blevet dumpet store illegale beholdninger af giftigt affald, med 

efterfølgende lækager, fuldstændigt uden hensyntagen til lokalbefolkningens sundhed eller 

miljøbeskyttelse; der henviser til, at samme rapport anfører, at affaldet, der er dumpet i 

havet, delvist stammer fra EU og øver uoprettelig skade på menneskers helbred og miljøet 

i regionen, hvilket er en klar krænkelse af menneskerettighederne; 

H. der henviser til, at det store antal stridende parter i borgerkrigen, fraværet af en statsmagt i 

Somalia, somaliske fiskere tab af udkomme og piratvirksomhederne ud for Somalias kyst, 

spændingerne mellem Sudan og Sydsudan, mellem Etiopien, Eritrea og Somalia og 

mellem Eritrea og Djibouti, indblanding og intervention fra udefrakommende parter og 

EU’s og vestlige parters økonomiske såvel som geostrategiske interesser alle sammen 

bidrager til at gøre Afrikas Horn til en af de mest konfliktplagede regioner i verden, 

hvilket medfører enorme menneskelige lidelser, interne fordrivelser, forværrede 

humanitære kriser og forhindrer en bæredygtig social og økonomisk udvikling og 

demokrati og retsstatsforhold;  

I. der henviser til, at den sikkerhedsmæssige og militære situation i Somalia fortsat er farlig 

og uforudsigelig; der henviser til, at Kenya for nylig foretog en militær intervention i det 

sydligt central Somalia; der henviser til, at de etiopiske hærstyrker i februar 2012 trængte 

ind i de somaliske regioner Hiiraan og Bay; der henviser til, at Human Rights Watch har 

rapporteret om menneskerettighedskrænkelser, tortur, vilkårlige tilbageholdelser og 

summariske henrettelser samt retsstridige gengældelsesangreb mod civile begået af de 

etiopiske styrker og af militser, der er loyale over for den somaliske føderale 

overgangsregering; der henviser til, at nabolandet Eritrea er blevet beskyldt for at levere 

våben; der henviser til, at FN’s våbenembargo er blevet overtrådt af mange aktører; 

J. der henviser til, at den somaliske stat så sig tvunget til at nedlægge kystvagten på grund af 

manglende finansielle ressourcer som følge af den internationale gældskrise og IMF’s og 

Verdensbankens pålægning af strukturtilpasningsprogrammer; der henviser til, at 

fiskerfartøjer fra mange lande siden 1990 har udnyttet den kaotiske situation i Somalia til 
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at fiske inden for Somalias 200-sømilegrænse; der henviser til, at illegalt fiskeri i de 

somaliske territorialfarvande er en af hovedårsagerne til, at somaliske fiskere har mistet 

deres subsistensmidler; 

K. der henviser til, at den somaliske føderale overgangsregering med støtte fra det 

internationale samfund ikke har formået at skabe en stabil og inklusiv administration, der 

er i stand til at fremme en konsensus blandt sine mange forskellige etniske og politiske 

bestanddele; 

L. der henviser til, at pirateriet ved Afrikas Horn i betydeligt omfang blev reduceret, da 

Unionen af Islamiske Domstole (UID) var ved magten, uafhængigt af UID’s politiske 

tilgang, men eskalerede efter at UID blev fordrevet fra magten ved en militær intervention 

med støtte fra indtil flere vestlige stater; 

M. der henviser til, at EU NAVFOR-Operation Atalanta blev iværksat den 8. december 2008 

og var fuldt operativ fra februar 2009 med mandat til at bidrage til beskyttelsen af 

Verdensfødevareprogrammet WFP’s fartøjer, der bringer fødevarehjælp frem til fordrevne 

mennesker i Somalia, til at beskytte handelsskibe og AMISOM-forsyninger under sejlads i 

Adenbugten og ud for Somalias kyst, og til at forebygge og bekæmpe pirataktiviteter og 

væbnede røverier ud for Somalias kyst; der henviser til, at EU NAVFOR-Operation 

Atalanta herefter tillige bidrager til overvågning af fiskeriaktiviteter ud for den somaliske 

kyst og betales via Athena-mekanismen; 

N. der henviser til, at operationsområdet for EU NAVFOR-Operation Atalanta omfatter 

området syd for Det Røde Hav og Adenbugten og strækker sig ind i den vestlige del af 

Det Indiske Ocean, herunder Seychellerne; der henviser til, at Rådet den 23. marts 2012 

besluttede at forlænge mandatet frem til 2014 og til at udvide styrkens operationsområde, 

så det nu også omfatter Somalias kystterritorium såvel som territorialfarvand og 

internationale farvande; 

O. der henviser til, at Rådet den 25. januar 2010 indgik aftale om at etablere en EU-

militærmission til uddannelse af somaliske sikkerhedsstyrker; der henviser til, at EU’s 

militærmission til medvirken til uddannelse af somaliske sikkerhedsstyrker, EUTM 

Somalia, blev iværksat den 7. april 2010 med henblik på at støtte den føderale 

overgangsregering og indgå i nært samarbejde med AMISOM; 

P. der henviser til, at EUTM Somalia finansieres af 12 EU-medlemsstater, og at 

finansieringen for den 15-måneders periode fra august 2011 til og med oktober 2012 beløb 

sig til 4,8 mio. EUR; der henviser til, at EU ydede yderligere 4,7 mio. EUR via 

stabilitetsinstrumentet til støtte for AMISOM’s planlægningskapacitet; 

Q. der henviser til, at AMISOM fortrinsvist finansieres af fredsfaciliteten for Afrika, som 

finansieres med midler fra den langsigtede udviklingssektion under den 9. Europæiske 

Udviklingsfond (EUF); der henviser til, at EU-bidraget til AMISOM gennem 

fredsfaciliteten er på 325 mio. EUR; der henviser til, at EU har givet tilsagn om yderligere 

12 mio. EUR fra EUF til det somaliske politikorps gennem UNDP's retsstatsprogram; 

R. henviser til, at præsidenterne for Sudan og Sydsudan den 26. september 2012 

undertegnede en længeventede samarbejdsaftale, der muliggør genoptagelse af 
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olieudledningen fra syd gennem nord, demilitarisering af stødpudezonen langs grænsen, 

genåbning af den grænseoverskridende handel og fri bevægelighed for borgerne i begge 

lande; der henviser til, at de to lande endnu ikke er nået til enighed om status for Abyei og 

andre omstridte områder; 

S. der henviser til, at der fortsat ikke er skabt fred i Sudans vestlige region Darfur eller i de 

sydlige delstater Sydlige Kordofan og Blå Nil; der henviser til, at 

menneskerettighedsorganisationer fortsat rapporterer om menneskerettighedskrænkelser i 

Sudan og Sydsudan, herunder: vilkårlige bombardementer af civile områder, udenretslige 

drab, vilkårlige anholdelser, masseplyndringer og ødelæggelse af ejendom; der henviser 

til, at den fortsatte chikane og intimidering af civile, som sikkerhedsstyrkerne i Sydsudan 

begår, og den vedvarende vold, har udløst en varig og bekymrende humanitær krise; 

1. fastslår, at der ikke findes nogen militær løsning på hverken krisen i Somalia og pirateriet 

i farvandet omkring Afrikas Horn eller på konflikterne i regionen i øvrigt; opfordrer 

Kommissionen og Rådet til at respektere den konklusion – der fremgår af skrivelsen 

”Ikke-statslige organisationers opfordring til en altomfattende dialog for at redde liv i 

Somalia” underskrevet af 20 fremtrædende ngo'er af september 2011 –, at ”Somalias 

seneste historie har vist, at militær indgriben ofte har medført mere død og lidelse og 

yderligere begrænset den humanitære adgang”; opfordrer EU og det internationale 

samfund til at arbejde sammen med landene i regionen og med regionale og internationale 

aktører og organisationer om at løse konflikterne udelukkende ved brug af fredelige 

midler, herunder ved at tage hånd om de grundlæggende årsager; 

Somalia 

2. opfordrer alle nabolandene til at afstå fra at foretage interventioner i Somalia, idet enhver 

intervention vil kunne medføre en yderligere eskalering af konflikten og bidrage til den 

militarisering, der i så lang tid har øvet negativ indvirkning på regionen; fremhæver 

principperne om, at gode forbindelser mellem nabolande overvinder rivalisering og 

grænsetvister, om at afstå fra indblanding og om samarbejde mellem stater, om 

bæredygtig udvikling og om lige og retfærdig adgang til ressourcer med sociale, politiske 

og økonomiske perspektiver og muligheder for alle uden skelnen; bemærker, at dette 

fordrer en seriøs indsats, for så vidt angår mægling og forsoning, bekæmpelse af 

udbredelsen af håndvåben og lette våben og tiltag til at befordre demobilisering, 

nedrustning og genintegration af tidligere soldater; 

3. tager præsidentvalget i Somalia i september til efterretning og håber, at der under den 

nyvalgte præsident Hassan Sheikh Mohamud vil blive iværksat en konkret 

forsoningsproces, der inddrager alle den somaliske borgerkrigs parter, og at der vil blive 

truffet rent civile foranstaltninger til at stabilisere landet; 

4. glæder sig over den somaliske regerings nylige fredsinitiativ, der tilbyder civile job og 

uddannelse til afhoppere fra Al-Shabaab-militsen; bifalder den nylige godkendelse af en 

ambitiøs forfatning, der lover lige rettigheder for ”alle borgere uanset køn, religion, social 

og økonomiske status, politisk overbevisning, klan, handicap, beskæftigelse, fødsel eller 

dialekt”, forbyder kvindelig kønslemlæstelse og nedsætter en sandheds- og 

forsoningskommission; 
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5. opfordrer Kommissionen og Rådet til at støtte op om forsoningsprocessen mellem 

parterne i den somaliske borgerkrig; opfordrer indtrængende til, at der sikres teknisk og 

finansiel bistand til forsonings- og fredsprocessen og til mægling mellem alle 

borgerkrigens parter; 

6. opfordrer de lokale myndigheder og alle borgerkrigens parter til at give humanitære 

hjælpeorganisationer adgang til de nødlidende i overensstemmelse med de internationale 

forskrifter om humanitær bistand; 

7- opfordrer Rådet og Kommissionen til at revidere deres politiske strategi for Somalia ved 

at opprioritere bekæmpelsen af fattigdom i stedet for at styrke deres geostrategiske 

interesser; opfordrer til, at der som højeste prioritet ydes støtte til programmer til 

udryddelse af fattigdom i regionen, især fordi EU i henhold til sin grundlæggende traktat 

har en forpligtelse til at tage hensyn til udviklingssamarbejdets målsætninger – hvoraf den 

fremmeste er reduktion og udryddelse af fattigdom – i forbindelse med de politikker, 

Unionen fører, der kan forventes at påvirke udviklingslandene (artikel 208, stk. 1, TEUF); 

8. opfordrer indstændigt Rådet og Kommissionen til at afvise og opgive de restriktioner på 

fremførslen af humanitær hjælp, der er genstand for skarp kritik i skrivelsen ”Ikke-

statslige organisationers opfordring til en altomfattende dialog for at redde liv i Somalia”, 

idet disse restriktioner i udpræget grad er en medvirkende årsag til den katastrofale 

humanitære situation i landet og endvidere skaber belæg for mistanken om, at 

geostrategiske interesser prioriteres højere end bekæmpelsen af fattigdom; 

9. opfordrer Rådet og Kommissionen til at indstille EU NAVFOR-Operation Atalanta, 

delvist fordi operationen indledningsvist har ført til en dramatisk stigning i antallet, 

intensiteten og rækkevidden af angreb (om end antallet er faldet betydeligt siden 2012), og 

delvist fordi EU NAVFOR-Operation Atalantas fokus på piratbekæmpelse betyder en 

prioritering af bekæmpelsen af symptomerne på krisen i Somalia over anvendelsen af de 

selvsamme ressourcer til på virkningsfuld vis at imødegå de tilgrundliggende årsager til 

krisen, såsom arbejdsløshed og ekstrem fattigdom; 

10. udtrykker misbilligelse og afvisning af EU’s militære tilgang i form af 

sikkerhedssektorreformen og EUTM Somalia-optræningsmissionen, og afviser enhver 

yderligere mission i Somalia eller andetsteds i regionen i FSFP-regi; opfordrer Rådet og 

Kommissionen til at indstille EUTM Somalia, da det forekommer at være umuligt at 

forhindre rekrutter optrænet af EUTM i at slutte sig til de forskellige fraktioner, som er 

indblandet i borgerkrigen, hvormed EU i betydelig grad bidrager til konflikten og til 

militarisering af landet; 

11. afviser de private beskyttelsesforanstaltninger, som shippingselskaber har truffet, idet 

disse foranstaltninger ikke underlagt nogen konventioner vedrørende beskyttelse af civile 

eller behandling af kombattanter; minder i denne forbindelse om, at søfartsbranchen for 

nylig har opfordret til regulering af private sikkerhedsselskaber for søfart i erkendelse af, 

at der ikke findes nogen klare, sammenhængende, håndhævelsesmulige og internationalt 

accepterede normer for anvendelsen af privat antaget sikkerhedspersonel ombord på 

skibe; 

12. understreger, at ressourcer beregnet til udviklingshjælp, såsom EUF, ikke må bruges til 
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noget som helst militært formål; modsætter sig kraftigt anvendelsen af EUF til uddannelse 

af militærstyrker inden for rammerne af sikkerhedssektorreformen i Somalia; modsætter 

sig kraftigt anvendelsen af udviklingshjælp til at understøtte strategiske interesser; er af 

den opfattelse, at EUF udelukkende skal være et instrument til finansiering af indsatsen til 

udryddelse af fattigdom og hungersnød i udviklingslandene; 

13. modsætter sig kraftigt, at der gives støtte til en af parterne i en borgerkrig; opfordrer 

indtrængende EU til udelukkende at anlægge en civil og fredelig tilgang til 

konfliktløsning og til at påtage sig en neutral rolle som forsonende/mæglende aktør med 

henblik på at opnå en bæredygtig udvikling i Somalia og på hele Afrikas Horn; opfordrer 

EU og medlemsstaterne til at stille neutral, upartisk og uafhængig humanitær bistand til 

rådighed for de sårbare befolkninger; 

14. opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at fokusere på situationen i landet 

som helhed og, vigtigst af alt, på behovet for at håndtere den humanitære situation i selve 

indsatsområdet og til at udrydde de egentlige årsager til den katastrofale situation, som 

medfører lidelser for millioner af somaliere, bl.a. den ekstreme fattigdom og det illegale 

fiskeri og overfiskeri i farvandet ud for Somalia, der blandt andet begås af EU-baserede 

fartøjer; 

15. er yderst bekymret over påstandene om EU-baserede virksomheders og kriminelle 

netværks ulovlige dumping af affald; minder om, at ulovlig dumping af affald vækker stor 

bekymring hos de somaliere, der lever langs kystlinjen; opfordrer Rådet og 

Kommissionen til, som et spørgsmål af største prioritet, at iværksætte en gennemgribende 

undersøgelse, herunder med indsamling af beviser og prøver og, afhængig af udfaldet af 

undersøgelsen, at overveje at tage retslige skridt, herunder erstatningskrav, over for 

europæiske virksomheder, EU-medlemsstater og EU; 

Sudan og Sydsudan 

16. glæder sig over de aftaler, der er indgået mellem Sudan og Sydsudan om demilitarisering 

af grænsen; opfordrer indtrængende alle parter til at finde ikke-voldelige løsninger på de 

talrige konflikter mellem nord og syd, navnlig vedrørende en rimelig fordeling af 

olieindtægter; 

17. opfordrer indtrængende alle parter til at overholde afgørelsen af 24. april 2012 fra Den 

Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd, især pkt. 7 og 16, hvori det gentages, at 

staternes territoriale grænser ikke må ændres ved magt, at territoriale tvister udelukkende 

skal løses ad fredelig vej og at der ikke findes nogen militær løsning på konflikten i 

Sydlige Kordofan og Blå Nil;  

18. fordømmer på det kraftigste alle voldshandlinger mod civilbefolkningen i strid med den 

humanitære folkeret og menneskerettighederne i Sudan; opfordrer indtrængende EU og 

det internationale samfund til at blive enige om en fælles og rent fredelig og civil tilgang 

til håndteringen af de grundlæggende årsager til konflikterne; er overbevist om, at der ikke 

kan være nogen militær løsning på konflikten mellem Sudan og Sydsudan, især ikke hvad 

angår Sydlige Kordofan og Blå Nil; understreger det presserende behov for en politisk og 

diplomatisk løsning; 
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Generelle rammer 

19. opfordrer til hasteforanstaltninger til at opfylde de bindende internationale tilsagn og til at 

indfri 2015-målene, især mål nr. 1, og til at holde retten til tilstrækkelige fødevarer i hævd, 

og opfordrer til, at Somalias og alle de fattigste og værst ramte landes gæld slettes; 

20. udtrykker dyb bekymring over opkøb af jord (”land grabbing”) i Afrika, et fænomen som 

risikerer at undergrave den lokale fødevaresikkerhed og forværre hungersnøden; opfordrer 

regeringerne på Afrikas Horn og i EU til at vurdere, hvilke indvirkninger den nuværende 

erhvervelse af landbrugsjord har på fattigdommen i landdistrikter og på den aktuelle 

hungersnødskrise; opfordrer indtrængende Kommissionen til at inddrage spørgsmålet om 

land grabbing i den politiske dialog med udviklingslandene med henblik på at bremse for 

støtten til sådanne politikker; opfordrer EU til at øge proportionen af officiel 

udviklingsbistand, der afsættes til landbrug, såvel som udviklingsbistand til investeringer i 

små bæredygtige gårdbrug og hyrdeaktiviteter, for at sikre at små landbrugere har adgang 

til jord, således at det lokale marked styrkes og der sikres et acceptabelt niveau af daglig 

næring for befolkningerne på Afrikas Horn og for at hjælpe med at genoprette vandmiljøet 

i farvandene ud for Somalia og Afrikas Horn med henblik på at sikre midler til underhold 

for fiskerne og deres familier; 

21. opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at prioritere imødegåelsen af fattigdom 

og menneskelige lidelser på Afrikas Horn og i andre udviklingsland over jagten på profit 

og sikring af fortjenester på spekulation i fødevarepriser; 

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, EU’s 

medlemsstater, Kommissionen for Den Afrikanske Union og Det Panafrikanske 

Parlament. 

Or. en 

 

 


