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päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A7-0408/2012 

Euroopan parlamentin päätöslauselma Afrikan sarvea koskevasta EU:n strategiasta 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Somaliassa toteutettavan Afrikan unionin operaation (AMISOM), joka 

käynnistettiin maaliskuussa 2007,  

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1820 (2008),  

– ottaa huomioon EU NAVFORin ATALANTA-operaation, joka käynnistettiin 

joulukuussa 2008, 

– ottaa huomioon Somaliassa syyskuussa 2012 pidetyt presidentinvaalit, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

A. ottaa huomioon, että Afrikan sarvi kuuluu alueisiin, joilla on maailman puutteellisin 

ruokaturva ja että miljoonat alueella asuvista ihmisistä ovat aliravittuja ja heitä uhkaa 

nälänhätä; toteaa, että Afrikan sarven alue on yksi maailman köyhimmistä alueista ja että 

se käsittää maita, joiden terveydenhuollon taso kuuluu maailman heikoimpiin; toteaa, että 

kansainvälinen yhteisö ei ole pystynyt käsittelemään ihmisten turvattomuutta eikä 

kuivuutta ja nälkää alueella, vaan se on jopa pahentanut tilannetta; 

B. toteaa, että Somalian poliittinen, sosiaalinen, taloudellinen ja humanitaarinen tilanne 

edellyttää kansainvälisen yhteisön erityistä ja jatkuvaa huomiota, jotta voidaan tukea 

rauhanprosessia sekä oikeudenmukaisten sosiaalisten ja taloudellisten olosuhteiden 

palauttamista ja maan jälleenrakennusta; 

C. ottaa huomioon, että maaliskuussa 2012 FAO arvioi Afrikan sarven alueella olevan yli 

kahdeksan miljoonaa avun tarpeessa olevaa ihmistä (heistä 3,2 miljoonaa asuu Etiopiassa, 

2,5 miljoonaa Somaliassa, 2,2 miljoonaa Keniassa ja 180 000 Djiboutissa); ottaa 

huomioon, että vuonna 2011 alue kärsi pahimmasta kuivuudesta 60 vuoteen ja että tämä 

kuivuus kosketti yli 13:a miljoonaa ihmistä, joista sadat tuhannet joutuivat lähtemään 

kodeistaan ja kymmeniä tuhansia menehtyi; ottaa huomioon, että UNHCR:n mukaan 
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Afrikan sarven alueella on yli miljoona somalipakolaista, suurin osa heistä Keniassa ja 

Etiopiassa, ja että Somaliassa on 1,3 miljoonaa maan sisällä siirtymään joutunutta; 

D. toteaa, että Afrikan sarvea koskevissa neuvoston päätelmissä määritetään kaksi Euroopan 

unionin tärkeintä tavoitetta, jotka ovat perusteena pitkän aikavälin sitoutumiselle, eli 

alueen strateginen maantieteellinen merkitys ja EU:n halu tukea Afrikan sarven kansojen 

hyvinvointia ja auttaa heidät pääsemään köyhyydestä ja saamaan aikaan itseään ylläpitävä 

talouskasvu; 

E. katsoo, että valtioiden välinen kilpailu sekä alueella että sen ulkopuolella luonnonvaroista 

ja erityisesti fossiilisista polttoaineista ja vedestä voi lietsoa uusia jännitteitä alueella ja 

johtaa pitkäaikaiseen epävakauteen; 

F. toteaa, että tällä äärimmäisellä köyhyydellä ja nälällä on monia syitä, joita ovat 

esimerkiksi sisällissota, poliittinen epävakaus, turvallisuuden puute koko alueella, 

maaperän heikkeneminen, ulkomaisten sijoittajien laajat viljelysmaan hankinnat, 

maatilojen hinnannousu, keinottelu perushyödykkeillä, ilmastonmuutos, myrkyllisten 

jätteiden laiton sijoittaminen Somalian rannikolla sekä eurooppalaisten ja aasialaisten 

tehdasalusten harjoittama liian tehokas ja laiton kalastus Somalian rannikolla; 

G. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) raportin 

mukaan Somalian rannikolle on kuljetettu laittomasti valtavia määriä myrkyllisiä jätteitä, 

jotka vuotavat mereen, ja samalla on jätetty täysin huomiotta paikallisväestön terveys ja 

ympäristönsuojelu; ottaa huomioon, että kyseisen raportin mukaan osa mereen heitetyistä 

jätteistä on peräisin EU:sta ja nämä jätteet aiheuttavat korjaamatonta vahinkoa ihmisten 

terveydelle ja ympäristölle alueella, mikä on räikeä ihmisoikeusrikkomus; 

H. toteaa, että sisällissodan monet osapuolet, puuttuva valtionhallinto Somaliassa, 

somalialaisten kalastajien toimeentulon menetys sekä merirosvous Somalian rannikolla, 

jännitteet Sudanin ja Etelä-Sudanin sekä Etiopian, Eritrean ja Somalian sekä Eritrean ja 

Djiboutin välillä, ulkopuolisten tahojen häirintä ja puuttuminen asioihin sekä EU:n ja 

muiden länsimaisten osapuolten taloudelliset ja strategiset maantieteelliset edut tekevät 

kaikki yhdessä Afrikan sarvesta yhden selkkauksille alttiimmista alueista koko 

maailmassa, mikä aiheuttaa mittaamatonta inhimillistä kärsimystä, ihmisten siirtymistä 

maiden sisällä ja yhä pahempia humanitaarisia kriisejä estäen kestävää yhteiskunnallista ja 

taloudellista kehitystä samoin kuin demokratiaa ja oikeusvaltion toteutumista; 

I. ottaa huomioon, että Somalian turvallisuustilanne ja sotilaallinen tilanne on edelleen 

vaarallinen ja arvaamaton; toteaa, että Kenia on toteuttanut äskettäin sotilaallisia toimia 

eteläisessä ja keskisessä Somaliassa; ottaa huomioon, että Etiopian kansalliset 

puolustusjoukot puuttuivat tilanteeseen sotilaallisesti Hiraanin ja Bayn somalialueilla 

helmikuussa 2012; ottaa huomioon, että Human Rights Watch -järjestö on raportoinut 

Somalian väliaikaiselle liittohallitukselle uskollisten Etiopian sotilaiden ja 

puolisotilaallisten joukkojen harjoittamista ihmisoikeusrikkomuksista, kidutuksesta, 

mielivaltaisista pidätyksistä, summittaisista teloituksista ja siviileihin kohdistuneista 

laittomista kostotoimista; toteaa, että naapurimaa Eritreaa on syytetty aseiden 

toimittamisesta; toteaa, että monet toimijat ovat loukanneet YK:n asevientikieltoa; 
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J. toteaa, että Somalian hallitus on joutunut lopettamaan rannikkovartiostonsa varojen 

puutteen vuoksi, joka on aiheutunut kansainvälisestä velkakriisistä ja Kansainvälisen 

valuuttarahaston sekä Maailmanpankin vaatimista rakennemuutosohjelmista; ottaa 

huomioon, että monien maiden kalastusalukset ovat käyttäneet hyväkseen Somaliassa 

vallitsevaa kaaosta kalastaakseen Somalian 200 merimailin vyöhykkeellä vuodesta 1990 

lähtien; toteaa, että tällainen laiton kalastus Somalian aluevesillä on yksi suurimmista 

syistä siihen, että somalialaiset kalastajat ovat menettäneet elinkeinonsa; 

K. katsoo, että EU:n ja kansainvälisen yhteisön tukema Somalian väliaikainen liittohallitus ei 

ole onnistunut luomaan vakaata ja osallistavaa hallintoa, joka pystyisi edistämään 

yhteisymmärrystä erilaisten etnisten ja poliittisten ryhmiensä välillä; 

L. toteaa, että merirosvous Afrikan sarven alueella vähentyi huomattavasti islamilaisten 

tuomioistuinten liiton vallan aikana liiton poliittisesta menettelystä riippumatta ja se 

paheni sen jälkeen, kun liitto menetti valtansa monien länsimaiden tukeman sotilaallisen 

operaation seurauksena; 

M. toteaa, että EU NAVFORin ATALANTA-operaatio käynnistettiin 8. joulukuuta 2008 ja 

se alkoi toimia täysin helmikuussa 2009; toteaa, että sen tehtävänä on suojella Maailman 

ruokaohjelman aluksia, jotka tuovat ruoka-apua Somaliassa siirtymään joutuneelle 

väestölle, suojella Adeninlahdella ja Somalian rannikolla purjehtivia kauppa-aluksia ja 

AMISOM-toimituksia ja estää merirosvousta ja aseellisia ryöstöjä Somalian rannikon 

edustalla ja puuttua niihin; toteaa, että EU NAVFORin ATALANTA-operaatio tukee nyt 

myös Somalian rannikolla tapahtuvan kalastuksen seurantaa, ja se saa rahallista tukea 

ATHENA-mekanismin avulla; 

N. toteaa, että EU NAVFORin ATALANTA-operaatio käsittää Punaisenmeren ja 

Adeninlahden eteläpuolella olevan alueen, joka ulottuu Intian valtameren läntiseen osaan 

ja käsittää Seychellit; toteaa, että neuvosto päätti 23. maaliskuuta 2012 jatkaa mandaattia 

vuoteen 2014 saakka ja laajentaa joukkojen toiminta-aluetta, joka käsittää nyt myös 

Somalian rannikkoalueen sekä sen aluevedet ja sisävesialueet; 

O. toteaa, että neuvosto päätti 25. tammikuuta 2010 käynnistää EU:n sotilasoperaation 

antamaan koulutusta Somalian turvallisuusjoukoille; toteaa, että EU:n sotilasoperaatio 

Somalian turvallisuusjoukkojen kouluttamiseksi – EUTM Somalia – käynnistettiin 

7. huhtikuuta 2010 ja sillä pyritään tukemaan Somalian väliaikaista liittohallitusta ja 

tekemään tiivistä yhteistyötä AMISOMin kanssa; 

P. toteaa, että EUTM Somaliaa rahoittaa 12 EU:n jäsenvaltiota, ja sen rahoitus 15 kuukauden 

kaudella, joka kesti elokuusta 2011 lokakuuhun 2012, oli 4,8 miljoonaa euroa; toteaa, että 

EU antoi lisäksi 4,7 miljoonaa euroa vakausvälineestä AMISOMIn suunnittelukapasiteetin 

tukemiseen; 

Q. toteaa, että AMISOM saa rahoitusta pääasiassa Afrikan rauhanrahastosta, jota puolestaan 

rahoitetaan Euroopan 9. kehitysrahaston (EKR) pitkän aikavälin kehityksen varoista; 

toteaa, että EU:n osuus AMISOMin rahoituksesta Afrikan rauhanrahaston kautta on 

325 miljoonaa euroa; toteaa, että EU on lisäksi sitoutunut antamaan 12 miljoonaa euroa 

EKR-varoja Somalian poliisivoimille YK:n kehitysohjelman oikeusvaltio-ohjelmasta; 
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R. ottaa huomioon, että 26. syyskuuta 2012 Sudanin ja Etelä-Sudanin presidentit 

allekirjoittivat odotetun yhteistyösopimuksen, jonka avulla etelästä peräisin olevan öljyn 

kuljetuksia pohjoisen kautta voidaan jatkaa, rajalla oleva puskurialue voidaan 

demilitarisoida, rajat ylittävä kauppa voidaan käynnistää uudelleen ja kummankin maan 

kansalaiset voivat liikkua vapaasti; toteaa, että maiden on vielä sovittava Abyein ja 

muiden kiistanalaisten alueiden asemasta; 

S. ottaa huomioon, ettei rauhaa ole vielä saavutettu Sudanin läntisellä Darfurin alueella eikä 

eteläisissä Etelä-Kordofanin ja Sinisen Niilin osavaltioissa; toteaa, että 

ihmisoikeusjärjestöt raportoivat edelleen ihmisoikeusloukkauksista Sudanissa ja Etelä-

Sudanissa ja esimerkiksi hallituksen joukkojen toteuttamista summittaisista pommituksista 

siviilialueilla, laittomista teloituksista, mielivaltaisista pidätyksistä, ryöstelystä ja 

omaisuuden tuhoamisesta; toteaa, että turvallisuusjoukkojen Etelä-Sudanissa harjoittama 

jatkuva siviiliväestön ahdistelu ja uhkailu sekä jatkuva väkivalta ovat saaneet aikaan 

kestävän ja huolestuttavan humanitaarisen kriisin; 

1. toteaa, että Somalian kriisiin, Afrikan sarven vesillä tapahtuvaan merirosvoukseen sekä 

koko alueen selkkauksiin ei voi olla sotilaallista ratkaisua; kehottaa komissiota ja 

neuvostoa ottamaan huomioon havainnot, jotka tuotiin esille kirjeessä, jonka 

kansalaisjärjestöt esittivät ja jossa kehotettiin aloittamaan kaikki osapuolet käsittävä 

vuoropuhelu ihmishenkien säästämiseksi Somaliassa; toteaa, että kirjeen olivat 

allekirjoittaneet 20 merkittävää kansalaisjärjestöä syyskuussa 2011 ja sen mukaan 

Somalian lähihistoria on osoittanut, että sotilaalliset toimet ovat usein lisänneet 

ihmishenkien menetyksiä ja kärsimystä vaikeuttaen edelleen humanitaarisen avun pääsyä 

alueelle; kehottaa EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä tekemään yhteistyötä alueen maiden 

sekä alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa selkkausten 

ratkaisemiseksi yksinomaan rauhanomaisin keinoin ja myös puuttumalla niiden 

perimmäisiin syihin; 

Somalia 

2. kehottaa naapurivaltioita olemaan puuttumatta Somalian asioihin, sillä kaikki toimet 

voivat kiihdyttää konfliktia entisestään ja johtaa militarisoitumiseen, joka on vaikuttanut 

alueeseen kielteisesti jo pitkään; korostaa, että hyvät naapuruussuhteet on asetettava 

kilpailun ja rajakiistojen edelle, maat eivät saa puuttua toistensa asioihin ja niiden on 

tehtävä yhteistyötä; korostaa kestävää kehitystä ja resurssien tasapuolista ja 

oikeudenmukaista jakoa sekä yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia näköaloja ja 

mahdollisuuksia kaikille ilman syrjintää; toteaa, että tämä vaatii merkittäviä sovitteluun ja 

sovintoon liittyviä ponnistuksia ja samalla on estettävä pienten ja kevyiden aseiden 

leviäminen ja edistettävä joukkojen demobilisointia ja aseistariisuntaa sekä entisten 

taistelijoiden sopeuttamista yhteiskuntaan; 

3. panee merkille Somaliassa syyskuussa pidetyt presidentinvaalit ja toivoo, että vasta 

valitun presidentti Hassan Sheikh Mohamudin alaisuudessa saadaan alulle todellinen 

sovintoprosessi, joka käsittää Somalian sisällissodan kaikki osapuolet, ja että toteutetaan 

täysin siviililuontoisia toimia maan vakauttamiseksi; 

4. suhtautuu myönteisesti äskettäiseen Somalian hallituksen rauhanaloitteeseen, jonka 

yhteydessä Al-Shabaabista loikkaaville kapinallisille tarjotaan siviilityöpaikkoja ja 
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koulutusta; panee tyytyväisenä merkille hiljattain hyväksytyn kunnianhimoisen 

perustuslain, jossa luvataan yhtäläiset oikeudet kaikille kansalaisille riippumatta 

sukupuolesta, uskonnosta, yhteiskunnallisesta tai taloudellisesta asemasta, poliittisesta 

mielipiteestä, klaanista, vammaisuudesta, ammatista, syntyperästä tai murteesta, kielletään 

naisten sukuelinten silpominen sekä perustetaan totuus- ja sovintokomissio; 

5. kehottaa komissiota ja neuvostoa edistämään Somalian sisällissodan osapuolten välistä 

sovintoprosessia; kehottaa takaamaan teknistä ja rahallista apua sovinto- ja 

rauhanprosessille sekä sovittelulle sisällissodan kaikkien osapuolten välillä; 

6. kehottaa paikallisia viranomaisia ja sisällissodan osapuolia sallimaan humanitaarista apua 

antavien järjestöjen pääsyn apua tarvitsevien luokse humanitaarista apua koskevan 

kansainvälisen oikeuden mukaisesti; 

7. kehottaa neuvostoa ja komissiota tarkistamaan poliittista Somalian-strategiaansa ja 

asettamaan köyhyyden vastustamisen etusijalle strategisten maantieteellisten etujen 

ajamiseen nähden; kehottaa EU:ta asettamaan kehitysmaihin todennäköisesti 

vaikuttavassa politiikassaan etusijalle tuen köyhyyden poistamiseen tähtääville ohjelmille 

alueella erityisesti, koska EU on perussopimuksensa nojalla velvollinen ottamaan 

huomioon kehitysyhteistyön tavoitteet, joista tärkeimpiä ovat köyhyyden vähentäminen ja 

poistaminen (SEUT-sopimuksen 208 artiklan 1 kohta);  

8. kehottaa painokkaasti neuvostoa ja komissiota hylkäämään ja poistamaan humanitaarisen 

avun toimittamista koskevat rajoitukset, joita kansalaisjärjestöt ovat arvostelleet tiukasti 

esittäessään kehotuksen aloittaa kaikki osapuolet käsittävä vuoropuhelu ihmishenkien 

säästämiseksi Somaliassa, koska tällaiset rajoitukset pahentavat valtavasti alueen 

humanitaarista tilannetta vahvistaen samalla epäilyksiä, joiden mukaan strategiset 

maantieteelliset edut asetetaan köyhyyden torjumisen edelle; 

9. kehottaa neuvostoa ja komissiota päättämään EU NAVFORin ATALANTA-operaation 

osittain siksi, että operaatio johti aluksi hyökkäysten määrän, voimakkuuden ja laajuuden 

merkittävään kasvuun (vaikkakin niiden määrä on vähentynyt huomattavasti 

vuonna 2012), ja osittain siksi, että EU NAVFORin ATALANTA-operaation 

keskittyminen merirosvoukseen merkitsee sitä, että etusijalle asetetaan Somalian kriisin 

ilmenemismuotojen käsittely sen sijaan, että samoilla voimavaroilla käsiteltäisiin 

tehokkaasti kriisin perimmäisiä syitä, kuten työttömyyttä ja äärimmäistä köyhyyttä; 

10. tuomitsee ja hylkää EU:n sotilaallisen lähestymistavan, jota toteutetaan turvallisuusalan 

uudistuksella ja koulutusta Somaliassa antavan EUTM-tehtävän kautta; ei hyväksy uusia 

yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (YUTP) liittyviä tehtäviä Somaliassa tai 

muualla alueella; kehottaa neuvostoa ja komissiota lopettamaan Somalian 

EUTM-operaation, koska näyttää olevan mahdotonta estää EUTM:n kouluttamia sotilaita 

liittymästä erilaisiin sisällissotaan osallistuviin ryhmittymiin, minkä kautta EU pahentaa 

selkkausta ja maan militarisoitumista merkittävällä tavalla; 

11. tuomitsee laivayhtiöiden käyttöön ottamat yksityiset suojelutoimet, koska niihin ei 

sovelleta mitään siviiliväestön suojelua ja taistelijoiden kohtelua koskevaa yleissopimusta; 

muistuttaa tässä yhteydessä meriteollisuuden äskettäin esittämistä pyynnöistä säädellä 

yksityisiä merenkulkualan turvayrityksiä, koska ei ole olemassa selkeitä, johdonmukaisia, 
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valvottavia ja kansainvälisesti sovittuja normeja, jotka koskisivat aluksilla yksityisten 

sopimusten alaisuudessa toimivaa aseistettua turvahenkilöstöä; 

12. korostaa, että kehitysapuvarojen lähteitä, kuten EKR:ää, ei saa käyttää mihinkään 

sotilaallisiin tarkoituksiin; vastustaa voimakkaasti EKR:n käyttöä sotilaallisten voimien 

koulutukseen Somalian turvallisuusalan uudistuksen yhteydessä; vastustaa jyrkästi 

kehitysavun käyttöä strategisten etujen ajamiseen; katsoo, että EKR:n on pysyttävä 

tiukasti välineenä, jolla rahoitetaan toimia köyhyyden ja nälän kitkemiseksi 

kehitysmaissa; 

13. vastustaa voimakkaasti sisällissodan yhden osapuolen tukemista; kehottaa EU:ta 

noudattamaan täysin siviililuonteista ja rauhanomaista menettelyä selkkausten 

ratkaisemisessa ja kehottaa sitä ottamaan neutraalin aseman sovittelijana ja neuvottelijana, 

jotta voitaisiin saada aikaan kestävä rauha Somaliassa ja Afrikan sarven koko alueella; 

kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita antamaan haavoittuville väestöryhmille puolueetonta 

ja riippumatonta humanitaarista apua; 

14. kehottaa komissiota ja neuvostoa keskittymään koko maan tilanteeseen ja erityisesti 

tarpeeseen käsitellä humanitaarista tilannetta paikalla ja poistaa todelliset syyt 

katastrofaaliseen tilanteeseen, joka aiheuttaa kärsimystä miljoonille somaleille; toteaa, että 

syitä ovat esimerkiksi äärimmäinen köyhyys ja laiton kalastus ja liikakalastus Somalian 

vesillä osittain myös EU:n alusten toimesta; 

15. on erittäin huolissaan väitteistä, joiden mukaan EU:n yritykset ja rikollisverkostot 

upottavat mereen jätteitä laittomasti; palauttaa mieliin, että laittoman jätteen mereen 

upottaminen on erittäin suuri huolenaihe rannikolla eläville somalialaisille; kehottaa 

neuvostoa ja komissiota teettämään kiireellisesti jollakin riippumattomalla elimellä 

kattavan tutkimuksen, johon sisältyy myös todisteiden ja näytteiden keruu, ja kehottaa 

tutkimuksen tuloksista riippuen harkitsemaan oikeustoimia sekä eurooppalaisten 

yhtiöiden, EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n korvausvelvoitteita; 

Sudan ja Etelä-Sudan 

16. pitää myönteisinä Sudan ja Etelä-Sudanin aikaansaamia sopimuksia rajojen 

demilitarisoinnista; kehottaa kaikkia osapuolia hakemaan väkivallattomia ratkaisuja 

pohjoisen ja etelän välisiin lukuisiin selkkauksiin erityisesti öljytulojen 

oikeudenmukaiseen jakoon liittyen; 

17. kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan Afrikan unionin rauhaa ja turvallisuutta 

käsittelevän neuvoston 24. huhtikuuta 2012 tekemää päätöstä ja erityisesti sen kohtia 7 ja 

16, joissa toistetaan, ettei valtioiden alueellisia rajoja saa muuttaa väkivalloin, että kaikki 

rajakiistat on ratkaistava yksinomaan rauhanomaisin keinoin ja että Etelä-Kordofanin ja 

Sinisen Niilin välistä kiistaa ei voida ratkaista sotilaallisin keinoin; 

18. tuomitsee jyrkästi kaiken siviiliväestöön Sudanissa kohdistuvan väkivallan, jolla rikotaan 

kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuslainsäädäntöä; kehottaa EU:ta ja 

kansainvälistä yhteisöä sopimaan yhtenäisestä ja täysin rauhanomaisesta menettelystä 

selkkausten perimmäisten syiden käsittelemiseksi; on vakuuttunut siitä, ettei Sudanin ja 

Etelä-Sudanin ja etenkään Etelä-Kordofanin ja Sinisen Niilin väliseen konfliktiin voi olla 
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sotilaallista ratkaisua; korostaa, että tarvitaan pikaista poliittista ja diplomaattista 

ratkaisua; 

Yleiset puitteet 

19. kehottaa toteuttamaan nopeasti toimia sitovien kansainvälisten velvoitteiden 

noudattamiseksi ja vuosituhannen kehitystavoitteiden ja etenkin vuosituhannen 

kehitystavoitteen 1 saavuttamiseksi ja kehottaa toteuttamaan käytännössä oikeuden 

riittävän ravinnon saantiin; kehottaa mitätöimään Somalian sekä kaikkien köyhimpien ja 

pahimmin kärsineiden maiden velat; 

20. on erittäin huolissaan Afrikassa tapahtuvasta maiden haltuunotosta, joka voi heikentää 

paikallista elintarviketurvaa ja pahentaa nälänhätää; kehottaa Afrikan sarven maiden 

hallituksia ja EU:ta arvioimaan maatalousmaan hankinnan tämänhetkistä vaikutusta 

maaseudun köyhyyteen ja nälänhätään; kehottaa komissiota ottamaan maiden haltuunottoa 

koskevan kysymyksen osaksi kehitysmaiden kanssa käymäänsä poliittista vuoropuhelua, 

jotta tällaisen politiikan tukeminen voitaisiin lopettaa; kehottaa EU:ta lisäämään 

maatalouteen osoitetun virallisen kehitysavun osuutta sekä virallista kehitysapua pieniin 

kestäviin tiloihin ja paimentolaisuuteen kohdistuviin investointeihin sen takaamiseksi, että 

pienviljelijät voivat saada maata; katsoo, että tämä vahvistaisi paikallisia markkinoita ja 

auttaisi takaamaan riittävän päivittäisen ravinnon Afrikan sarven väestölle; katsoo, että se 

auttaisi myös elvyttämään Somalian ja Afrikan sarven vesialueita ja näin takaamaan 

elannon kalastajille ja heidän perheilleen; 

21. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita asettamaan etusijalle köyhyyden ja inhimillisen 

kärsimyksen torjunnan Afrikan sarvessa ja muualla sijaitsevissa kehitysmaissa sen sijaan, 

että pyrittäisiin saamaan voittoa ja turvaamaan tulojen saanti elintarvikehintojen 

keinottelun avulla; 

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, EU:n 

jäsenvaltioille, Afrikan unionin komissiolle sekä yleisafrikkalaiselle parlamentille. 

Or. en 

 

 


