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Ontwerpresolutie (artikel 157, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A7-0408/2012 

Resolutie van het Europees Parlement over de EU-strategie voor de Hoorn van Afrika 

Het Europees Parlement, 

– gezien de missie van de Afrikaanse Unie in Somalië (AMISOM), die in maart 2007 werd 

gelanceerd, 

– gezien resolutie 1816 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (2008), 

– gezien de in december 2008 gelanceerde EU NAVFOR - Operatie ATALANTA, 

– gezien de presidentsverkiezingen in Somalië van september 2012, 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de Hoorn van Afrika een regio is met een van de meest onzekere 

voedselvoorzieningen ter wereld en dat miljoenen mensen die in het gebied wonen, 

ondervoed zijn en het risico lopen op hongersnood; overwegende dat de Hoorn van Afrika 

een van de meest arme regio's van de wereld is, en landen omvat die behoren tot degene 

met de laagste gezondheidsstandaarden ter wereld; overwegende dat de internationale 

gemeenschap de kwesties met betrekking tot menselijke veiligheid, droogte en 

hongersnood in het gebied niet heeft kunnen aanpakken, en de toestand in de regio zelfs 

heeft doen achteruitgaan; 

B. overwegende dat de politieke, sociale, economische en humanitaire situatie in Somalië 

bijzondere en aanhoudende aandacht vereist van de internationale gemeenschap om het 

vredesproces te ondersteunen, om opnieuw te zorgen voor eerlijke sociale en economische 

omstandigheden en om het land opnieuw op te bouwen; 

C. overwegende dat volgens een schatting van de FAO van maart 2012 ruim acht miljoen 

mensen in de Hoorn van Afrika hulp nodig hadden (3,2 miljoen in Ethiopië, 2,5 miljoen in 

Somalië, 2,2 miljoen in Kenia en 180 000 in Djibouti); overwegende dat de regio in 2011 

is getroffen door de ergste droogte van de afgelopen zestig jaar, met gevolgen voor meer 

dan 13 miljoen mensen en met honderdduizenden die hun huizen hebben moeten verlaten 

en tientallen duizenden die zijn omgekomen; overwegende dat er volgens de UNHCR 
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meer dan een miljoen Somalische vluchtelingen zijn die verspreid zijn over de Hoorn van 

Afrika, met name in Kenia en Ethiopië, en 1,3 miljoen binnenlandse ontheemden binnen 

Somalië; 

D. overwegende dat er in de conclusies van de Raad over de Hoorn van Afrika twee 

hoofddoelstellingen van de Europese Unie worden gedefinieerd die een engagement op 

lange termijn rechtvaardigen, namelijk "het geostrategische belang van het gebied" en "de 

wens van de EU om de welvaart van de volkeren van de Hoorn te steunen, hen een uitweg 

uit armoede te bieden en op weg te helpen naar duurzame economische groei"; 

E. overwegende dat de concurrentie tussen de landen – zowel binnen als buiten de regio – 

om de natuurlijke hulpbronnen, met name fossiele brandstoffen en water, de spanningen 

in het gebied verder aanscherpt en tot chronische instabiliteit leidt; 

F. overwegende dat deze extreme armoede en de hongersnood te wijten zijn aan diverse 

oorzaken, zoals burgeroorlog, politieke instabiliteit, het ontbreken van veiligheid in de 

hele regio, bodemverslechtering, grootscheepse aankopen van landbouwgronden door 

buitenlandse investeerders, stijging van de landbouwproductieprijzen, 

grondstoffenspeculatie, klimaatverandering, illegale dumping van giftig afval op de kust 

van Somalië en buitensporig intensieve en illegale bevissing van de wateren voor de 

Somalische kust door Europese en Aziatische fabrieksschepen; 

G. overwegende dat volgens een rapport van het VN-milieuprogramma een groot aantal 

illegale scheepsladingen giftig afval met lekkende inhoud langs de kust van Somalië is 

gedumpt, met totale veronachtzaming van de gezondheid van de bevolking ter plaatse en 

het behoud van het milieu; overwegende dat het op zee gedumpte afval volgens hetzelfde 

verslag gedeeltelijk afkomstig is uit de EU en dat het onherstelbare schade toebrengt aan 

de menselijke gezondheid en het milieu in het gebied, met grove schending van de 

mensenrechten; 

H. overwegende dat de veelheid aan bij de burgeroorlog betrokken partijen, het ontbreken 

van bestuur door de staat in Somalië, de ondermijning van de bestaansmogelijkheden van 

de Somalische vissers en de piraterij voor de kust van Somalië, de spanningen tussen 

Soedan en Zuid-Soedan, tussen Ethiopië, Eritrea en Somalië en tussen Eritrea en Djibouti, 

de inmenging en interventie van derden, en de economische en geostrategische belangen 

van de EU en van andere westerse spelers er alle toe bijdragen dat de Hoorn van Afrika 

een van de meest conflictgevoelige gebieden ter wereld is, met als gevolg enorm veel 

menselijk leed, binnenlandse ontheemding van mensen, een verergering van de 

humanitaire crises en een belemmering van duurzame sociale en economische 

ontwikkeling, alsmede van de democratie en de rechtsstaat; 

I. overwegende dat de veiligheidtoestand en de militaire situatie in Somalië gevaarlijk en 

onvoorspelbaar blijven; overwegende dat Kenia onlangs een militaire inval heeft gedaan 

in Zuid-Centraal-Somalië; overwegende dat het Ethiopische leger in februari 2012 

invallen heeft gedaan in de Somalische regio's Hiraan en Bay; overwegende dat Human 

Rights Watch bekend heeft gemaakt dat Ethiopische strijdkrachten en milities die trouw 

zijn aan de federale overgangsregering van Somalië zich schuldig hebben gemaakt aan 

schendingen van de mensenrechten, marteling, willekeurige aanhoudingen, 

standrechtelijke executies en onwettige represailles tegen burgers; overwegende dat het 
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buurland Eritrea ervan beschuldigd is wapens te hebben geleverd; overwegende dat het 

wapenembargo van de VN door veel spelers is geschonden; 

J. overwegende dat de regering van Somalië zich gedwongen heeft gezien haar kustwacht op 

te heffen wegens gebrek aan financiële middelen als gevolg van de internationale 

schuldencrisis en de door het IMF en de Wereldbank opgelegde structurele-

aanpassingsprogramma's; overwegende dat vissersschepen uit vele landen de chaos in 

Somalië hebben misbruikt door sinds 1990 in de Somalische 200 mijlszone voor de kust te 

vissen; overwegende dat deze illegale visserij in de territoriale wateren van Somalië een 

van de belangrijkste redenen is waarom Somalische vissers hun bron van inkomen zijn 

kwijtgeraakt; 

K. overwegende dat de federale overgangsregering van Somalië, gesteund door de EU en de 

internationale gemeenschap, er niet in is geslaagd om een stabiele en inclusieve 

administratie te vormen die in staat is om een consensus tot stand te brengen tussen de 

verschillende etnische en politieke groepen; 

L. overwegende dat de piraterij bij de Hoorn van Afrika aanzienlijk teruggedrongen werd 

onder leiding van de Unie van Islamitische Rechtbanken, los van de politieke aanpak van 

deze Unie, en geëscaleerd is nadat de Unie van Islamitische Rechtbanken door middel van 

een door verschillende westerse landen gesteunde militaire interventie de macht is 

ontnomen; 

M. overwegende dat EU NAVFOR - Operatie ATALANTA op 8 december 2008 van start is 

gegaan en in februari 2009 volledig operationeel is geworden, met als opdracht bij te 

dragen tot de bescherming van schepen van het Wereldvoedselprogramma (WFP) die de 

ontheemden in Somalië voedselhulp brengen, koopvaardijschepen en vrachtzendingen van 

AMSIOM in de Golf van Aden en voor de Somalische kust te beschermen en piraterij en 

gewapende overvallen vanaf de Somalische kust te voorkomen en te onderdrukken; 

overwegende dat EU NAVFOR - Operatie ATALANTA vanaf heden eveneens zal 

bijdragen tot het toezicht op de visserijactiviteiten voor de kust van Somalië, en wordt 

betaald via het Athenamechanisme; 

N. overwegende dat het missiegebied van EU NAVFOR - Operatie ATALANTA een gebied 

ten zuiden van de Rode Zee en de Golf van Aden omvat, en zich uitstrekt tot het 

westelijke deel van de Indische Oceaan, met inbegrip van de Seychellen; overwegende dat 

de Raad op 23 maart 2012 besloten heeft het mandaat van ATALANTA tot 2014 te 

verlengen en de actieradius ervan uit te breiden tot het kustgebied van Somalië en de 

territoriale en interne wateren van dat land; 

O. overwegende dat de Raad op 25 januari 2010 besloten heeft een militaire missie van de 

EU op te starten om Somalische veiligheidstroepen op te leiden; overwegende dat de 

militaire missie van de EU om bij te dragen tot de opleiding van Somalische 

veiligheidstroepen – EUTM Somalië – op 7 april 2010 is gelanceerd om de federale 

overgangsregering van Somalië bij te staan en nauw samen te werken met AMISOM; 

P. overwegende dat EUTM Somalië wordt gefinancierd door twaalf EU-lidstaten en dat de 

financiering ervan voor de periode van 15 maanden van augustus 2011 tot oktober 2012 

4,8 miljoen euro bedroeg; overwegende dat de EU 4,7 miljoen euro extra ter beschikking 
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heeft gesteld in het kader van het stabiliteitsinstrument, ter ondersteuning van de 

planningscapaciteit van AMISOM; 

Q. overwegende dat AMISOM voornamelijk wordt gefinancierd door de Afrikaanse 

vredesfaciliteit, die weer wordt gefinancierd uit de middelen voor 

langetermijnontwikkeling van het negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF); 

overwegende dat de bijdrage van de EU aan AMISOM via de vredesfaciliteit 325 miljoen 

euro bedraagt; overwegende dat de EU daarnaast 12 miljoen euro uit het EOF heeft 

uitgetrokken voor de Somalische politiemacht door middel van het UNDP-programma 

rechtsstatelijkheid; 

R. overwegende dat de presidenten van Soedan en Zuid-Soedan op 26 december 2012 een 

langverwachte samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend waardoor de toevoer 

van olie uit het zuiden naar het noorden kan worden hersteld, de bufferzone aan de grens 

kan worden gedemilitariseerd, de grensoverschrijdende handel kan worden heropend en 

het vrije verkeer van burgers van de ene kant van de grens naar de andere kant worden 

hersteld; overwegende dat beide landen het nog eens moeten worden over de status van 

Abyei en andere betwiste gebieden; 

S. overwegende dat vrede moeilijk te realiseren blijft in de westelijke Soedanese regio 

Darfur en in de zuidelijke staten Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl; overwegende dat 

mensenrechtenorganisaties nog steeds melding maken van schendingen van de 

mensenrechten in Soedan en Zuid-Soedan, met inbegrip van willekeurige 

bombardementen door de regeringstroepen in gebieden waar burgers wonen, 

standrechtelijke executies, willekeurige aanhoudingen, massale plunderingen en 

vernietiging van eigendommen; overwegende dat het voortdurend lastig vallen en 

intimideren van burgers door de veiligheidstroepen in Zuid-Soedan en het aanhoudende 

geweld een langdurige, verontrustende humanitaire crisis hebben teweeggebracht; 

1. verklaart dat een militaire oplossing voor zowel de crisis in Somalië en de piraterij in de 

wateren van de Hoorn van Afrika als voor de conflicten in de hele regio onmogelijk is; 

roept de Commissie en de Raad op de conclusies – opgenomen in de brief "ngo's roepen 

op tot een inclusieve dialoog om levens te redden in Somalië", in september 2011 

ondertekend door twintig vooraanstaande ngo's – te eerbiedigen dat "de recente 

geschiedenis van Somalië heeft aangetoond dat militaire actie vaak heeft geleid tot een 

toename van het aantal sterfgevallen en van het lijden, en de toegang voor humanitaire 

hulp verder vermindert"; roept de EU en de internationale gemeenschap op samen te 

werken met de landen van de regio en met regionale en internationale actoren en 

organisaties om conflicten op een strikt vreedzame manier op te lossen, onder andere door 

de onderliggende oorzaken ervan aan te pakken; 

Somalië 

2. roept alle buurlanden op niet meer te interveniëren in Somalië, aangezien iedere 

interventie het conflict verder kan doen escaleren en kan bijdragen tot de militarisering, 

die reeds lang negatieve gevolgen heeft voor de regio; legt de nadruk op de beginselen van 

goed nabuurschap, met het opzij schuiven van rivaliteit en grensconflicten, het niet 

ingrijpen in en samenwerken met andere landen, duurzame ontwikkeling op basis van de 

toegang tot hulpbronnen en het billijke en eerlijke delen van de toegang tot die 
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hulpbronnen, met sociale, politieke en economische vooruitzichten en kansen voor 

iedereen, zonder discriminatie; merkt op dat hiervoor ernstige inspanningen nodig zijn op 

het vlak van bemiddeling en verzoening, het bestrijden van de proliferatie van 

handvuurwapens en lichte wapens en het bevorderen van demobilisatie, ontwapening en 

de re-integratie van voormalige strijders; 

3. neemt kennis van de presidentsverkiezingen in Somalië in september en hoopt dat, onder 

het bewind van de nieuw verkozen president Hassan Sheikh Mohamud, een echt 

verzoeningsproces met alle partijen die betrokken zijn bij de burgeroorlog in Somalië zal 

worden opgestart en dat er louter civiele maatregelen genomen zullen worden om het land 

te stabiliseren; 

4. is ingenomen met het recente vredesinitiatief van de Somalische regering, waarbij 

deserterende Al-Shabaab-rebellen civiele banen en opleidingen aangeboden krijgen; is 

ingenomen met de bekrachtiging van een ambitieuze grondwet waarin gelijke rechten 

worden beloofd voor "alle burgers, ongeacht hun geslacht, godsdienst, sociale of 

economische status, politieke overtuiging, clan, handicap, beroep, afkomst of dialect", 

waarin vrouwenbesnijdenis wordt verboden en waarin een waarheids- en 

verzoeningscommissie in het leven wordt geroepen; 

5. verzoekt de Commissie en de Raad het verzoeningsproces tussen de bij de burgeroorlog in 

Somalië betrokken partijen aan te moedigen; dringt erop aan dat het verzoenings- en 

vredesproces en de bemiddeling tussen alle bij de burgeroorlog betrokken partijen met 

technische en financiële middelen worden ondersteund; 

6. roept de lokale autoriteiten en alle bij de burgeroorlog betrokken partijen ertoe op 

humanitaire hulporganisaties toe te laten tot de mensen in nood, overeenkomstig het 

internationaal humanitair recht, 

7- roept de Raad en de Commissie op hun politieke strategie voor Somalië te herbekijken 

door voorrang te verlenen aan de bestrijding van armoede en niet aan de verwezenlijking 

van geostrategische belangen; roept als eerste prioriteit op om steun te verlenen aan 

programma's voor de uitbanning van armoede in de regio, vooral gelet op het feit dat de 

EU er volgens haar oprichtingsverdrag toe gehouden is in al haar beleidsbeslissingen die 

gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkelingslanden, rekening te houden met de 

doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking, en meer in het bijzonder het 

terugdringen en het definitief uitbannen van de armoede (artikel 208, lid 1, van het 

VWEU); 

8. roept de Raad en de Commissie op de beperkingen voor de levering van humanitaire hulp, 

die in strenge bewoordingen worden bekritiseerd in de "oproep van de ngo's tot een 

inclusieve dialoog om levens te redden in Somalië", krachtig te verwerpen en af te 

zweren, aangezien dergelijke beperkingen een enorme negatieve impact hebben op de 

humanitaire situatie in het land en aangezien ze de vermoedens dat geostrategische 

belangen voorrang krijgen op de bestrijding van armoede geloofwaardigheid verschaffen; 

9. roept de Raad en de Commissie op EU NAVFOR - Operatie ATALANTA te beëindigen, 

ten dele omdat de operatie oorspronkelijk heeft geleid tot een enorme toename van het 

aantal, de hevigheid en de soort aanvallen (hoewel het aantal aanzienlijk is gedaald in 
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2012), en ten dele omdat de focus van EU NAVFOR - Operatie ATALANTA op piraterij 

betekent dat prioriteit wordt verleend aan de bestrijding van de symptomen van de crisis 

in Somalië in plaats van dezelfde middelen te gebruiken om de onderliggende oorzaken 

van de crisis, zoals werkloosheid en extreme armoede, op een effectieve manier aan te 

pakken; 

10. is het oneens met en verwerpt de militaire benadering van de EU in de vorm van de 

hervorming van de veiligheidssector en de trainingsmissie EUTM Somalië en wijst elke 

verdere GVDB-missie in Somalië of elders in de regio van de hand; roept de Raad en de 

Commissie op EUTM Somalië te beëindigen, aangezien het onmogelijk lijkt om te 

voorkomen dat door EUTM opgeleide rekruten zich aansluiten bij andere facties die 

deelnemen aan de burgeroorlog, waardoor de EU op grote schaal zou bijdragen aan het 

conflict en aan de militarisering van het land; 

11. verwerpt de door rederijen ingevoerde private beschermingsmaatregelen, aangezien deze 

niet onderwerpen zijn aan een verdrag betreffende de bescherming van burgers en de 

behandeling van strijders; herhaalt in dit verband de recente oproepen vanuit de maritieme 

industrie om regelgeving uit te werken voor de private maritieme beveiligingsbedrijven, 

rekening houdend met het feit dat er geen duidelijke, samenhangende en afdwingbare 

internationaal overeengekomen normen voor het gebruik van gewapend 

beveiligingspersoneel met een privécontract aan boord van schepen bestaat; 

12. benadrukt dat middelen voor ontwikkelingshulp, zoals het EOF, niet gebruikt moeten 

worden voor militaire doeleinden; protesteert ten zeerste tegen het gebruik van het EOF 

voor de opleiding van legertroepen in het kader van de hervorming van de 

veiligheidssector in Somalië; protesteert ten zeerste tegen het gebruik van 

ontwikkelingshulp om strategische belangen te behartigen; is van mening dat het EOF een 

instrument moet blijven dat alleen gebruikt wordt om de uitroeiing van armoede en honger 

in ontwikkelingslanden te financieren; 

13. is ten stelligste gekant tegen steun voor één partij in een burgeroorlog; dringt er bij de EU 

op aan om een louter civiele en vreedzame aanpak te volgen en haar neutrale rol als 

bemiddelaar/mediator te vervullen, om op die manier te komen tot een duurzame vrede in 

Somalië en de Hoorn van Afrika; verzoekt de EU en haar lidstaten om neutrale, 

onpartijdige en onafhankelijke humanitaire hulp te blijven bieden aan kwetsbare 

bevolkingsgroepen; 

14. verzoekt de Commissie en de Raad zich te richten op de situatie in het land in haar geheel 

en vooral ook op de noodzaak iets te doen aan de humanitaire situatie ter plaatse en aan de 

werkelijke oorzaken van de desastreuze situatie waaronder miljoenen Somaliërs lijden, te 

weten de extreme armoede, de illegale visserij en de overbevissing in de wateren voor de 

kust van Somalië, ook door EU-vaartuigen; 

15. is uitermate bezorgd over de aantijgingen van het illegaal dumpen van afval door 

bedrijven en criminele netwerken uit de EU; herinnert eraan dat het illegaal dumpen van 

afval een groot probleem is voor de Somaliërs die in de kustgebieden wonen; verzoekt de 

Raad en de Commissie dringend een grondig onderzoek op te starten door een 

onafhankelijke instantie, waarbij ook bewijsmateriaal en monsters vergaard moeten 

worden, en naargelang van de resultaten van het onderzoek de mogelijkheid te overwegen 
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van gerechtelijke maatregelen, inclusief eisen tot schadevergoedingen van Europese 

bedrijven, EU-lidstaten en de EU zelf; 

Soedan en Zuid-Soedan 

16. is ingenomen met de overeenkomsten die zijn bereikt tussen Soedan en Zuid-Soedan over 

de demilitarisatie van de grenzen; roept alle partijen op geweldloze oplossingen te vinden 

voor de vele conflicten tussen noord en zuid, met name over een eerlijke verdeling van de 

inkomsten uit olie; 

17. dringt er bij alle partijen op aan zich te houden aan het besluit van 24 april 2012 van de 

Raad voor vrede en veiligheid van de Afrikaanse Unie, en met name aan paragrafen 24 en 

7 hiervan, waarin er andermaal op wordt gewezen dat staatsgrenzen niet met geweld 

mogen worden veranderd, dat voor eventuele territoriale conflicten uitsluitend een 

regeling mag worden gevonden met behulp van vreedzame middelen en dat een militaire 

oplossing van het conflict in Zuid-Kordofan en het gebied van de Blauwe Nijl van de hand 

moet worden gewezen; 

18. veroordeelt nadrukkelijk alle daden van geweld tegen de burgerbevolking die met 

schending van de internationale humanitaire rechtsregels en de rechten van de mens in 

Soedan worden begaan; dringt er bij de EU en de internationale gemeenschap op aan om 

het eens te worden over een gezamenlijke en louter vreedzame en civiele aanpak voor de 

onderliggende oorzaken van de conflicten; is ervan overtuigd dat een militaire oplossing 

van het conflict tussen Soedan en Zuid-Soedan, en met name in Zuid-Kordofan en het 

gebied van de Blauwe Nijl, moet worden afgewezen; wijst erop dat er dringend een 

politieke en diplomatieke oplossing moet komen; 

Algemeen kader 

19. vraagt dringende maatregelen om bindende internationale toezeggingen te eerbiedigen en 

om de millenniumdoelstelling voor ontwikkeling (MDG's), en met name MDG nr. 1, te 

verwezenlijken, en om het recht op adequaat voedsel te doen gelden, en verzoekt om de 

kwijtschelding van de schulden van Somalië en van alle armste en zwaarst getroffen 

landen; 

20. uit zijn grote bezorgdheid over de toe-eigening van land in Afrika, die de plaatselijke 

voedselzekerheid dreigt te ondermijnen en de hongersnood aanscherpt; verzoekt de 

regeringen in de Hoorn van Afrika en de EU te analyseren welke gevolgen de huidige 

verwerving van landbouwgrond heeft voor de armoede op het platteland en de huidige 

hongersnood; dringt er bij de Commissie op aan om het probleem van de toe-eigening van 

land op te nemen in haar beleidsdialoog met de ontwikkelingslanden, met als doel de 

steun voor dergelijk beleid stop te zetten; verzoekt de EU het aandeel van de officiële 

ontwikkelingshulp te verhogen dat bestemd is voor landbouw, alsook de officiële 

ontwikkelingshulp voor investeringen in kleine, duurzame landbouwbedrijven en 

nomadische veeteelt, om ervoor te zorgen dat kleine boeren toegang krijgen tot land, 

waardoor ook de lokale markt wordt versterkt, om ervoor te zorgen dat de mensen in de 

Hoorn van Afrika aanvaardbaar dagelijks voedsel krijgen, en dat wordt bijgedragen tot het 

regenereren van de wateren voor de kust van Somalië en de Hoorn van Afrika om de 

middelen van bestaan van vissers en hun gezinnen te waarborgen; 
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21. roept de EU en haar lidstaten op voorrang te verlenen aan het bestrijden van armoede en 

menselijk lijden in de Hoorn van Afrika, en in ontwikkelingslanden elders, in plaats van te 

streven naar winst en het veiligstellen van het inkomen uit speculaties met voedselprijzen; 

22. verzoekt haar Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan Raad en de Commissie, de 

lidstaten van de EU, de Commissie van de Afrikaanse Unie en het Pan-Afrikaanse 

Parlement. 

Or. en 

 

 


