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Alternativt förslag till resolution (artikel 157.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 
resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A7-0408/2012 

Europaparlamentets resolution om EU:s strategi för Afrikas horn 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom), som inleddes i 
mars 2007, 

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1816 (2008), 

– med beaktande av Eunavfor Atalanta, som inleddes i december 2008, 

– med beaktande av presidentvalet i Somalia i september 2012, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Afrikas horn är en av de regioner i världen som har den osäkraste tillgången på livsmedel, 
och miljontals personer som lever i området är undernärda och riskerar att drabbas av 
svält. Afrikas horn är en av världens fattigaste regioner och inbegriper länder som hör till 
dem som har den lägsta hälsostandarden i världen. Världssamfundet har underlåtit att ta 
itu med frågan om människors säkerhet samt torkan och svälten i regionen, vilket har lett 
till en ännu svårare situation. 

B. Den politiska, sociala, ekonomiska och humanitära situationen i Somalia kräver särskild 
och fortsatt uppmärksamhet från världssamfundet, som ett stöd för fredsprocessen och för 
återupprättandet av rättvisa sociala och ekonomiska villkor samt återuppbyggnaden av 
landet. 

C. I mars 2012 uppskattade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) att över åtta 
miljoner människor var hjälpbehövande på Afrikas horn (däribland 3,2 miljoner i 
Etiopien, 2,5 miljoner i Somalia, 2,2 miljoner i Kenya och 180 000 i Djibouti). År 2011 
drabbades regionen av den värsta torkan på 60 år. Torkan påverkade över 13 miljoner 
människor, varav hundratusentals tvingades överge sina hem och tiotusentals dog. Enligt 
UNHCR finns det över en miljon somaliska flyktingar utspridda över Afrikas horn, i 
första hand i Kenya och Etiopien, samt 1,3 miljoner internt fördrivna människor i 
Somalia. 
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D. I rådets slutsatser om Afrikas horn fastställs två huvudsakliga mål för Europeiska unionen 
som motiverar ett långsiktigt åtagande, nämligen att regionen är geostrategiskt viktig och 
att EU vill bidra till välfärd bland människorna på Afrikas horn och lyfta dem ur fattigdom 
till självbärande ekonomisk tillväxt. 

E. Konkurrensen mellan staterna – både i och utanför regionen – om naturtillgångar, framför 
allt fossila bränslen och vatten, leder till ytterligare spänningar i regionen och skapar 
kronisk instabilitet. 

F. Denna extrema fattigdom och hungersnöd har flera orsaker, bland annat inbördeskrig, 
politisk oro, bristfällig säkerhet i hela regionen, markförstöring, utländska investerares 
omfattande uppköp av jordbruksmark, stigande priser på jordbruksprodukter, spekulation 
med basråvaror, klimatförändringar, olaglig dumpning av giftigt avfall vid Somalias kust 
samt det alltför intensiva och olagliga fiske som bedrivs av europeiska och asiatiska 
fabriksfartyg utanför Somalias kust. 

G. Enligt en rapport från FN:s miljöprogram (Unep) har mycket stora mängder giftigt avfall i 
olagliga sändningar med läckande fraktbehållare dumpats längs Somalia kust, utan minsta 
hänsyn tagen till lokalbefolkningens hälsa eller återverkningarna för miljön. Enligt samma 
rapport medför detta avfall, som dumpats till havs och som delvis har sitt ursprung i EU, 
oåterkalleliga skador för människors hälsa och miljön i regionen. Det rör sig således om 
en uppenbar kränkning av de mänskliga rättigheterna. 

H. Förekomsten av många olika parter som deltar i inbördeskrig, bristen på styre från statligt 
håll i Somalia, förlusten av de somaliska fiskarnas försörjning och piratverksamheten 
utanför Somalias kust, motsättningarna mellan Sudan och Sydsudan, mellan Etiopien, 
Eritrea och Somalia och mellan Eritrea och Djibouti, tredjeparters inblandning och 
ingripanden samt EU:s och andra västvärldsparters ekonomiska och geostrategiska 
intressen bidrar allihop till att göra Afrikas horn till en av de mest konfliktbenägna 
regionerna i världen, vilket leder till ett oerhört mänskligt lidande, intern 
tvångsförflyttning av människor och förvärrade humanitära kriser. Dessutom försvårar det 
en hållbar social och ekonomisk utveckling samt utvecklingen av demokrati och 
rättsstatliga principer. 

I. Säkerhetssituationen i Somalia – inklusive de militära aspekterna – är fortfarande farlig 
och oförutsebar. Kenya har nyligen ingripit militärt i södra och centrala Somalia. De 
etiopiska nationella försvarsstyrkorna gjorde ett ingripande i de somaliska regionerna 
Hiraan och Bay i februari 2012. Human Rights Watch har rapporterat om kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna, tortyr, godtyckliga fängslanden, summariska avrättningar samt 
olagliga vedergällningsattacker mot civila som utförts av etiopiska styrkor och 
milisstyrkor som är lojala mot Somalias federala övergångsregering. Grannlandet Eritrea 
har anklagats för att tillhandahålla vapen. Ett stort antal aktörer har gjort sig skyldiga till 
överträdelser av FN:s vapenembargo. 

J. Somalias regering har varit tvungen att lägga ner sin kustbevakningsstyrka eftersom 
finansiella resurser saknats på grund av den internationella skuldkrisen och de 
strukturanpassningsprogram som påtvingats landet av Internationella valutafonden och 
Världsbanken. Fiskefartyg från många olika länder har utnyttjat kaoset i Somalia och har 
sedan 1990 fiskat inom zonen på 200 sjömil från den somaliska kusten. Detta olagliga 
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fiske i Somalias territorialvatten är en av de huvudsakliga anledningarna till att de 
somaliska fiskarna har förlorat sin försörjning. 

K. Somalias federala övergångsregering, stödd av EU och världssamfundet, har inte lyckats 
skapa en stabil och inkluderande förvaltning som kan främja konsensus hos sina olika 
etniska och politiska komponenter. 

L. Förekomsten av sjöröveri vid Afrikas horn minskade i betydande grad under den period då 
de islamiska domstolarnas förbund styrde, oberoende av förbundets politiska 
utgångspunkt. Förekomsten av sjöröveri ökade markant efter det att förbundet avsatts 
genom ett militärt ingripande som stöddes av ett antal väststater. 

M. Insatsen Eunavfor Atalanta inleddes den 8 december 2008 och blev fullt operativ i 
februari 2009. Insatsens syfte är att bidra till att skydda Världslivsmedelsprogrammets 
(WFP) fartyg då de levererar livsmedelsbistånd till fördrivna personer i Somalia, skydda 
kommersiella fartyg och Amisomtransporter som färdas i Adenviken och utanför 
Somalias kust samt förebygga och bekämpa piratdåd och väpnade rån utanför Somalias 
kust. Dessutom ska Eunavfor Atalanta nu även bidra till övervakning av fisket utanför 
Somalias kust, varvid finansieringen tillhandhålls via Athenamekanismen. 

N. Insatsen Eunavfor Atalanta utspelar sig i ett insatsområde från södra delen av Röda havet 
och Adenviken till västra delen av Indiska oceanen, inklusive Seychellerna. 
Den 23 mars 2012 beslutade rådet att förlänga uppdraget till 2014 och utvidga 
insatsområdet, som nu också omfattar Somalias kustterritorium samt landets 
territorialvatten och inre vatten. 

O. Den 25 januari 2010 kom rådet överens om att inrätta ett militärt uppdrag för EU för att 
utbilda somaliska säkerhetsstyrkor. EU:s militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning 
av somaliska säkerhetsstyrkor (EUTM Somalia) inleddes den 7 april 2010 för att stödja 
Somalias federala övergångsregering och nära samarbeta med Amisom. 

P. EUTM Somalia finansieras av tolv EU-medlemsstater, och dess finansiering för den 
15 månader långa perioden från augusti 2011 till och med oktober 2012 uppgick till 
4,8 miljoner euro. EU tillhandahöll ytterligare 4,7 miljoner euro inom ramen för 
stabilitetsinstrumentet till stöd för Amisoms planeringskapacitet. 

Q. Amisom finansieras framför allt av den fredsbevarande resursen för Afrika, som i sin tur 
finansieras med den nionde europeiska utvecklingsfondens (EUF) anslag för långsiktig 
utveckling. Via den fredsbevarande resursen bidrar EU till Amisom med 
325 miljoner euro. EU har förbundit sig att bidra med ytterligare 12 miljoner euro från 
Europeiska utvecklingsfonden till de somaliska polisstyrkorna inom ramen för FN:s 
utvecklingsprograms (UNDP) rättsstatsprogram. 

R. Den 26 september 2012 undertecknade presidenterna från Sudan och Sydsudan ett sedan 
länge efterlängtat samarbetsavtal som innebär ett återupptagande av oljetransporterna från 
söder genom de nordliga delarna, en demilitarisering av buffertzonen längs gränsen, 
återupptagande av den gränsöverskridande handeln och fri rörlighet för medborgarna från 
båda sidor. De båda länderna har ännu inte enats om statusen för Abyei och andra 
omtvistade områden. 
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S. Det är fortfarande svårt att skapa fred i regionen Darfur i västra Sudan och i de södra 
distrikten Södra Kurdufan och Blå Nilen. Människorättsorganisationerna fortsätter att 
rapportera om människorättskränkningar i Sudan och Sydsudan, däribland urskillningslösa 
bombningar i civila områden från regeringsstyrkornas sida, summariska avrättningar, 
godtyckliga arresteringar, massplundring och förstörelse av egendom. De fortsatta 
trakasserierna av och hoten mot civila från säkerhetsstyrkornas sida i Sydsudan samt det 
pågående våldet har utlöst en långvarig och oroande humanitär kris. 

1. Europaparlamentet konstaterar att man inte kan uppnå någon militär lösning vare sig på 
krisen i Somalia och piratverksamheten utanför Afrikas horns kust eller på konflikterna i 
hela regionen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att respektera slutsatserna 
från den skrivelse från icke-statliga organisationer där man uppmanar till en fullt ut 
inkluderande dialog för att rädda liv i Somalia – undertecknad av tjugo framträdande icke-
statliga organisationer i september 2011 –, närmare bestämt att den senaste 
händelseutvecklingen i Somalia har visat att militära insatser i många fall har lett till fler 
dödsfall och ökat lidande samt ännu sämre tillträde för humanitära insatser. Parlamentet 
uppmanar EU och världssamfundet att samarbeta med länderna i regionen samt med 
regionala och internationella aktörer och organisationer för att lösa konflikterna enbart 
med fredliga medel, även genom att ta itu med de bakomliggande orsakerna. 

Somalia 

2. Europaparlamentet uppmanar samtliga grannländer att avstå från ingripanden i Somalia 
eftersom sådana ingripanden kan förvärra konflikten ytterligare och bidra till den 
militarisering som under så lång tid påverkat regionen negativt. Parlamentet betonar 
vikten av att följa principerna om god grannsämja – för att lösa rivalitet och gränstvister –, 
icke-inblandning och samarbete mellan stater, och även en hållbar utveckling som 
inbegriper tillgång till resurser samt en jämlik och rättvis fördelning av denna tillgång, 
inklusive goda sociala, politiska och ekonomiska framtidsutsikter och möjligheter för alla 
utan diskriminering. Parlamentet konstaterar att detta kräver kraftfulla medlings- och 
försoningsinsatser där man även bekämpar spridningen av handeldvapen och lätta vapen 
och underlättar demobilisering, avväpning och återintegrering av tidigare stridande. 

3. Europaparlamentet konstaterar att det hölls presidentval i Somalia i september, och 
hoppas både att en verklig försoningsprocess som inbegriper samtliga parter i 
inbördeskriget i Somalia kommer att inledas under den nyvalda presidenten Hassan 
Sheikh Mohamuds ledning och att uteslutande civila åtgärder kommer att vidtas för att 
stabilisera landet. 

4. Europaparlamentet välkomnar den somaliska regeringens nyliga fredsinitiativ, som 
innebär att civila arbeten och utbildning erbjuds avhoppade Al-Shabaab-rebeller. 
Parlamentet välkomnar den senaste tidens stöd för en ambitiös konstitution som utlovar 
lika rättigheter för alla medborgare, oavsett kön, religion, social eller ekonomisk status, 
politisk åskådning, klan, funktionshinder, sysselsättning, ursprung och dialekt, förbjuder 
kvinnlig könsstympning och inrättar en sannings- och försoningskommission. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att främja försoningsprocessen 
mellan parterna i inbördeskriget i Somalia. Parlamentet efterlyser med kraft tekniskt och 
ekonomiskt stöd till ett försonings- och fredsarbete och medling mellan alla parter i 
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inbördeskriget. 

6. Europaparlamentet uppmanar de lokala myndigheterna och alla parter i inbördeskriget att 
låta organisationer för humanitärt bistånd komma ut till nödlidande i enlighet med 
internationell rätt om humanitärt bistånd. 

7. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att se över sin politiska strategi för 
Somalia genom att prioritera kampen mot fattigdom framför åtgärder för att uppnå 
geostrategiska mål. Parlamentet efterlyser, som en prioriterad fråga, åtgärder för att stödja 
program för utrotande av fattigdomen i regionen, särskilt eftersom EU enligt sitt 
grundfördrag ska ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet – bland vilka de främsta 
är att minska och utrota fattigdomen – vid genomförandet av politik som kan påverka 
utvecklingsländerna (artikel 208.1 i EUF-fördraget). 

8. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen rådet och kommissionen att förkasta och 
överge begränsningarna för tillhandahållande av humanitärt bistånd, vilka får skarp kritik i 
den skrivelse från icke-statliga organisationer där man uppmanar till en fullt ut 
inkluderande dialog för att rädda liv i Somalia, eftersom sådana begränsningar i mycket 
hög grad bidrar till den katastrofala humanitära situationen i landet och ger upphov till 
misstankar om att geostrategiska intressen prioriteras framför kampen mot fattigdom. 

9. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att avsluta Eunavfor Atalanta, dels 
för att operationen i inledningsskedet ledde till mycket fler, intensivare och mer 
omfattande attacker (även om antalet attacker minskat markant under 2012), dels för att 
Eunavfor Atalantas huvudsakliga inriktning på åtgärder mot piratverksamet innebär att 
man prioriterar att bekämpa den somaliska krisens symtom i stället för att använda samma 
resurser för att på ett effektivt sätt ta itu med de bakomliggande orsakerna, såsom 
arbetslöshet och extrem fattigdom. 

10. Europaparlamentet motsätter sig och förkastar EU:s militära strategi i form av reformer av 
säkerhetssektorn och utbildningsuppdraget EUTM Somalia, och avvisar varje ytterligare 
uppdrag i Somalia eller på andra platser i regionen inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att 
avsluta EUTM Somalia eftersom det tycks vara omöjligt att undvika att rekryterad 
personal som utbildats av EUTM Somalia ansluter sig till olika fraktioner som deltar i 
inbördeskriget, vilket innebär att EU i mycket hög grad bidrar till konflikten och landets 
militarisering. 

11. Europaparlamentet förkastar de privata skyddsåtgärder som införts av rederier eftersom 
åtgärderna i fråga inte omfattas av några konventioner när det gäller skyddet av civila och 
behandlingen av stridande. Parlamentet påminner i detta sammanhang om uppmaningarna 
på senare tid från sjöfartsbranschen om en reglering av de privata sjösäkerhetsföretagen, 
med tanke på att det inte finns några tydliga, konsekventa och genomförbara 
internationella normer för de privata väpnade säkerhetsföretagens personal ombord på 
fartygen. 

12. Europaparlamentet framhåller att de medel som avsatts för utvecklingsbistånd, såsom 
Europeiska utvecklingsfonden, inte får användas för militära ändamål. Parlamentet 
motsätter sig kraftigt att Europeiska utvecklingsfonden utnyttjas vid utbildning av militära 
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styrkor inom ramen för reformen av säkerhetssektorn i Somalia. Parlamentet motsätter sig 
kraftigt att utvecklingsbistånd används för att strategiska intressen ska uppnås. 
Parlamentet anser att Europeiska utvecklingsfonden strikt måste förbli ett instrument för 
finansiering av kampen för att utrota fattigdom och hungersnöd i utvecklingsländerna. 

13. Europaparlamentet motsätter sig kraftigt stöd till en part i ett inbördeskrig. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen EU att tillämpa en fullständigt civil och fredlig strategi för 
konfliktlösning och att spela en neutral roll som försonande kraft/medlare för att uppnå 
varaktig fred i Somalia och på hela Afrikas horn. Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att tillhandahålla neutralt, opartiskt och oberoende humanitärt bistånd till 
sårbara befolkningar. 

14. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och rådet att inrikta sig på 
situationen i hela landet och framför allt på vikten av att ta itu med den humanitära 
situationen på plats samt komma till rätta med de verkliga orsakerna till den katastrofala 
situation som ger upphov till miljontals somaliers lidande, däribland den extrema 
fattigdomen och det olagliga fisket och överfisket i Somalias vatten, även från EU-fartygs 
sida. 

15. Europaparlamentet uttrycker sin mycket stora oro över att företag inom EU samt 
kriminella nätverk påstås göra sig skyldiga till olaglig dumpning av avfall. Parlamentet 
påminner om att olaglig dumpning av avfall är ett stort orosmoment för den somaliska 
befolkning som lever längs kusten. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att 
skyndsamt låta ett oberoende organ inleda en fullständig utredning, inklusive insamling av 
bevis och prover och, beroende på utredningens resultat, överväga rättsliga åtgärder, 
inbegripet kompensation från europeiska företag, EU:s medlemsstater och EU. 

Sudan och Sydsudan 

16. Europaparlamentet välkomnar de överenskommelser som nåtts av Sudan och Sydsudan 
om en demilitarisering av gränsen, och uppmanar eftertryckligen samtliga parter att finna 
fredliga lösningar på de många konflikterna mellan de södra och norra delarna, särskilt när 
det gäller en rättvis fördelning av oljeintäkerna. 

17. Europaparlamentet uppmanar med kraft samtliga parter att respektera beslutet av den 
24 april 2012 från Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd, i synnerhet punkterna 7 
och 16, där det på nytt framhålls att staters territorialgränser inte får ruckas med våld, att 
eventuella territorialkonflikter får biläggas endast genom fredliga lösningar samt att 
konflikten i Södra Kurdufan och Blå Nilen inte kan få en militär lösning. 

18. Europaparlamentet fördömer kraftfullt alla våldshandlingar som riktas mot civila i strid 
med internationella humanitära lagar och människorättslagstiftningen i Sudan. 
Parlamentet uppmanar med kraft EU och världssamfundet att komma överens om en 
enhetlig och helt och hållet fredlig civil strategi för att ta itu med de bakomliggande 
orsakerna till konflikterna. Parlamentet är övertygat om att konflikten mellan Sudan och 
Sydsudan, framför allt i Södra Kurdufan och Blå Nilen, inte kan få en militär lösning. Det 
är mycket viktigt att en politisk och diplomatisk lösning uppnås snarast möjligt. 

Allmänna ramar 
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19. Europaparlamentet efterlyser omedelbara åtgärder för att fullgöra bindande internationella 
åtaganden och uppnå millennieutvecklingsmålen, särskilt det första av dem, samt för att 
trygga en adekvat livsmedelsförsörjning, och begär att man skriver av Somalias och alla 
de fattigaste och hårdast drabbade ländernas skulder. 

20. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över markstölderna i Afrika, vilka riskerar att 
undergräva den lokala livsmedelstryggheten och öka svälten. Parlamentet uppmanar 
regeringarna på Afrikas horn och inom EU att utvärdera hur den pågående upphandlingen 
av jordbruksmark påverkar fattigdomen på landsbygden och den rådande svältkrisen. 
Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att inkludera frågan om markstöld i sin 
politiska dialog med utvecklingsländerna för att få ett stopp på stödet för sådana strategier. 
Parlamentet uppmanar Europeiska unionen att höja andelen offentligt utvecklingsbistånd 
till jordbruk och till investeringar i jordbruk och boskapsskötsel som bedrivs småskaligt 
och hållbart, för att garantera små jordbrukares tillgång till mark och på så sätt stärka den 
lokala marknaden, för att se till att invånarna på Afrikas horn dagligen får en acceptabel 
näringsförsörjning och dessutom för att återställa fiskevattnen utanför Somalia och 
Afrikas horn för att garantera fiskarna och deras familjer deras uppehälle. 

21. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU och dess medlemsstater att prioritera 
åtgärder som innebär att man tar itu med fattigdomen och det mänskliga lidandet på 
Afrikas horn och i utvecklingsländer på andra platser i stället för att eftersträva vinster och 
skydda inkomster från spekulation i livsmedelspriser. 

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till EU:s medlemsstater, Afrikanska unionens kommission och 
Panafrikanska parlamentet. 

Or. en 

 
 


