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B7-0262/2011
Euroopan parlamentin päätöslauselma Norsunluurannikon tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon Euroopan parlamentin Norsunluurannikon tilanteesta aiemmin antamat
päätöslauselmat ja erityisesti 16. joulukuuta 2010 päivätyn päätöslauselman1,
–

ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat sekä
Afrikan unionin ja Länsi-Afrikan talousyhteisön (ECOWAS) päätökset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,
A. ottaa huomioon, että kuukausia kestäneen "piilevän" sisällissodan ja jännitystilan jälkeen,
tilanne muuttui ratkaisevasti maaliskuun lopussa ja että Alassane Ouattaralle uskolliset
joukot ottivat haltuunsa lähes koko maan ja valmistautuvat nyt käynnistämään viimeisen
hyökkäyksen Abidjanissa sijaitsevaa presidentinpalatsia vastaan,
B. ottaa huomioon, että julmuudet, kostotoimet ja välienselvittelyt ovat lisääntyneet ja
herättävät syvää huolta siitä, mitä tulevina viikkoina tapahtuu, etenkin jos minkäänlaiseen
poliittiseen ratkaisuun ei päästä,
C. ottaa huomioon, että Punainen Risti ja Caritas ovat kertoneet maan länsiosissa
Duékouéssa tapahtuneesta, ainakin 800 henkeä vaatineesta joukkomurhasta, joka
ilmeisesti kohdistui Guéré-yhteisöön,
D. muistuttaa, että kansainvälinen yhteisö tunnusti Alassane Ouattaran 28. marraskuuta 2010
järjestettyjen presidentinvaalien oikeutetuksi voittajaksi ja että tämänhetkinen tilanne
johtuu siitä, ettei entinen presidentti Laurent Gbagbo halua luopua vallasta,
E. ottaa huomioon, että vihamielisyydet ovat alkamisensa jälkeen vaatineet yli viisi sataa
uhria ja että miljoona ihmistä on joutunut pakenemaan asuinseudultaan,
F. ottaa huomioon, että neljän viime kuukauden tapahtumilla on erittäin kielteinen vaikutus
Norsunluurannikon ja koko Länsi-Afrikan talouteen,
G. ottaa huomioon Norsunluurannikon hallituksen 1. lokakuuta 2003 esittämän julistuksen
12 kohdan 3 alakohdan, jossa Norsunluurannikko tunnustaa Kansainvälisen
rikostuomioistuimen toimivallan alueellaan 19. syyskuuta 2002 jälkeen tehtyjen rikosten
osalta,
1. pitää siviiliväestön suojelemista ensisijaisen tärkeänä, koska hallitsemattomat
puolisotilaalliset joukot saattavat toimia kontrolloimattomasti; pyytää YK:n
Norsunluurannikon-operaatiota (ONUCI), joka on saanut siihen valtuudet, suojelemaan
siviiliväestöä tarvittaessa voimakeinoin, eritoten jotta voidaan välttää etnisten ryhmien
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"kollektiiviset rankaisutoimet"; korostaa, että Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri
Ban Ki-Moon kehotti konfliktin osapuolia välttämään "kostoajattelua";
2. pyytää Norsunluurannikon laillisia viranomaisia pyrkimään kaikin keinoin oikeusvaltion
palauttamiseen erityisesti kieltämällä kostotoimet ja rankaisemalla niistä, ja pyytää
rankaisemaan niitä, jotka syyllistyvät väkivaltaan tai yllyttävät siihen;
3. muistuttaa tuominneensa sen, että entinen presidentti Laurent Gbagbo kieltäytyy
tunnustamasta presidentinvaalin tulosta, minkä johdosta satoja norsunluurannikkolaisia on
kuollut ja satoja tuhansia joutunut siirtymään asuinseudultaan, ja kehottaa häntä eroamaan
välittömästi ja antautumaan laillisille viranomaisille;
4. kehottaa palauttamaan demokratian Norsunluurannikolle ja noudattamaan vaalien tulosta
sekä muistuttaa, että kansainvälinen yhteisö on antanut tukensa Alassane Ouattaralle, joka
tosiasiallisesti voitti marraskuussa 2010 järjestetyt presidentinvaalit;
5. toistaa, että rikkomuksiin syyllistyneet joutuvat vastuuseen teoistaan, ja korostaa, että
Kansainvälinen rikostuomioistuin on ilmoittanut olevansa valmis kohdistamaan nopeasti
toimia niihin, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin ihmisyyttä vastaan; muistuttaa, että
Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjänvirasto aikoo laatia Norsunluurannikkoa
koskevan alustavan selvityksen;
6. kehottaa huolehtimaan siitä, etteivät ne, jotka ovat syyllistyneet sotarikoksiin ja rikoksiin
ihmisyyttä vastaan, jää rankaisematta; suhtautuu myönteisesti YK:n päätökseen asettaa
kansainvälinen toimikunta tutkimaan ihmisoikeusloukkauksia, joihin alueella toimivat
joukot ovat syyllistyneet, ja toivoo, että YK vie asian Kansainväliseen
rikostuomioistuimeen;
7. tuomitsee erityisesti raskaan aseistuksen käyttämisen siviilejä vastaan sekä hyökkäykset
YK:n joukkoja vastaan, laittomat teloitukset ja raiskaukset sekä kaikkein osapuolten
kaikki väkivallanteot, joita voidaan pitää rikoksina ihmisyyttä vastaan ja joista siten
joutuu vastaamaan Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa;
8. suhtautuu myönteisesti siihen, että YK:n turvallisuusneuvoston päätti 30. maaliskuuta
2011 kohdistaa sanktioita Laurent Gbagboon, sekä siihen, että rauhanprosessia ja
kansallista sovintoa vastustaviin henkilöihin ja organisaatioihin aiotaan kohdistaa
toimenpiteitä; korostaa, kuinka tärkeää on toteuttaa nämä toimet nopeasti ja tehokkaasti,
myös siinä tapauksessa, että kyseiset henkilöt ovat paenneet maasta;
9. katsoo, että konfliktin jälkeen on välttämättä perustettava "totuus- ja sovintokomissio"
samaan tapaan kuin aiemmin Etelä-Afrikassa, jotta ihmisoikeusrikkomukset voidaan
tutkia ja puolustaa uhrien oikeuksia;
10. korostaa, kuinka tärkeää on pitää lupaukset humanitaarisesta avusta ja
jälleenrakennusavusta ja vastata siten norsunluurannikkolaisten tarpeisiin sekä ratkaista
ongelmat, joita asuinseudultaan paenneiden ja pakolaisten määrän lisääntyminen
aiheuttaa;
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11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle,
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea
edustajalle, YK:n turvallisuusneuvostolle ja YK:n pääsihteerille, ONUCI:lle, Afrikan
unionin toimielimille ja yleisafrikkalaiselle parlamentille, ECOWASille, AKT:n ja EU:n
yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä EU:n jäsenvaltioiden hallituksille.
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