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Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Lõuna-Sudaanis
(2014/2512(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 13. juuni 2012. aasta resolutsiooni olukorra kohta Sudaanis ja Lõuna-
Sudaanis1,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni (1948) ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelist pakti (1966),

– võttes arvesse partnerluslepingut 2000/483/EÜ ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse 
ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle 
liikmesriikide vahel, millele kirjutati alla 23. juunil 2000 Cotonous (Benin) ja mida on 
muudetud 2005. ja 2010. aastal,

– võttes arvesse 2005. aasta üldist rahukokkulepet,

– võttes arvesse 27. septembri 2012. aasta Addis Abeba lepinguid,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja Catherine Ashtoni 24. detsembri 2013. aasta ja 2. jaanuari 2014. aasta avaldusi 
olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

– võttes arvesse kõrge esindaja pressiesindaja 16. ja 28. detsembri 2013. aasta avaldusi 
olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

– võttes arvesse ELi delegatsiooni poolt 20. detsembril 2013. aastal kohapeal tehtud ELi 
avaldust Lõuna-Sudaani praeguse konflikti kohta,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 17., 20. ja 30. detsembri 2013. aasta avaldusi 
olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 24. detsembri 2013. aasta resolutsiooni 2132 
(2013) Lõuna-Sudaani kohta,

– võttes arvesse Aafrika Liidu Komisjoni esimehe Nkosazana Dlamini Zuma 4. jaanuari 
2014. aasta avaldust olukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Lõuna-Sudaani valitsusel on olnud raskusi toimiva riigi rajamisel alates 
sellest, kui 9. juulil 2011. aastal kuulutati end Sudaanist sõltumatuks; arvestades, et pärast 
seda kui 2012. aasta lõpus hakkasid Jubas levima kuuldused kavatsetavast riigipöördest, 
andis Lõuna-Sudaani president Salva Kiir välja mitmeid dekreete, millega tehti suuri 

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0248.
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muudatusi Lõuna-Sudaani valitsuses ja sõjaväejuhtkonnas ning tema parteis, kuid mille 
suhtes puudus laiem konsensus;

B. arvestades, et 23. juulil 2013 saatis dinka hõimu kuuluv president Kiir laiali kogu 
valitsuskabineti ja vabastas ametist nueri hõimu kuuluva asepresidendi Riek Machari; 
arvestades, et novembris 2013 saatis president Kiir laiali kõik Sudaani 
Rahvavabastusarmee (SPLM) juhtorganid, sh poliitbüroo, rahvuskonvendi ja rahvusliku 
vabastusnõukogu;

C. arvestades, et 14. detsembril 2013 lahkusid SPLM poliitbüroo juhtivad liikmed, sh partei 
aseesimees Riek Machar, rahvusliku vabastusnõukogu koosolekult, viidates 
dialoogivaimu puudumisele;

D. arvestades, et 15. detsembril 2013 toimusid relvastatud kokkupõrked presidendi 
ihukaitsjate vahel Lõuna-Sudaani pealinna Juba kasarmutes ning president Kiir süüdistas 
Riek Macharit võimuhaaramiskatses;

E. arvestades, et 16. detsembril 2013 hakkas võitlustegevus levima Jubast väljapoole, Jonglei 
piirkonda;

F. arvestades, et alates septembrist 2011, st enne olukorra halvenemist 2013. aasta 
detsembris, on Sudaani valitsusväed valimatult pommitanud Sinise Niiluse osariiki, 
külvates hirmu sealse tsiviilelanikkonna hulgas;

G. arvestades, et 19. detsembril 2013 võtsid ülejooksikust endise 8. diviisi komandöri Peter 
Gadeti juhitud nueri võitlejad Jonglei osariigi pealinna Bori oma kontrolli alla; arvestades, 
et detsembris 2013 ja jaanuaris 2014 on Bori linna hõivanud ja taashõivanud nii sõjaväe 
kui ka mässuliste esindajad, ning arvestades, et alates 4. jaanuarist 2014 peab sõjavägi 
lahinguid linna tagasivallutamiseks;

H. arvestades, et 21. detsembril 2013 kinnitas valitsus, et on kaotanud kontrolli naftatootmise 
seisukohast üliolulise Unity osariigi pealinna Bentiu üle Machari suhtes lojaalsele kindral 
James Koangile, kes kuulub nueri hõimu, kuigi Machar ons selle info tagasi lükanud; 
arvestades, et seoses Lõuna-Sudaanis puhkenud vägivallaga etniliste rühmituste vahel on 
ÜRO uurijad avastanud mässuliste kontrolli all olevast Bentiu linnast ühishaua, ning 
valitsuse informatsiooniministri Michael Makuei Luethi väitel võib nendes tapmistes 
süüdistada mässulisi;

I. arvestades, et konflikt on levinud naftapiirkondadesse ja et 2013. aasta detsembri lõpuks 
oli Lõuna-Sudaani kümnest osariigist viis, sh Jonglei, Unity, Ülem-Niiluse ja Kesk-
Equatoria osariik, teatanud võitlustegevusest oma territooriumil, ning et ka etnilise 
vägivalla kohta tuli juba teateid kogu riigist; arvestades, et 2. jaanuaril 2014 kuulutas 
president Kiir välja erakorralise seisukorra Unity ja Jonglei osariikides, mille pealinnad on 
Macharile lojaalsete mässuliste kontrolli all;

J. arvestades, et 24. detsembril 2013 sisenesid mässulised Ülem-Niiluse osariigi pealinna 
Malakali, mille kaudu tarnitakse kogu Lõuna-Sudaani toornaftat, ja arvestades, et 27. 
detsembril teatasid sõjaväe esindajad, et on linna taas oma täieliku kontrolli alla võtnud;
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K. arvestades, et 30. detsembril 2013 toimusid kokkupõrked Lõuna-Sudaani valitsusvägede 
ning nn valge armee jt Macharile lojaalsete mässuliste rühmituste võitlejate vahel Bori 
linna lähistel ning et mässuliste esindaja lükkas tagasi väite, nagu kontrolliks valge armee 
võitlejaid Machar; arvestades, et kuigi konflikt algas poliitilise võimuvõitlusena, on see 
omandanud etnilise mõõtme ning ÜRO Lõuna-Sudaani missiooni (UNMISS) andmetel on 
tõendeid etniliselt suunatud tapmiste kohta konflikti käigus;

L. arvestades, et on esinenud rünnakuid nuba hõimu vastu, Nuba mägede piirkonnas elavate 
tsiviilisikute ebaseaduslikke hukkamisi, massivägistamisi ja meelevaldseid vahistamisi; 
arvestades, et 2013. aasta detsembri kahe viimase nädala jooksul ründasid 
julgeolekujõudude poolt toetatud Sudaani valitsuse võitlejad ja relvajõud mitmeid 
piirkondi Kadugli ja Dillanji lähistel ning tuhanded tsiviilisikud pidid oma kodudest 
põgenema, on teateid ebaseaduslikest tapmistest ja naiste massivägistamistest;

M. arvestades, et 5. jaanuaril 2014 kohtusid president Salva Kiiri ja Riek Machari esindajad 
Etioopias, et alustada rahukõnelusi, keskendudes relvarahule ning poliitiliste vangide 
vabastamisele; arvestades, et hoolimata neist kõnelustest võitlustegevus jätkub; 
arvestades, et peamiseks tüliõunaks on detsembrikuise riigipöördekatse ettevalmistamises 
süüdistatavate vangide vabastamine;

N. arvestades, et 3. septembril 2013 korraldati Khartoumis tippkohtumine Sudaani ja Lõuna-
Sudaani presidentide vahel; arvestades, et mõlemad pooled kinnitasid endale võetud 
kohustust jätkata 27. septembri 2012. aasta Addis Abeba lepingute rakendamist president 
Mbeki juhitava Aafrika Liidu kõrgetasemelise komisjoni egiidi all ning püüda leida 
lahendus teistele lahendamata küsimustele, sh Abyei lõplik staatus ja piiriga seotud 
küsimused; arvestades, et need kõnelused on positiivne samm Lõuna-Sudaani 
stabiliseerimise suunas;

O. arvestades, et tsiviilpõgenike voog naaberriikidesse üha kasvab; arvestades, et Toby 
Lanzer, humanitaarkoordinaator Lõuna-Sudaanis, pakub, et viimase paari nädala jooksul 
on vägivald sundinud umbes 200 000 inimest oma kodust lahkuma ning lisaks mõjutanud 
kaudselt veel sadu tuhandeid inimesi; arvestades, et 18. detsembril 2013 teatas ÜRO, et 
tema Juba linnas asuvas kahes laagris on lahingute eest varjupaiga leidnud 13 000 inimest; 
arvestades, et praegune kriis avaldab mõju palju laiemale, juba niigi ebastabiilsusele 
kalduvale regioonile, ning et kohapeal võetavaid rahvusvahelisi meetmeid kavandades ei 
tohi seda hetkekski unustada;

P. arvestades, et Aafrika Liidu vahendustegevuse eesmärgiks on lõpetada kriis Lõuna-
Sudaanis; arvestades, et Aafrika Liit ja Valitsustevaheline Arenguamet (IGAD) on 
korduvalt nõudnud viivitamatu relvarahu kehtestamist Lõuna-Sudaanis;

Q. arvestades, et ÜRO on suurendanud oma kohalolekut Lõuna-Sudaanis, sh lähetades 2014. 
aasta jaanuaris kolm helikopterit Lõuna-Sudaani pealinna Jubasse, mis aitaksid tugevdada 
ÜRO rahuvalvajate baase riigis; arvestades, et see meede on osa julgeolekunõukogu 
kinnitatud plaanist kahekordistada ÜRO Lõuna-Sudaani missiooni (UNMISS) 
rahuvalvajate arvu 14 000-ni, et kaitsta tsiviilelanikke valitsusmeelsete ja -vastaste vägede 
vahel kolm nädalat kestnud võitlustegevuse mõjude eest;

R. arvestades, et 62 000 tsiviilisikut Lõuna-Sudaanis viibivad hetkel ÜRO baasides ÜRO 



RE\1015257ET.doc 5/6 PE527.208v01-00

ET

rahuvalvajate kaitse all;

S. arvestades, et EL on märkimisväärselt suurendanud arenguabi osutamist Lõuna-Sudaani 
vajaduste rahuldamiseks; arvestades, et 23. detsembril 2013 teatas EL, et kavatseb 
eraldada humanitaarmeetmeteks Lõuna-Sudaanis 50 miljonit eurot, et katta põhivajadused 
ning kuna sealne olukord on tunnistatud üheks praegusaja tõsisemaks humanitaarkriisiks 
maailmas; arvestades, et sellega tõuseb ELi poolt 2013. ja 2014. eelarveaastal antava 
humanitaarabi kogusumma 170 miljoni euroni;

T. arvestades, et Euroopa Liidu lennundusjulgestuse missiooni (EUAVSEC) mandaat Lõuna-
Sudaanis kehtis 2014. aasta jaanuarini; arvestades, et selle missiooni eesmärk oli tagada 
julgeolek Juba rahvusvahelisel lennuväljal;

1. väljendab sügavat muret kiirelt halveneva julgeoleku- ja humanitaarkriisi pärast Lõuna-
Sudaanis, mille on põhjustanud riigi poliitiliste liidrite poliitilised erimeelsused ja sellega 
kaasnev vägivald; juhib tähelepanu asjaolule, et see ohustab Lõuna-Sudaani stabiilsust ja 
julgeolekut pikemas perspektiivis, kuid samuti stabiilsust kogu regioonis;

2. mõistab karmilt hukka erinevatest kogukondadest pärit süütute tsiviilisikute suhtes toime 
pandud mis tahes metsikused ning kõikide osapoolte, sealhulgas relvarühmituste ja riigi 
julgeolekujõudude toime pandud inimõiguste rikkumised ja kuritarvitusjuhtumid; mõistab 
karmilt hukka 19. detsembri 2013. aastal toimunud rünnaku UNMISSi laagrile Akobos, 
mille tagajärjel said kaks India sõdurit surma ja üks haavata ning hukkus vähemalt 20 
inimest, kes olid UNMISSi juurest kaitset otsinud; rõhutab, et isikud, kes on vastutavad 
rahvusvahelise humanitaarõiguse ja rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate õigusaktide 
rikkumiste eest, tuleb võtta vastutusele ja anda kohtu alla; mõistab karmilt hukka 
rünnakud naftatööstuse rajatiste vastu, mille ohvriks on langenud naftatöölised, ning 
kutsub kõiki osapooli üles tagama majanduslike taristute ja töötajate turvalisust; väljendab 
heameelt Aafrika Liidu otsuse üle moodustada komisjon inimõiguste rikkumiste ja muude 
kuritarvitusjuhtumite uurimiseks;

3. nõuab, et viivitamata lõpetataks opositsiooniliikmete ahistamine ja ebaseaduslik 
vahistamine selle eest, et nad seaduslikult ja rahumeelselt kasutavad oma õigust sõna- ja 
kogunemisvabadusele;

4. kinnitab veel kord oma kindlat pühendumust Lõuna-Sudaani Vabariigi suveräänsusele, 
sõltumatusele, ühtsusele ja territoriaalsele terviklikkusele;

5. kutsub mõlemat osapoolt üles järgima põhiseadust ja näitama üles austust põhiseaduse 
alusel asutatud institutsioonide suhtes;

6. märgib, et Lõuna-Sudaani on õnnistatud rikkalike naftavarudega, mis kujutavad ennast 
võimalikku pingete allikat;

7. mõistab hukka võitlustegevuse ja suunatud vägivalla tsiviilisikute ja konkreetsete etniliste 
vm kogukondade vastu kogu riigis, mille tagajärjeks on sajad surnud ja vigastatud, üle 300 
000 riigisisese põgeniku ning 30 000 pagulast naaberriikides (Uganda, Keenia, Etioopia, 
Sudaan); väljendab muret, et konflikt on muutunud erinevate Lõuna-Sudaani rühmituste 
vaheliseks etniliseks konfliktiks ning võib põhjustada kodusõja;
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8. väljendab muret humanitaarolukorra pärast riigis, eelkõige nende lõunasudaanlaste pärast, 
kellest on saanud riigisisesed põgenikud või pagulased naaberriikides; kutsub kõiki 
osapooli võimaldama turvalist ja takistamatut juurdepääsu 
humanitaarabiorganisatsioonidele;

9. väljendab tõsist muret, et olukord Lõuna-Sudaanis võib areneda katastroofiks nii sealsete 
elanike jaoks kui ka kogu regiooni stabiilsust silmas pidades, seoses nii Sudaani kui ka 
Lõuna-Sudaani võimaliku sõjalise tegevusega, et saavutada kontrolli strateegiliste 
naftaleiukohtade üle; juhib tähelepanu asjaolule, et olukord Lõuna-Sudaanis kujutab 
endast jätkuvalt ohtu rahvusvahelisele rahule ja regiooni julgeolekule; 

10. väljendab heameelt Lõuna-Sudaani rahukõneluste alustamise üle ja julgustab asjaosalisi 
jätkama oma läbirääkimisi IGADi egiidi all; nõuab, et viivitamatult saavutataks kokkulepe 
relvarahu, järelevalve ja humanitaarabi juurdepääsu osas;

11. rõhutab, et terviklik poliitiline lahendus, mis hõlmab relvarahu ja poliitiliste vangide 
vabastamist, on kriisi lahendamisel määrava tähtsusega ja loob võimaluse Lõuna-Sudaani 
jätkusuutlikuks arenguks;

12. julgustab Lõuna-Sudaani Vabariigi valitsust vabastama hea tahte avaldusena kõik 
vahistatud poliitikud, kes ei ole seotud käimasoleva relvakonfliktiga, et nad saaksid 
tulemuslikult osaleda konflikti rahumeelses lahendamises;

13. julgustab naaberriike, piirkondlikke organisatsioone ja rahvusvahelist üldsust jätkama oma 
püüdlusi vägivalla lõpetamiseks; väljendab oma toetust IGADi vahendustegevusele; 
tunnustab ÜRO eriesindaja ja UNMISSi juhi Hilde Johnsoni tööd ja Aafrika Liidu 
tegevust ning väljendab heameelt UNMISSi inimõiguste alase uurimissuutlikkuse 
suurendamise üle ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo toetusel;

14. peab kiiduväärseks eelkõige Euroopa Liidu, Aafrika Liidu ja ÜRO antud humanitaarabi 
Lõuna-Sudaanis konflikti ja ümberasustamise tõttu kannatanud inimestele ning kutsub 
neid institutsioone ja teisi rahvusvahelisi ja piirkondlikke partnereid üles aktiivselt 
toetama Lõuna-Sudaani taastamise ja rahutagamise protsessi; kutsub Lõuna-Sudaani 
ametivõime üles tegema kõigi piirkondlike ja rahvusvaheliste partneritega riigi 
stabiliseerimiseks koostööd;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
ÜRO Julgeolekunõukogule, ÜRO peasekretärile, Aafrika Liidu institutsioonidele, Kesk-
Aafrika Riikide Majandusühendusele, AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele ning 
ELi liikmesriikidele.


