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Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Južnem Sudanu
(2014/2512(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Južnem Sudanu,

– ob upoštevanju izjav predstavnika za stike z javnostjo podpredsednice Komisije/visoke 
predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 24. decembra 2013 in 2. 
januarja 2014 o razmerah v Južnem Sudanu,

– ob upoštevanju izjave visoke komisarke ZN za človekove pravice z dne 24. decembra 
2013, s katero je pozvala vodstvo Južnega Sudana, naj zatre zaskrbljujoče nasilje nad 
civilnim prebivalstvom,

– ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja ZN z dne 18. decembra 2013,

– ob upoštevanju poročila urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev o 
razmerah z dne 7. januarja 2014 (poročila št. 8 o krizi v Južnem Sudanu),

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju revidiranega Sporazuma iz Cotonuja,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker se je po letih državljanske vojne s severnim delom in po referendumu januarja 2011 
Republika Južni Sudan odcepila in 9. julija 2011 postala neodvisna nacionalna država;

B. ker je Južni Sudan najmlajša država na svetu, se nahaja v središču Afrike, meji na šest 
držav in je bogata z nafto, vendar je po desetletjih državljanske vojne tudi med najmanj 
razvitimi regijami;

C. ker Južni Sudan že od neodvisnosti uničujejo intenzivni medskupnostni boji v državi 
Jinglei, s stalnimi konflikti ob skupni meji s Sudanom,

D. ker je vlada Južnega Sudana sprejela ukrepe za razvoj pravnih in institucionalnih struktur 
v državi, vendar še ni ratificirala pomembnejših sporazumov v zvezi s človekovimi 
pravicami;

E. ker so se znaki trenj v vladajoči stranki Sudansko ljudsko osvobodilno gibanje začeli 
kazati, ko je predsednik Salva Kiir, pripadnik ljudstva Dinka (največja etnična skupina v 
državi), obtožil vojake, zveste nekdanjemu podpredsedniku Rieku Macharju, da so 
organizirali poskus državnega udara, kar Riek Machar zanika;

F. ker so se spopadi pričeli 15. decembra 2013 v prestolnici Džubi in so se v nekaj dneh 
razširili na številne druge kraje v državi;
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G. ker se domneva, da je v spopadih v Južnem Sudanu umrlo več kot 1 000 ljudi;

H. ker kljub poročilom z dne 18. decembra 2013 o povečani varnosti, varnost civilnega 
prebivalstva še vedno povzroča skrb in ker so bile zabeležene množične zunajsodne 
usmrtitve, napadi na posameznike zaradi njihove etnične pripadnosti in samovoljni 
odvzemi prostosti;

I. ker se ocenjuje, da je bilo zaradi sedanje krize od 15. decembra 2013 znotraj Južnega 
Sudana razseljenih 200 000 ljudi, od katerih približno 60 000 v baze ZN po vsej državi;

1. ugotavlja, da sta tako Sudan kot Južni Sudan odvisna od prihodkov od nafte, ki znašajo 98 
% proračuna Južnega Sudana, strani pa se ne strinjata o tem, kako pravično razdeliti 
naftno bogastvo nekdanje skupne države;

2. poudarja, da so mediji 10. januarja poročali, da je vojska Južnega Sudana od uporniških 
skupin prevzela pokrajino Bentiu in s tem ponovno prevzela nadzor nad pokrajino, bogato 
z nafto, v kateri proizvodnja že od začetka januarja stoji zaradi spopadov;

3. poudarja dejstvo, da sta se po vzhodnoafriških mediacijskih prizadevanjih obe strani 
sestali v Adis Abebi v Etiopiji na pogajanjih o premirju, kar je bil prvi korak za rešitev 
konflikta;

4. ugotavlja, da je dostop človekoljubne pomoči še vedno oviran zaradi stalnih spopadov;

5. je zaskrbljen, ker je dostop do hrane za ljudi, ki so se zatekli v baze ZN po državi, še 
vedno omejen;

6. poudarja, da so nasilje in razselitve povzročili pomanjkanja sredstev za preživetje, zlasti 
virov hrane;

7. je užaloščen, ker se je optimizem iz časa gibanja za neodvisnost leta 2011 izgubil zaradi 
medetničnih spopadov med številnimi različnimi skupinami Južnega Sudana, to pa državi 
preprečuje, da bi vzpostavila trajne demokratične strukture, ki bodo koristile vsem njenim 
državljanom;

8. je izjemno zaskrbljen zaradi dejstva, da se zdi prihodnost Južnega Sudana negotova, razen 
v primeru, ko bi nasprotnim strujam in interesnim skupinam uspelo ustvariti pravo 
nacionalno identiteto, s katero bi nacionalni interesi prišli v ospredje;

9. izraža zaskrbljenost zaradi korupcije, ki je razširjena v južnosudanski družbi, ter 
diskriminacije, ki temelji na regionalni in etnični pripadnosti; je zaskrbljen tudi, ker lahko 
korupcija škodi vzpostavitvi svobodne in poštene demokracije, stabilnosti in gospodarske 
rasti;

10. ugotavlja, da so se številne tuje agencije za pomoč že umaknile iz Južnega Sudana in da 
tiste, ki ostajajo, težko zadostijo potrebam razseljenega civilnega prebivalstva; ugotavlja 
tudi, da te agencije še vedno ne morejo do številnih območij, kjer se zdi, da več deset tisoč 
ljudi še vedno čaka na pomoč ali so se napotili iskati pomoč;

11. pozdravlja dejstvo, da so ZN iz svojega sklada za hitro pomoč sprostili 15 milijonov 
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ameriških dolarjev za takojšnje človekoljubne operacije v Južnem Sudanu; vendar 
ugotavlja, da kljub napredku lahko traja do osem tednov, da bo vseh 5500 pripadnikov 
mirovnih sil ZN in vsa oprema prispela na teren;

12. meni, da so razlogi tega konflikta mnogo globlji in da se rešitev lahko doseže le s pomočjo 
takojšnjega dialoga med obe stranema in celovito spravo;

13. je trdno prepričan, da je politična sprava med sprtimi stranmi sicer dolgoročno ključnega 
pomena, vendar so sedanje varnostne razmere še vedno kritične, zlasti za tisoče notranje 
razseljenih civilistov, ki so poiskali zaščito ZN, to stanje pa je treba rešiti;

14. poziva vse strani, naj dovolijo takojšnji in brezpogojni dostop do vseh, ki potrebujejo 
humanitarno pomoč, zlasti do deset tisočih južnosudanskih moških, žensk in otrok, ki so 
dejanske žrtve tega nasilja;

15. poziva vse regionalne oblasti, naj sodelujejo pri iskanju miroljubne in trajne politične 
rešitve za sedanji konflikt;

16. poziva politično elito, naj opusti svoje interese in naj vlada v korist vsega 
južnosudanskega ljudstva;

17. poziva k takojšnjemu premirju, h končanju nasilja nad civilnim prebivalstvom in h 
kaznovanju vseh odgovornih za kršitve človekovih pravic;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici/visoki predstavnici Catherine Ashton, varnostnemu svetu ZN, 
generalnemu sekretarju ZN, institucijam Afriške unije, vladi in predsedniku Sudana, 
skupni parlamentarni skupščini AKP-EU in državam članicam.


