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

Evropski parlament,

– ob upoštevanju ustanovne listine Združenih narodov,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

– ob upoštevanju konvencij OZN o beguncih,

– ob upoštevanju celovitega mirovnega sporazuma, podpisanega 9. januarja 2005,

– ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov 1990 (2011), 1996 (2011), 
1997 (2011) in 1999 (2011),

– ob upoštevanju izjave Afriške unije z dne 31. januarja 2011,

– ob upoštevanju mandata misije OZN v Južnem Sudanu (UNMISS),

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je Južni Sudan kot posledica celovitega mirovnega sporazuma iz leta 2005 in 
referenduma, ki je bil izveden samo na jugu Sudana, od julija 2011 neodvisna država, 
katere prebivalstvo je večetnično;

B. ker je predsednik Salva Kiir Mayardit po notranjih nesoglasjih v vladajočem Sudanskem 
ljudskem osvobodilnem gibanju julija 2013 razpustil svojo celotno vlado in s položaja 
odstranil podpredsednika Rieka Macharja;

C. ker se je spor razvnel okrog vprašanja, kdo vlada državi, imenovanja na pomembne 
položaje pa so postala način bogatenja prek visokih dohodkov in dostopa do neomejenih 
privilegijev in storitev;

D. ker naj bi odstavljeni podpredsednik decembra 2013 domnevno poskušal izpeljati državni 
udar, čemur je sledila aretacija 11 politikov, zaveznikov Rieka Macharja, in ker 
predsednik vztraja, da bi jim bilo treba soditi;

E. ker so bile nekdanje milice vključene v sudansko ljudsko osvobodilno vojsko, vendar 
vzporedno še vedno ohranjajo nekdanjo strukturo in vodstvo; ker so izdatki za vojsko v 
letu 2012 znašali 10,32 % BDP države, kar je sorazmerno največ na svetu;

F. ker se v boju za prevlado poskušajo ustvariti etnične delitve med etnijami, to pa lahko 
privede do medetnične vojne, ki utegne Južni Sudan potisniti na rob vsesplošne 
državljanske vojne;

G. ker je civilna družba pozvala k mirni politični rešitvi problema;
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H. ker poročila od 15. decembra 2013 navajajo, da število pretežno civilnih žrtev občutno 
presega 1 000, množična grobišča pa naj bi bila v številnih delih države; ker naj bi bilo 
notranje razseljenih oseb približno 400 000, med katerimi se jih nekaj že seli v sosednje 
države, in ker je OZN obtožila tako vlado kot upornike, da povzročajo humanitarno krizo;

I. ker je območje v regiji Jonglei, ki ga je spor najbolj prizadel, blizu meje z Etiopijo; ker bi 
lahko kriza v Južnem Sudanu, ki jo spremljajo poročila in obtožbe, da v konfliktu na strani 
predsednika Kiira sodelujejo ugandske in sudanske vojaške sile, destabilizirala velik del 
vzhodnoafriškega območja;

J. ker posredniki vzhodnoafriške medvladne agencije za razvoj IGAD (Intergovernmental 
Authority on Development) trenutno v Adis Abebi vodijo pogovore med predstavniki dveh 
strani v spopadih;

K. ker je odločitev vlade Južnega Sudana iz leta 2012, da bo prenehala s proizvodnjo nafte na 
severu države, privedla do poslabšanja gospodarskih razmer in strmoglavljenja BDP, pri 
čemer se realna rast ocenjuje na -47,6 %; ker je proizvodnja nafte v zvezni državi Unity 
zaradi spopadov skoraj popolnoma zaustavljena; 

L. ker konflikt razkriva nezmožnost reševanja najnujnejših problemov, s katerimi se ljudje 
soočajo;

M. ker je Republika Južni Sudan ena od najrevnejših in najmanj razvitih držav na svetu, kjer 
50 % prebivalstva živi pod pragom revščine, umrljivost mater je najvišja na svetu, stopnja 
umrljivosti dojenčkov je med najvišjimi na svetu, nepismenost se giblje okrog 75 % in le 
tretjina prebivalstva ima dostop do čiste vode;

N. ker je Južni Sudan bogat z rodovitnimi kmetijskimi zemljišči in naravnimi viri, ki poleg 
nafte vključujejo železovo rudo, baker, diamante in zlato;

O. ker je misija UNMISS, ki je bila ustanovljena 9. julija 2011 in šteje največ 7 000 
pripadnikov vojaškega osebja, nasledila misijo ZN v Sudanu (UNMIS);

P. ker je Južni Sudan od svojega nastanka pretežno odvisen od finančne pomoči več držav, 
predvsem Združenih držav Amerike in Združenega kraljestva;

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi razraščanja konflikta, ki povzroča žrtve med civilisti, 
poziva sprte naj takoj sklenejo premirje in izraža podporo nevtralnemu posredovanju, da 
bi hitro dosegli dogovor;

2. izraža podporo pozivu civilne družbe k miroljubni politični rešitvi; poziva k politični 
nenasilni rešitvi notranjih razhajanj in k razorožitvi/razpustitvi milic;

3. poziva, naj se civilnemu prebivalstvu, ki so ga prizadeli spopadi, in tistim, ki bežijo s tega 
območja, zagotovi več humanitarne pomoči; poziva obe strani, naj agencijam OZN, ki 
dostavljajo to pomoč, zagotovita neoviran dostop;

4. EU in njene države članice prosi, naj povečajo financiranje za sosednje države, da bi jim 
pomagale sprejemati prihajajoče begunce; poziva EU in njene države članice, naj odprejo 
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svoje meje za begunce, ki bežijo pred krizo v Južnem Sudanu;

5. poziva sosednje države, pa tudi vse druge sile, naj vojaško ne posredujejo v državi; poziva 
zlasti države članice, naj ustavijo vso dobavo orožja ali vojaške opreme Južnemu Sudanu 
ter ves izvoz orožja v regijo;

6. poudarja, da bi morali biti naravni viri države, zlasti proizvodnja nafte, pod nadzorom 
države, ta pa bi jih morala uporabljati v korist svojega celotnega prebivalstva, za blaginjo 
države ter za odpravljanje lakote in revščine;

7. poudarja, da bi morala vlada Južnega Sudana uporabiti sredstva, ki so ji bila zagotovljena, 
za odpravljanje temeljnih vzrokov za katastrofalne gospodarske razmere, neenakost in 
revščino v državi; 

8. poudarja dejstvo, da bi se razmere lahko izboljšale, če bi vlada spoštovala državljanske, 
gospodarske, socialne in demokratične pravice ljudi;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi Južnega 
Sudana, vladi Sudana, vladi Etiopije, vladi Ugande in Afriški uniji.


