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B8-0801/2016 

Resolucija Evropskega parlamenta o pokolih na vzhodu Konga 

(2016/2770(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih resolucij o Demokratični republiki Kongo, zlasti tiste z dne 10. 

marca 20161, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 23. maja 2016 o Demokratični republiki Kongo, 

– ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju, 

– ob upoštevanju sporazuma iz Cotonouja, 

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 

zadeve in varnostno politiko z dne 22. junija 2016 o pokolih na vzhodu Konga, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker je nasilje na vzhodu Konga med oktobrom 2014 in majem 2016 doslej terjalo 1116 

življenj, 1470 ljudi je bilo ugrabljenih, 34 297 družin pa prisilno razseljenih ali ločenih; 

B. ker je bilo požganih 13 zdravstvenih domov, 27 šol je bilo uničenih, prisilno zapuščenih 

ali so jih zasedle razseljene osebe, vojska ali druge oborožene skupine, več vasi pa so 

zasedle oborožene milice; 

C. ker med oboroženimi skupinami, ki delujejo na vzhodu Konga, za vrsto pokolov na tem 

območju od leta 2014 pogosto obtožujejo ugandsko gibanje Zavezniške demokratične 

sile (ADF); 

D. ker so kongovska vojska in mirovne sile OZN leta 2013 sprožile prvo večjo operacijo 

proti ADF, v letu 2015 pa so delovale veliko manj ofenzivno; 

E. ker nedavno poročilo skupine za raziskave o Kongu navaja, da vojaki kongovske vojske 

od leta 2014 sodelujejo pri pokolih civilistov na severovzhodu države, ni pa jasno, v 

kolikšni meri je bilo vpleteno vojaško vodstvo; 

F. ker je avtor tega poročila, Jason Stearns, ki je bil aprila 2016 izgnan iz Demokratične 

republike Kongo, navedel, da ADF ni tuja islamistična organizacija, temveč milica, ki je 

globoko zakoreninjena v lokalni družbi, povezana z lokalnimi politiki in poslovneži in 

dobro vključena v obstoječe tihotapske mreže, zlasti za tihotapljenje lesa; 

G. ker so pokoli na vzhodu Konga rezultat povezav med politiko, etničnimi skupinami in 

izkoriščanjem virov; 

H. ker je politični položaj v Demokratični republiki Kongo zelo napet, saj mora predsednik 
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Kabila, ki je na oblasti od leta 2001, v skladu z ustavo do konca leta predati mandat, 

vendar ga obtožujejo, da odlaša s predsedniškimi volitvami, ki bi morale biti novembra 

2016, da bi se obdržal na oblasti; 

I. ker kongovska vlada zatira izražanje nestrinjanja z aretacijami in zastraševanjem 

nasprotnikov, kot je Moïse Katumbi; 

J. ker je kongovska opozicija na srečanju 9. junija 2016 v Genvalu v Belgiji sprejela 

skupno izjavo, v kateri je zavrnila podaljšanje mandata predsednika Kabile; 

1. obsoja poboje ljudi na vzhodu Konga in poziva vlado Demokratične republike Kongo, 

naj zagotovi varnost vseh svojih prebivalcev ter prepreči, da bi redni vojaki sodelovali 

pri izkoriščanju lokalnih naravnih virov in trgovanju z njimi; 

2. zahteva mednarodno preiskavo, ki bi pomagala odkriti storilce, sokrivce in pobudnike 

pobojev, hudodelstev zoper človečnost in kršitev človekovih pravic, ki so jih utrpeli 

prebivalci vzhodnega Konga; 

3. poziva k nadaljevanju skupnih operacij oboroženih sil Demokratične republike Kongo 

(FARDC) in misije OZN za stabilizacijo Demokratične republike Kongo (MONUSCO), 

da bi nevtralizirali oborožene skupine na vzhodu Konga; 

4. ponovno poziva oblasti Demokratične republike Kongo, naj se v skladu z Afriško listino 

o demokraciji, volitvah in upravljanju izrecno zavežejo spoštovanju ustave in zagotovijo 

pravočasno izvedbo volitev do konca leta 2016, poleg tega pa naj vzpostavijo ugodno 

okolje za pregledne, verodostojne in vključujoče volitve; 

5. poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, naj okrepi dialog z oblastmi Demokratične republike Kongo v 

skladu s členom 8 Sporazuma iz Cotonuja, da bi ustavili poboje na vzhodu Konga in 

dokončno pojasnili vprašanje v zvezi z volilnim procesom; 

6. poziva EU, naj preuči možnost uvedbe ciljno usmerjenih sankcij proti tistim, ki so 

odgovorni za pokole na vzhodu Konga in za nasilno zatiranje miroljubnih aktivistov in 

politične opozicije v Demokratični republiki Kongo, vključno s prepovedjo potovanj in 

zamrznitvijo sredstev, da bi pomagali preprečiti nadaljnje nasilje; 

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, Afriški uniji, predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu 

Demokratične republike Kongo, generalnemu sekretarju OZN, Svetu OZN za človekove 

pravice in skupni parlamentarni skupščini AKP-EU. 


