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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно убийствата на 
земеделски стопани в Южна Африка

Европейският парламент,

– като взе предвид член 9 от Споразумението от Котону от 2000 г.,

– като взе предвид член 143 от своя правилник,

А. като има предвид, че белите южноафриканци, по-специално земеделските стопани 
(„boere“), са жертви на нападения, които се основават на раса, характеризират се с 
тежки изтезания и често завършват с убийство; като има предвид, че в 
земеделските стопанства убийствата са 132,2 на 100 000 души, а сред населението 
на държавата като цяло – 36,4 на 100 000;

Б. като има предвид, че въпреки доказателствата за противното президентът на 
Южна Африка отрича, че тези убийства се извършват на расова основа;

В. като има предвид, че неотдавнашното убийство на 21-годишен земеделски 
стопанин, който е бил намушкан няколко пъти и завързан за прът с въже около 
врата си, доведе до масови протести от страна на земеделските стопани в цялата 
държава;

1. настоятелно призовава държавите членки открито да признаят, че тези брутални 
нападения се основават на раса, и да подкрепят тежкото положение на хората от 
европейски произход, които от поколения насам живеят в Южна Африка, по-
специално на южноафриканските земеделски стопани;

2. настоятелно призовава държавите членки да окажат натиск върху 
южноафриканското правителство да даде приоритет на борбата с тези 
престъпления и да преследва лицата, които пряко или косвено призовават за 
убийството на земеделски стопани и бели южноафриканци.


