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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over boerderijmoorden in Zuid-Afrika

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 9 van de Overeenkomst van Cotonou van 2000,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat blanke Zuid-Afrikanen, en met name boeren, regelmatig het 
slachtoffer zijn van rassenaanvallen die door ernstige marteling worden gekenmerkt en 
die vaak op moord uitdraaien; overwegende dat er op boerderijen 132,2 moorden per 
100 000 personen plaatsvinden, terwijl dit cijfer voor de totale populatie van het land 
36,4 moorden per 100 000 personen bedraagt;

B. overwegende dat de president van Zuid-Afrika ontkent dat deze moorden vanuit 
racistische drijfveren gebeuren, ook al zijn er bewijzen van het tegendeel;

C. overwegende dat boeren in het hele land in opstand komen naar aanleiding van de 
recente moord op een 21-jarige boer, die verschillende messteken kreeg en met een 
touw om zijn nek aan een paal werd vastgebonden;

1. dringt er bij de lidstaten op aan openlijk toe te geven dat deze wrede aanvallen vanuit 
raciale drijfveren plaatsvinden, en vraagt de lidstaten hun steun uit te spreken in 
verband met de moeilijke situatie van de uit Europa afkomstige bevolking die al 
generaties lang in Zuid-Afrika woont, in het bijzonder de Zuid-Afrikaanse boeren;

2. dringt er bij de lidstaten op aan druk uit te oefenen op de Zuid-Afrikaanse regering om 
de bestrijding van deze misdaden tot een prioriteit uit te roepen en de vervolging te 
verzekeren van degenen die rechtstreeks of onrechtstreeks oproepen tot de moord op 
boeren en blanke Zuid-Afrikanen.


