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B9-0486/2021

Az Európai Parlament állásfoglalása a tigréi humanitárius helyzetről
(2021/2902(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel Etiópia alkotmányára,

– tekintettel a 2016. évi EU–Etiópia stratégiai szerepvállalásra,

– tekintettel a Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság akkori elnöke és Abiy Ahmed 
etióp miniszterelnök 2019. január 24-i találkozójára,

– tekintettel arra, hogy 2020. november 5-én Etiópiában szükségállapotot vezettek be,

– tekintettel az Etiópiának nyújtott 88,5 millió EUR összegű támogatás folyósításának 
felfüggesztéséről szóló, 2020. decemberi uniós határozatra,

– tekintettel az EU külügyminisztereinek 2021. április 19-i ülésére, amely az EU és 
Etiópia által közösen lefolytatandó vizsgálatot sürgetett a Tigrében történt 
eseményekről,

– tekintettel az Afrika szarva térségéről szóló, 2021. május 10-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a tigréi regionális kormány 2020. november 4-i azon bejelentése, hogy nem 
hajlandó elhalasztani a regionális választásokat, a központi kormány fegyveres 
beavatkozását váltotta ki, ami pedig különösen súlyos polgárháborút eredményezett;

B. mivel az ENSZ humanitárius ügynökségei 2021 júniusa óta jelzik, hogy Tigré 
fokozottan ki van téve az éhínség kockázatának, utalva arra, hogy az éhínség 
következtében 30 000 gyermeket fenyeget közvetlenül halál;

C. mivel 2021. március 4-én Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa már 
felszólított a Tigrében elkövetett háborús bűncselekmények és emberiesség elleni 
bűncselekmények független kivizsgálására, és mivel az etióp kormány bejelentette, 
hogy 2021. szeptember 30-án kiutasítja az ENSZ-ügynökségek hét vezetőjét;

D. mivel egy 2021. május 8-án sugárzott videóban az etióp ortodox egyház pátriája azzal 
vádolta a kormányerőket, hogy népirtást akartak elkövetni Tigrében, és „ki akarták 
irtani a tigrinyákokat”;

E. mivel 2021. március 23-án Abiy Ahmed etióp miniszterelnök elismerte Eritrea 
részvételét a konfliktusban, miközben Eritrea a vallásszabadsággal és különösen a 
kereszténységgel szemben az egyik legdurvábban fellépő ország a világon, és mivel 
2021. augusztus 10-én felszólította az etióp polgári lakosságot, hogy etnikai 
szolidaritásukról bizonyságot téve csatlakozzanak a hadsereghez a Tigré elleni 
küzdelemben;
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F. tekintettel a kormányzati erők által Tigrében, és különösen Goda városában elkövetett 
visszaélésekről szóló számos jelentésre, amint azt a Radio France Internationale is 
dokumentálta;

G. tekintettel a Mekele városának visszafoglalásakor elkövetett visszaélésekre, a civilek 
Akszúm városában 2021-ben történt mészárlására, az eritreai erők által a tigréi harci 
övezetekben tartózkodó menekültekkel szemben elkövetett súlyos erőszakra, valamint 
Filsan Abdullahi Ahmed, a közelmúltban leköszönt nőjogi miniszter szavaira azon nemi 
erőszakkal kapcsolatban, amely a kormányerők által Tigrében folytatott harcokat 
kísérte;

H. tekintettel arra, hogy az Emberi Jogi Bizottság Nobel-díjat odaítélő bizottsága hibát 
követett el akkor, amikor csak néhány hónappal 2018. áprilisi megválasztását követően 
kitüntette Abiy Ahmedet, aki azután Etiópia történelmének egyik legvéresebb 
polgárháborúját robbantotta ki;

I. mivel a szomáliai választások egymást követő elhalasztása és az iszlám erők 
felemelkedése az országban Etiópia gyengüléséhez vezethet;

J. mivel Afrika szarva geopolitikai feszültségekkel néz szembe, és mivel ezért valamennyi 
nemzetközi hatalom figyelme a térségre irányul;

K. tekintettel a tigréi Népi Felszabadítási Front (FLPT) terrorista szervezetek jegyzékéből 
való törlésére irányuló kenyai javaslatra;

L. tekintettel az ENSZ menekültügyi főbiztosának nyilatkozataira, amelyek szerint a 
simelbai és a histatsi menekülttáborokat teljesen lerombolták, már több mint 200 000 
ember kényszerült elhagyni lakóhelyét a konfliktus miatt, és közel 70 000 menekült 
tartózkodik Szudánban;

M. mivel az oromói felszabadító hadsereg és az FLPT közötti közeledést 2021. augusztus 
12-én jelentették be, és mivel a FLPT-erők az eritreai osztagok által védett Dessié 
városa felé nyomulnak, ahol egyre nő a kormányellenes tiltakozások száma;

N. mivel Törökországot hivatalosan felkérték arra, hogy közvetítsen Szudán és Etiópia 
között a vitatott határrégiókat illetően, és mivel az etióp miniszterelnök 2021. augusztus 
18-án Ankarába látogatott, hogy török katonai támogatást kérjen Tigré ellen;

1. mélységes aggodalmának ad hangot az Etiópiában zajló polgárháború miatt, és kéri, 
hogy a lehető leghamarabb állítsák vissza a békét az országban, mivel az országot már 
most súlyos társadalmi problémák sújtják;

2. emlékeztet arra, hogy a több mint tíz hónapja háború alatt álló tigréi régiót jelenleg 
éhínség sújtja, nem utolsósorban amiatt, hogy 2020 novembere óta a központi 
kormányzat módszeresen elszigetelte a régiót; e tekintetben emlékeztet arra, hogy az 
ENSZ-ügynökségek hét vezetőjének 2021. szeptember 30-i kiutasítása sajnálatos előjel;

3. megdöbbenésének ad hangot a konfliktus során – különösen a saját hazájuk csapatai 
által a tigréi lakossággal szemben – elkövetett borzalmakról szóló számos hír kapcsán;
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4. hangsúlyozza, hogy Eritreával való szövetség révén Etiópia központi kormánya egy 
különösen veszélyes szereplőt vezetett be a polgárháború már amúgy is sajnálatos 
helyzetébe;

5. felháborodását fejezi ki a számos szemtanú, többek között I. Mátyás pátriárka által 
jelentett visszaélések – nemi erőszak és statáriális kivégzések – kapcsán, és amiatt, hogy 
a pátriárka szerint Tigrében népirtás folyik;

6. hangsúlyozza, hogy Eritrea nem tűri el a vallásszabadságot és a keresztény vallást, és 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez az ideológia a tigréi összecsapásokat csak 
súlyosbítani fogja;

7. sajnálatát fejezi ki a kifejezetten keresztényeket vagy keresztény imahelyeket ért 
támadások, többek között az idrati etnikai kisebbség, Debre Damo, az adigrati 
egyházközség és számos tigréi szent hely elleni visszaélések miatt;

8. emlékeztet arra, hogy a Nobel-békedíjat Abiy Ahmed miniszterelnöknek ítélték oda 
2019 októberében az Eritreával kötött békemegállapodása eredményeként, és hogy 
jelenleg ez a vérszomjas szövetség indított hadjáratot a tigréi nép ellen;

9. rámutat, hogy a Nobel-békedíjas Abiy Ahmed szerint a tigréi felkelés hadseregének 
„gyakorlóterepe”;

10. hangsúlyozza, hogy a közelgő szomáliai választások, amelyek azzal a veszéllyel járnak, 
hogy nő az iszlamista csoportok száma az országban, tovább növelik az etiópiai 
polgárháború megoldásának sürgősségét;

11. e tekintetben megjegyzi, hogy a jó hírszerzéshez figyelembe kell venni Etiópia 
szomszédságát, beleértve a dzsihádista csoportokat és a szudáni, dél-szudáni, eritreai és 
szomáliai destabilizáló tényezőket;

12. tudomásul veszi Kenya beavatkozásának jelentőségét, mivel arra szólította fel Etiópia 
központi kormányát, hogy törölje az FLPT-t a terrorista szervezetek listájáról, ami az 
első lépés lenne a politikai tárgyalások megkezdése felé;

13. mély aggodalommal hangsúlyozza, hogy a konfliktus miatt már több százezer ember 
kényszerült lakóhelyét elhagyni és katasztrofális migrációs helyzet alakult ki, mivel 
2017-ben közel 400 000 etiópot utasítottak ki Szaúd-Arábiából és más országokból, és 
mivel maga az ország csaknem 800 000 menekültet fogadott be, miközben 
lakosságának 20%-a nemzetközi élelmiszersegélyektől függ közvetlenül;

14. megjegyzi, hogy Oromia régió felkelői, bár hagyományosan hadban állnak a tigréi 
régióval, szövetséget kötöttek a FLPT-vel, és jelenleg Abiy Ahmed miniszterelnök 
lemondását követelve fenyegetik a kormányerőket;

15. megkérdőjelezi Törökország szerepét a régióban, bár Ankara Khartoum és Addisz-
Abeba közötti közvetítőként jár el a határokra vonatkozó tárgyalások során;

16. fontosnak tartja, hogy az uniós tagállamok foglalkozzanak az etióp válság 
megoldásával, mivel a migrációs, biztonsági és geopolitikai következmények komoly 
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fenyegetést jelenthetnek Európára nézve;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, az Európai Tanács 
elnökének, a tagállamok kormányainak és az Egyesült Nemzetek főtitkárának.


