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Zadeva: Poziv EU k sodelovanju pri neodvisni, pregledni in nepristranski mednarodni preiskavi 
razmer v Tigraju v Etiopiji z mandatom OZN

Etiopska osrednja vlada je novembra 2020 v etiopski regiji Tigraj začela vojaško operacijo „Javni red 
in mir“ kot odziv na napade milic, zlasti Ljudske osvobodilne fronte za Tigraj (TPLF), na vojaška 
oporišča.

Po začetku vojaške operacije je bila regionalna vlada suspendirana, komunikacijske povezave so bile 
prekinjene, humanitarni dostop pa omejen, kar je izoliralo regijo in omejilo razpoložljivost informacij o 
tamkajšnjih razmerah. Nedavno pa je iz različnih virov na voljo vse več zaskrbljujočih poročil o vojnih 
hudodelstvih in grozodejstvih, vključno z domnevnimi napadi na civiliste, množičnimi poboji, spolnim 
nasiljem nad ženskami in napadi na verske objekte. Po nekaterih ocenah je število civilnih žrtev 
konflikta preseglo 2500, med njimi je tudi 78 pripadnikov duhovščine, 5,2 milijona ljudi potrebuje 
humanitarno pomoč, 400.000 ljudem grozi namerno povzročena lakota, 63.000 Etiopijcev je 
pobegnilo v Sudan, približno 1,7 milijona ljudi pa je notranje razseljenih v Etiopiji. Poleg tega bi 
izključitev Tigraja iz nedavnih nacionalnih volitev lahko poglobila notranje delitve v državi.

Zaradi sodelovanja eritrejskih enot in milic je konflikt še bolj nepregleden, skupaj s humanitarno in 
begunsko krizo pa dodatno ogroža stabilnost in varnost v širši regiji.

Kljub številnim poročilom o kršitvah človekovih pravic in morebitnih vojnih hudodelstvih še vedno ni 
mednarodnih prizadevanj za izvedbo temeljite neodvisne, pregledne in nepristranske preiskave 
razmer v Tigraju ali za dosego rešitve. Zato želimo podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku 
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko zastaviti naslednja vprašanja:

1. Kako Evropska služba za zunanje delovanje ocenjuje razmere v Tigraju?

2. Kateri ukrepi so bili poleg imenovanja finskega ministra za zunanje zadeve Pekke Haavista za 
posebnega odposlanca EU doslej sprejeti za reševanje humanitarnih razmer in iskanje rešitve 
konflikta? Kakšni so dosedanji dosežki posebnega odposlanca EU in EU kot celote pri reševanju 
konflikta?

3. Ali se je podpredsednik/visoki predstavnik pripravljen na mednarodni ravni zavzemati za 
neodvisno, pregledno in nepristransko mednarodno preiskavo v Tigraju z mandatom OZN ter z 
mednarodnimi partnerji sprejeti konkretne ukrepe za končanje nasilja v Tigraju?
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