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Euroopan parlamentin päätöslauselma Etelä-Sudanista 

(2017/2683(RSP)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Sudanista ja Etelä-Sudanista, 

– ottaa huomioon troikan (Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Norja) ja EU:n 

8. toukokuuta 2017 antaman julkilausuman Etelä-Sudanin turvallisuustilanteesta, 

– ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 29. huhtikuuta 2017 antaman julkilausuman 

Etelä-Sudanista, 

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston asiantuntijapaneelin 13. huhtikuuta 2017 

esittämän loppuraportin Etelä-Sudanista, 

– ottaa huomioon Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) 25. maaliskuuta 

2017 pitämän 30. ylimääräisen huippukokouksen julkilausuman Etelä-Sudanista, 

– ottaa huomioon Genevessä 27. helmikuuta–24. maaliskuuta 2017 pidetyn 

ihmisoikeusneuvoston 34. istunnon tulokset, 

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 23. maaliskuuta 2017 

antaman julkilausuman Etelä-Sudanista, 

– ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille 1. helmikuuta 2017 antaman 

julkilausuman, 

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 16. joulukuuta 2016 antaman 

päätöslauselman 2327 (2016), 

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2016 antamat päätelmät Etelä-

Sudanista, 

– ottaa huomioon 9. toukokuuta 2017 annetun YK:n humanitaaristen asioiden 

koordinointitoimiston humanitaarisen raportin, 

– ottaa huomioon Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) 17. elokuuta 

2015 tekemän sopimuksen Etelä-Sudanin konfliktin ratkaisemisesta, 

– ottaa huomioon vuonna 2005 tehdyn Sudanin kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen, 

– ottaa huomioon tarkistetun Cotonoun sopimuksen, 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 
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– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 

yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan, 

– ottaa huomioon tavanomaisten aseiden kauppaa koskevan kansainvälisen sopimuksen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan, 

A. toteaa, että Etelä-Sudanissa on riehunut sisällissota jo yli kolmen vuoden ajan ja se alkoi 

sen jälkeen, kun etniseen Dinka-ryhmään kuuluva maan presidentti Salva Kiir syytti 

erotettua varapresidenttiään Riek Macharia, joka kuuluu etniseen Nuer-ryhmään, itseensä 

kohdistuvan vallankaappauksen suunnittelusta; toteaa, että Riek Machar on kiistänyt 

yrittäneensä vallankaappausta; 

B. toteaa, että huolimatta Etelä-Sudanin konfliktin ratkaisemisesta tehdyn sopimuksen 

allekirjoittamisesta elokuussa 2015 ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen oikeus ja 

humanitaarinen oikeus jätetään edelleen täysin huomiotta eikä konfliktin yhteydessä 

tapahtuneista loukkauksista ja väärinkäytöksistä ole asetettu ketään vastuuseen; 

C. toteaa, että maata uhkaa sisällissodan seurauksena nälänhätä ja taloudellinen romahdus, 

sillä yli 3,6 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja arviolta 4,9 miljoonan 

ihmisen ruokaturva on vaarantunut; toteaa, että humanitaariset tarpeet ovat kasvaneet 

edelleen hälyttävälle tasolle, sillä arviolta 7,5 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista 

apua ja yli miljoona ihmistä saa tällä hetkellä suojaa YK:n tiloissa; panee merkille, että 

YK:n virastot ovat esittäneet entistä voimakkaamman vetoomuksen humanitaarisen avun 

saamiseksi ja todenneet, että tarvitaan vähintään 1,4 miljardia dollaria, jotta voitaisiin 

helpottaa ”uskomatonta” kärsimystä; toteaa, että vain 14 prosenttia tästä summasta on 

tähän mennessä rahoitettu; 

D. toteaa, että kehityksen jatkuessa samansuuntaisena vuoden 2017 loppuun mennessä puolet 

maan väestöstä on menehtynyt tai joutunut siirtymään asuinseuduiltaan; toteaa, ettei ole 

tiedossa, kuinka paljon ihmishenkiä on menetetty väkivallan seurauksena; 

E. toteaa, että YK:n asiantuntijapaneelin uusimman raportin mukaan Etelä-Sudanin 

hallituksen on todettu olevan yksi suurimmista väkivallan ja ihmisoikeusrikkomusten 

harjoittajista maassa; toteaa, että nälänhädän katsotaan olevan seurausta ihmisen 

toiminnasta, ja yhdeksi sen tärkeimmistä syistä katsotaan se, että Etelä-Sudanin hallitus 

haaskaa rahaa aseisiin; 

F. toteaa, että hallituksen viime viikkoina toteuttamat laajat hyökkäykset Yuaissa, Waatissa, 

Tongassa ja Kodokissa ovat aiheuttaneet traagisia humanitaarisia seurauksia ja 

pakottaneet 50 000–100 000 ihmistä siirtymään muualle; toteaa, että tämä on jatkoa sille, 

että 8. huhtikuuta 2017 surmattiin useita siviilejä läntisessä Waun kaupungissa 

kollektiivisena rangaistuksena etnisen alkuperän ja poliittisten näkemysten perusteella; 

toteaa, että hallituksen joukot pitävät kohteenaan edelleen siviilejä, mikä loukkaa 
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aseellisia selkkauksia koskevaa lainsäädäntöä, ja joukot ovat estäneet YK:n joukkoja 

suojelemasta siviilejä; 

G. panee merkille, että hallitus on tuhonnut sairaaloita ja klinikoita, mikä on sotarikos; toteaa, 

että sairaaloista ja klinikoilta on varastettu tarvikkeita, mikä on johtanut niiden 

sulkemiseen, jolloin ihmiset eivät ole voineet saada ihmishenkiä pelastavaa 

lääketieteellistä hoitoa; 

H. toteaa, että lähes joka kolmas koulu Etelä-Sudanissa on tuhottu tai vaurioitunut, vallattu 

tai suljettu, mikä on vaikuttanut kokonaisen lapsisukupolven koulutukseen; toteaa, että yli 

600 000:n alle viisivuotiaan lapsen arvioidaan kärsivän akuutista aliravitsemuksesta; 

I. toteaa, että noin kaksi miljoonaa lasta on paennut maasta ja lasten osuus Etelä-Sudanista 

lähteneistä pakolaisista on 62 prosenttia; toteaa, että konflikti aiheuttaa heille 

kestämättömän trauman, stressiä ja emotionaalista järkytystä; toteaa, että arviolta 17 000 

lasta, joista suurin osa on poikia, on värvätty tai heitä käytetään sotilaina maan 

asevoimissa ja aseellisissa ryhmissä; ottaa huomioon, että tuhansia lapsia on kuollut, 

raiskattu, joutunut siirtymään pois kotiseuduiltaan tai jäänyt orvoiksi; 

J. toteaa, että naisia ja tyttöjä raiskataan ja siepataan järjestelmällisesti, mitä käytetään 

aseena sodassa; toteaa, että YK:n tutkimuksen mukaan 70 prosenttia maan sisäisesti 

siirtymään joutuneiden leireissä asuvista naisista Jubassa on raiskattu ja useimmissa 

tapauksissa raiskaajat ovat olleet poliiseja tai sotilaita; 

K. toteaa, että naapurimaiden epävakauden vuoksi Etelä-Sudanissa on myös noin 270 000 

pakolaista Sudanista, Kongon demokraattisesta tasavallasta, Etiopiasta ja Keski-Afrikan 

tasavallasta; 

L. panee merkille, että Maailman terveysjärjestö ilmoitti kesäkuussa 2016 koleraepidemiasta, 

joka oli jo tartuttanut tuhansia ja joka on tiettävästi levinnyt edelleen viime viikkoina; 

toteaa, että monet koleran, malarian, tuhkarokon, ripulin ja akuuttien 

hengitystiesairauksien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat seurausta äärimmäisestä 

köyhyydestä ja kurjista elinoloista; toteaa, että monet kuolemantapaukset olisi voitu estää, 

jos ihmisten olisi ollut mahdollista saada terveydenhoitoa; 

M. toteaa, että Etelä-Sudanin konfliktin ratkaisemisesta tehdyn sopimuksen mukaan 

Kansallisen yhtenäisyyden väliaikaishallituksen (TGNU) mandaatin olisi päätyttävä 

elokuussa 2018 pidettävien vaalien jälkeen; 

N. toteaa, että YK:n ja muiden uskottavien lähteiden mukaan EU:n jäsenvaltioissa ja useissa 

kolmansissa maissa toimivat välittäjät ovat siirtäneet helikoptereita ja konekiväärejä Etelä-

Sudanin aseistetuille ryhmittymille ja antaneet sotilaallista logistista apua; toteaa, että 

konfliktin pitkittyminen on johtanut uusien aseistettujen ryhmien syntymiseen ja 

yhteiskunnan militarisoitumiseen; 

O. toteaa, että humanitaarisiin saattueisiin ja työntekijöihin kohdistuneiden hyökkäysten 

lukumäärä on äärimmäisen huolestuttava; toteaa, että joulukuun 2013 jälkeen ainakin 
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79 avustustyöntekijää on surmattu; toteaa, että viimeksi maaliskuussa 2017 kuusi 

avustustyöntekijää autonkuljettajineen surmattiin hyökkäyksessä, joka oli tähän mennessä 

tuhoisin humanitaarisiin avustustyöntekijöihin kohdistettu hyökkäys; 

P. panee merkille, että komissio ilmoitti 21. helmikuuta 2017 suuruudeltaan 82 miljoonan 

euron hätäapupaketista nälänhädän puhjettua; toteaa, että EU on yksi maan suurimmista 

avunantajista ja se myönsi yli 40 prosenttia kaikesta humanitaarisesta rahoituksesta, jolla 

tuetaan ihmishenkiä pelastavia ohjelmia vuonna 2016, ja se on myöntänyt noin 

381 miljoonan euron edestä humanitaarista apua konfliktin alettua vuonna 2013; 

1. on hyvin huolissaan Etelä-Sudanissa edelleen käynnissä olevasta konfliktista; kehottaa 

lopettamaan välittömästi kaikki sotilasoperaatiot ja muistuttaa jälleen presidentti Salva 

Kiiriä sekä entistä varapresidenttiä Riek Macharia näille Etelä-Sudanin konfliktin 

ratkaisemisesta tehdyn sopimuksen nojalla kuuluvista velvoitteista; kehottaa presidentti 

Kiiriä toteuttamaan välittömästi sitoutumisensa yksipuoliseen tulitaukoon, josta 

ilmoitettiin IGAD-järjestön valtionpäämiehille 25. maaliskuuta 2017; 

2. kehottaa aseellisen konfliktin kaikkia osapuolia lopettamaan välittömästi ja täysin 

kaikenlaisen siviileihin ja etenkin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan; 

muistuttaa, että raiskauksen käyttö aseena sodassa on kansainvälisen oikeuden mukaan 

rangaistava sotarikos; kehottaa Etelä-Sudanin hallitusta antamaan suojelua kaikille 

haavoittuville ryhmille, saattamaan syylliset oikeuden tuomittaviksi ja lopettamaan 

poliisin ja armeijan rankaisemattomuuden; 

3. tuomitsee kaikki siviileihin ja humanitaarisiin avustustyöntekijöihin kohdistuneet 

hyökkäykset, joista etenkin jälkimmäiset haittaavat avun antamista ja tarvikkeiden 

toimittamista ihmishenkien pelastamiseksi; korostaa, ettei selkkaukseen voi olla 

sotilaallista ratkaisua ja että Etelä-Sudanin hallituksen on taattava todellinen tulitauko ja 

osoitettava näin aitoa sitoutumista rauhaan ja vakauteen; katsoo, että rauhaa koskevan 

sitoumuksen on oltava pelkkää vihollisuuksien lopettamista laajempi ja sen tulee käsittää 

joukkojen poisvetäminen, etnisten aseellisten ryhmittymien hajottaminen, esteetön 

humanitaarisen avun toimittaminen sekä poliittisten vankien vapauttaminen; 

4. on erittäin huolissaan vakavasta ja edelleen pahenevasta humanitaarisesta tilanteesta koko 

maassa; kehottaa siksi jälleen EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään humanitaarista apua 

nälänhädän helpottamiseksi; kehottaa myös painostamaan Etelä-Sudanin hallitusta, jotta 

se varmistaisi humanitaarisen avun toimitusreittien pysymisen avoimina; 

5. tuomitsee kaikkien eri osapuolten harjoittaman lasten värväämisen aseelliseen 

selkkaukseen Etelä-Sudanissa; korostaa, että kun konfliktin osapuolet värväävät lapsia, 

kyse on sotarikoksesta, johon syyllistyneet komentajat on asetettava rikosoikeudelliseen 

vastuuseen; varoittaa, että kokonainen nuorten sukupolvi on nyt vaarassa kokea vakavan 

trauman sekä vakavaa emotionaalista järkytystä ja jäädä ilman koulutusta; kehottaa 

käyttämään EU:n humanitaarista ja kehitysapua avun antamiseen peruskoulutuksen 

järjestämisessä sekä pitkän aikavälin kuntouttamisessa ja neuvonnassa; tuomitsee jyrkästi 

oppilaitosten käytön sotilaallisissa operaatioissa; 
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6. kehottaa unionin ulkosuhdehallintoa ja komission varapuheenjohtajaa / unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa käyttämään kaikkia saatavissa 

olevia resursseja, jotta YK, Afrikan unioni ja IGAD saataisiin mukaan uuden poliittisen 

prosessin käynnistämiseen tarkoituksena saada aikaan pysyvä tulitauko ja panna 

kokonaisuudessaan täytäntöön turvallisuutta ja hallintoa koskevat rauhansopimuksen 

luvut; 

7. katsoo, että Afrikan unionin on EU:n ja sen jäsenvaltioiden tuella omaksuttava aktiivinen 

rooli välittäjänä poliittisen ratkaisun aikaansaamiseksi niin, että Etelä-Sudaniin saadaan 

pysyvä rauha; katsoo, että samalla on myös osoitettava lisää resursseja Afrikan unionin 

Etelä-Sudanin-lähettiläälle Alpha Oumar Konarelle; tukee kehotuksia, joiden mukaan 

Afrikan unionin komission olisi järjestettävä kansainvälinen konferenssi, johon 

osallistuisivat YK ja IGAD, jotta voidaan yhdistää ja sovittaa yhteen kansainväliset 

ponnistukset Etelä-Sudanin sodan lopettamiseksi; 

8. toistaa antavansa täyden tukensa YK:n Etelä-Sudanin-erityisedustajan työlle sekä YK:n 

Etelä-Sudanin operaation (UNMISS) ja sen alueellisten suojajoukkojen mandaatille; 

toteaa, että niiden tehtävänä on siviilien suojelu ja heihin kohdistuvan väkivallan 

estäminen sekä humanitaarisen avun toimittamisen mahdollistavien olosuhteiden 

aikaansaaminen; kehottaa osapuolia tukemaan YK:n turvallisuusneuvoston asettamien 

alueellisten suojajoukkojen nopeaa käyttöä; toteaa, että näiden joukkojen avulla on 

tarkoitus vahvistaa UNMISS-operaation aktiivista läsnäoloa, ja kehottaa jäsenvaltioita 

sekä varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa vahvistamaan UNMISS-operaatiota unionin 

kapasiteetin avulla; 

9. korostaa, että on perustettava nopeasti Etelä-Sudania käsittelevä hybridituomioistuin, 

Afrikan unionin on hyväksyttävä sen oikeudellinen asema ja sitä on tuettava YK:n ja EU:n 

resursseilla; muistuttaa, että tämä on osa vuoden 2016 rauhansopimusta, minkä vuoksi 

asiasta ei pitäisi voida enää neuvotella; 

10. toteaa, että kansallisen vuoropuhelun merkityksellisyys ja osallistavuus edellyttävät, että 

siinä noudatetaan selkeitä vertailuindikaattoreita, sitä johdetaan puolueettomasti ja 

mukaan otetaan oppositioryhmät sekä maan ulkopuolella asuvat Etelä-Sudanin 

kansalaiset; katsoo, että vuoropuhelun legitiimiys ja tehokkuus edellyttävät, että mukaan 

otetaan myös selkkauksen kaikkien osapuolten sekä muiden eteläsudanilaisten 

sidosryhmien edustajia, naisten edustajat mukaan lukien; 

11. tuomitsee kaikki yritykset rajoittaa sananvapautta, joka on perustava ihmisoikeus ja osa 

todellista poliittista keskustelua; tuomitsee humanitaaristen avustustyöntekijöiden, 

kansalaisyhteiskunnan edustajien ja toimittajien surmat ja vaatii, että näihin rikoksiin 

syyllistyneet saatetaan oikeuden tuomittaviksi; vaatii vapauttamaan kaikki poliittiset 

vangit välittömästi; 

12. tuomitsee kaikki oppilaitoksiin ja julkisiin rakennuksiin kohdistuneet hyökkäykset ja 

koulujen käyttämisen sotilaallisiin tarkoituksiin; kehottaa osapuolia noudattamaan 

suuntaviivoja, jotka koskevat koulujen ja yliopistojen suojaamista sotilaskäytöltä 

aseellisten selkkausten yhteydessä; 
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13. pitää valitettavana, ettei YK:n turvallisuusneuvosto pystynyt hyväksymään 23. joulukuuta 

2016 päätöslauselmaa, jolla olisi otettu käyttöön Etelä-Sudania koskeva aseiden 

vientikielto ja asetettu kolme korkea-arvoista eteläsudanilaista johtajaa matkustuskieltoon 

ja jäädytetty heidän varansa; kehottaa EU:ta pyrkimään Etelä-Sudania koskevaan 

kansainväliseen aseiden vientikieltoon ja kehottaa panemaan sen täytäntöön tehokkaasti; 

on hyvin huolissaan tiedoista, joiden mukaan aseita on viety Etelä-Sudaniin EU:n 

jäsenvaltioissa toimivien välittäjien avustuksella, mikä on vastoin neuvoston yhteistä 

kantaa 2008/944/YUTP; kehottaa jäsenvaltioita ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 

valvomaan EU:n asevalvontajärjestelmän täytäntöönpanoa ja olemaan virallisesti 

yhteydessä kaikkiin kolmansiin maihin, joiden osoitetaan vievän aseita Etelä-Sudaniin ja 

antavan maalle sotilaallista logistista apua; 

14. kehottaa viranomaisia takaamaan, että maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden 

palauttaminen tai uudelleensijoittaminen tapahtuu turvallisesti ja ihmisarvo huomioon 

ottaen; kehottaa kohdistamaan pakotteita kaikkiin sellaisiin keskeisiin poliitikkoihin ja 

sotilashenkilöihin hallituksessa ja oppositiossa, jotka pitävät yllä konfliktia tai syyllistyvät 

ihmisoikeusloukkauksiin; katsoo, että tämä on osa EU:n strategiaa, jonka avulla 

varmistetaan humanitaarisen avun toimittaminen, tulitauon kestävyys sekä uusi poliittinen 

prosessi rauhansopimuksen panemiseksi täytäntöön; 

15. katsoo, ettei nykyisessä poliittisessa tilanteessa voida järjestää uskottavia ja rauhanomaisia 

vaaleja, mikä johtuu konfliktin uusiutumisesta, epävarmuudesta ja siirtymään joutuneiden 

suuresta määrästä; muistuttaa, että Kansallisen yhtenäisyyden väliaikaishallituksen 

mandaatti päättyy kesäkuussa 2018; pitää erittäin tärkeänä, että Etelä-Sudanin naisille 

annetaan täysipainoinen osa rauhanneuvotteluissa ja maan hallinnossa; kehottaa EU:ta 

tukemaan ruohonjuuritasolla naisia, jotka pystyvät parantamaan merkittävästi 

rauhanneuvottelujen laatua kumoamalla epäluulon, rakentamalla luottamusta ja 

edistämällä sovintoa; 

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 

edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Etelä-Sudanin hallitukselle, 

Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestölle, Etelä-Sudanin 

ihmisoikeusvaltuutetulle, Etelä-Sudanin lakiasäätävälle kansalliskokoukselle, Afrikan 

unionin toimielimille, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 

yhteispuheenjohtajille sekä YK:n pääsihteerille. 


