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Uznesenie Európskeho parlamentu o porušovaní ľudských práv vrátane slobody 
náboženstva v Burkine Faso
(2019/2980(RSP))
Európsky parlament,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 10. decembra 2019 v mene EÚ ku 
Dňu ľudských práv,

– so zreteľom na tlačovú správu Komisie z 13. novembra 2019 o poskytnutí ďalších 35 
miliónov EUR na humanitárnu pomoc pre región Sahel v Afrike;

– so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne PK/VP zo 7. novembra 2019 o útokoch v Burkine 
Faso,

– so zreteľom na návštevu PK/VP Federicy Mogheriniovej v regióne Sahel v júli 2019 a 
na jej prejav v Burkine Faso z 9. júla 2019,

– so zreteľom na prejav v mene PK/VP Federicy Mogheriniovej zo 17. septembra 2019 na 
svojej plenárnej schôdzi o bezpečnostnej situácii v Burkine Faso

– so zreteľom na štúdiu s názvom Sloboda náboženského vyznania alebo viery a sloboda 
prejavu, ktorú vo februári 2009 uverejnilo generálne riaditeľstvo EP pre vonkajšie 
politiky Únie,

– so zreteľom na verejné vypočutie, ktoré zorganizoval podvýbor pre ľudské práva s 
názvom Sloboda náboženského vyznania alebo viery: situácia prenasledovaných 
menšín, najmä kresťanov, z 22. novembra 2017

– so zreteľom na správu osobitného vyslanca pre podporu slobody náboženstva alebo 
viery mimo EÚ z 21. novembra 2019 s názvom Mandát osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery mimo Európskej únie: činnosti a odporúčania,

– so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa podpory a ochrany slobody náboženského 
vyznania alebo viery z roku 2013;

– so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských 
a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými 
štátmi na strane druhej (Dohoda z Cotonou),

– so zreteľom na vyhlásenie, ktoré možno pripísať hovorkyni vysokého predstaviteľa 
Aliancie civilizácií OSN z 1. decembra 2019 o útoku na kostol v Burkine Faso;

– so zreteľom na správu Bezpečnostnej rady OSN z 11. novembra 2019 o spoločných 
silách skupiny piatich (G5) pre región Sahel,

– o zreteľom na aktualizáciu operácie Agentúry OSN pre utečencov (UNHCR) o Burkine 
Faso z októbra 2019,
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– so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 13. októbra 2019 o útoku na 
mešitu v severnej Burkine Faso,

– so zreteľom na správu č. 8 o humanitárnej situácii v Burkine Faso z októbra 2019,

– so zreteľom na správu o ľudskom rozvoji za rok 2019 o nerovnosti v ľudskom rozvoji v 
21. storočí, a najmä na správu o ľudskom rozvoji Burkine Faso,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948, ktorej 
signatárom je aj Burkina Faso,

– so zreteľom na akčný plán Organizácie Spojených národov na ochranu náboženských 
miest z 12. septembra 2019;

– so zreteľom na ústavu Burkiny Faso,

– so zreteľom na vyhlásenie biskupov, kňazov a sekulárnych delegátov konferencií 
biskupov Burkiny Faso, Nigeru, Mali, Pobrežia Slonoviny a Ghany, v nadväznosti na 
medzikonferenčné stretnutie o bezpečnosti v regióne Sahel 12. a 13. novembra 2019;

– so zreteľom na vyhlásenie biskupa Laurenta Birfuorého Dabirého z Dori pred katolícku 
charitatívnou organizáciou Cirkev v núdzi z 5. júla 2019,

– so zreteľom na Africkú chartu ľudských a občianskych práv, ktorá bola prijatá 27. júna 
1981 a nadobudla účinnosť 21. októbra 1986;

– so zreteľom na Parížske mierové fórum z 12. a 13. novembra 2019,

– so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Burkina Faso má silnú tradíciu náboženskej tolerancie a sekularizmu, ale je 
zraniteľná voči nestabilite, najmä islamistickej radikalizácii, ktorá sužuje širší sahelský 
región, a čelí kombinácii stupňujúceho sa násilia, vysídľovania, hladu, chudoby a 
zmeny klímy;

B. keďže rastúca neistota v Burkine Faso viedla k hrozným trestným činom zo strany 
džihádistov a iných ozbrojených skupín; keďže podľa správy organizácie Human Rights 
Watch tieto ozbrojené skupiny v Burkine Faso popravujú ľudí podozrivých zo 
spolupráce s vládou, zastrašujú učiteľov a šíria strach medzi civilistami v celej krajine; 
keďže burkinské bezpečnostné sily vykonali v rokoch 2017 a 2018 protiteroristické 
operácie, ktoré viedli k mimosúdnemu zabíjaniu, zlému zaobchádzaniu s podozrivými 
osobami vo väzbe a svojvoľnému zatýkaniu; keďže burkinská vláda sľúbila vyšetriť 
tieto obvinenia;

C. keďže od roku 2015 džihádisti a iné ozbrojené skupiny, ktoré predtým pôsobili v 
susednom Mali, terorizujú obyvateľov Burkiny Faso a páchajú útoky proti symbolom 
štátu, ako sú vojenské ciele, školy a zariadenia zdravotnej starostlivosti, ale aj najmä 
proti cirkvám a veriacim kresťanom; keďže od roku 2015 zomrelo pri útokoch 
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džihádistov a ozbrojených skupín najmenej 700 ľudí a tisíce ďalších boli zranené v 
Ouagadougou a v severných provinciách, najmä v provincii Soum, pred tým, ako sa v 
roku 2018 rozšírili na východné a západné provincie; keďže násilie nepostihuje výlučne 
kresťanov, keďže napríklad 11. októbra 2019 došlo v meste Salmossi v severnej časti 
Burkiny Faso k útokom na moslimov počas piatkových modlitieb;

D. keďže od januára do novembra 2019 bolo nahlásených 520 bezpečnostných incidentov 
v porovnaní so 404 prípadmi zaznamenanými v rokoch 2015 až 2018; keďže len v 
októbri 2019 bolo zaznamenaných 52 incidentov týkajúcich sa neštátnych ozbrojených 
skupín, z ktorých takmer 70 % bolo zameraných na civilné obyvateľstvo a bezpečnostné 
sily;

E. keďže útoky páchajú medzinárodné ozbrojené skupiny pôsobiace cezhranične spoza 
malijských a nigerských hraníc vrátane Džamá’a-n-Nusra al-Islám wa-l-Muslimín a 
Islamského štátu v širšej Sahare, ako aj domáce skupiny, najmä Ansarul Islám, ktoré 
pôsobia v severných a východných provinciách Burkiny Faso;

F. keďže v roku 2019 bolo v Burkine Faso zavraždených viac ako 60 kresťanov pri 
viacerých útokoch vrátane najnovšieho útoku z 1. decembra 2019 na nedeľnú 
bohoslužbu v protestantskom kostole vo východnom meste Hantoukura, ktorý si 
vyžiadal 14 obetí;

G. keďže niekoľko kňazov, duchovných a kresťanských veriacich sa stalo obeťami 
cielených vrážd a únosov v celej krajine; keďže v dôsledku zvyšujúceho sa násilia 
najmä na severe opustili mnohí ľudia svoje tradičné domovy, ako najnovšie napríklad 
dediny Hitté a Rounga, a utiekli do táborov pre osoby vysídlené v rámci krajiny alebo 
do iných častí krajiny vrátane hlavného mesta Ouagadougou;

H. keďže obyvateľstvo Burkiny Faso tvoria prevažne málikovskí suniti s veľkými 
kresťanskými a domorodými náboženskými menšinami; keďže hranice medzi 
náboženstvami v Burkine Faso sú plynulé, keďže prívrženci všetkých náboženstiev sa 
často zúčastňujú na synkretických praktikách a náboženská tolerancia je normou; keďže 
sunitské, ako aj kresťanské miesta bohoslužieb, boli nedávno terčom partizánskych 
útokov salafistických ozbrojených skupín; keďže to prispelo k zvýšenému napätiu 
medzi náboženstvami a keďže prenasledovanie náboženských komunít vrátane ľudí z 
veľkého počtu kresťanských denominácií vedie k narušeniu sociálnej štruktúry a k 
zintenzívneniu emigrácie;

I. keďže džihádistické skupiny chcú vyvíjať tlak na spolužitie rôznych vierovyznaní v 
Burkine Faso v rámci svojej širšej stratégie podnecovania medzietnických a 
náboženských konfliktov a vysídľovania obyvateľstva;

J. keďže v dôsledku neexistencie vládnej ochrany odporučil biskup Justin Kientega z 
diecézy Oudiagyoya na severovýchode Burkiny Faso bezpečnostné opatrenia v záujme 
lepšej ochrany kresťanských veriacich;

K. keďže v dôsledku násilia v auguste biskup Laurent Dabiré z Dori, predseda konferencie 
biskupov Burkiny Faso a Nigeru, vyzval globálne spoločenstvo, aby zvýšilo svoju 
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podporu s cieľom zabrániť „ odstráneniu kresťanskej prítomnosti“; keďže sa opakujú 
výzvy na odsúdenie hrozieb cenzúry voči umierneným hlasom a na podporu 
pokračujúceho medzináboženského dialógu;

L. keďže generálny tajomník OSN zdôraznil vo svojom akčnom pláne na ochranu 
náboženských miest z 12. septembra 2019, že miesta bohoslužieb na celom svete musia 
byť bezpečným útočiskom na zamyslenie a mier, a nie na krviprelievanie a teror, a že 
ľuďom sa musí umožniť vykonávať a praktizovať svoje vierovyznanie v mieri;

M. keďže humanitárne organizácie, z ktorých mnohé sú založené na viere, zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri poskytovaní pomoci obetiam násilia, najmä ženám, deťom a osobám 
vysídleným v rámci krajiny;

N. keďže sa zdá, že vláda Burkiny Faso nemá kapacitu na účinné vykonávanie riešení 
obrovských bezpečnostných, sociálnych a hospodárskych výziev krajiny; keďže 
niektoré regióny, najmä na severovýchode krajiny, sú v skutočnosti mimo kontroly 
ústrednej vlády;

O. keďže Burkina Faso patrí medzi 10 najchudobnejších krajín na svete; keďže nestabilita, 
zmena klímy a konflikty v krajine ešte viac oslabili hospodárske príležitosti, posilnili 
chudobu a vyústili do akútneho nedostatku potravín; keďže tieto dôsledky znásobuje 
rýchla dezertifikácia v severnom regióne a výsledný nedostatok vody, degradácia pôdy 
a obmedzenie zdrojov; keďže v dôsledku toho je viac ako 1 milión ľudí ohrozených 
potravinovou krízou a 1,5 milióna naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc;

P. keďže v roku 2014 sa miera gramotnosti dospelých odhadovala na 34,5 %; keďže 
zvýšená neistota a terorizmus v niektorých regiónoch krajiny má negatívny vplyv na 
odvetvia vzdelávania a zdravotníctva; keďže 85 zdravotníckych zariadení a viac ako 
2 000 škôl muselo zatvoriť, čo postihuje viac ako 1 milión pacientov a 300 000 
študentov; keďže 93 ďalších zdravotníckych zariadení je z dôvodu súčasnej zúfalej 
bezpečnostnej situácie na minimálnej úrovni činnosti;

Q. keďže násilie v Burkine Faso viedlo k vysídleniu takmer pol milióna ľudí; keďže mnohí 
z nich sú zraniteľní a deti tvoria 44 % vysídlených osôb; keďže Burkina Faso je 
domovom ďalších 31 000 malijských utečencov; keďže UNHCR čelí vážnym 
problémom v prístupe k osobám vysídleným v rámci krajiny a utečencom v Burkine 
Faso; keďže osoby vysídlené v rámci krajiny a utečenci postihnutí humanitárnou krízou 
v regióne čelia rizikám ochrany a ich prítomnosť môže viesť ku konfliktu s miestnym 
obyvateľstvom v súvislosti s nedostatkom prírodných zdrojov, ak sa neprijmú primerané 
opatrenia na zabezpečenie bývania, zamestnanosti a potravín; keďže hrozí, že výsledné 
konflikty o zdroje ešte viac prispejú k cyklu násilia v krajine;

R. keďže v posledných siedmich rokoch EÚ zmobilizovala viac ako 1 miliardu EUR na 
rozvojové programy v Burkine Faso a nedávno vyčlenila 15,7 milióna EUR na riešenie 
významnej problematiky potravinovej neistoty a podvýživy osôb vysídlených v rámci 
krajiny; keďže krajina je jedným z hlavných príjemcov finančnej podpory z Európskeho 
rozvojového fondu (628 miliónov EUR) popri významnej podpore z núdzového 
trustového fondu financovaného z ERF (245,8 milióna EUR) na obdobie 2016 – 2020;
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S. keďže Burkina Faso sa zúčastňuje na Viacrozmernej integrovanej stabilizačnej misii 
Organizácie Spojených národov v Mali (MINUSMA), na hybridnej operácii Africkej 
únie-OSN v Darfúre (UNAMID), na Transsaharskom partnerstve v oblasti boja proti 
terorizmu (TSCTP) a na skupine G5 Sahel (G5S); keďže jej účasť na týchto misiách a 
iniciatívach robí z krajiny významný cieľ pre neštátne ozbrojené skupiny, ktoré sa 
snažia o narušenie príspevku Burkiny Faso k regionálnej bezpečnosti a odradzovanie od 
činnosti; keďže v správe generálneho tajomníka OSN sa zdôraznilo porušovanie 
ľudských práv páchané malijskými vojakmi skupiny G5 Sahel;

T. keďže EÚ priamo prispieva k stabilite v regióne Sahel prostredníctvom civilných misií 
EUCAP Sahel v Mali a Nigeri a prostredníctvom výcvikovej misie Európskej únie v 
Mali (EUTM Mali), ako aj nepriamo prostredníctvom účasti členských štátov v 
MINUSMA a na operácii Barkhane; keďže skupina G5 Sahel podporovaná EÚ, ktorá je 
spoločným obranným projektom medzi Burkinou Faso, Čadom, Mali, Mauritániou a 
Nigerom, zlepšuje koordináciu regionálneho rozvoja a bezpečnosti s cieľom 
neutralizovať ozbrojené skupiny a znížiť ich atraktívnosť; keďže pri útoku na vojenskú 
základňu v Tahohe v Nigeri 11. decembra 2019 bolo zabitých 71 nigerských vojakov a 
12 zranených pri najtragickejšom jednotlivom incidente v regióne od roku 2016;

U. keďže na samite Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) 14. 
septembra 2019, ktorý sa konal v Ouagadougou, bol oznámený plán s rozpočtom jednej 
miliardy USD na boj proti rastúcej neistote v sahelskom regióne;

V. keďže si spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ kladie za cieľ rozvíjať a 
upevňovať demokraciu a právny štát, ako aj dodržiavanie ľudských práv a základných 
slobôd;

1. dôrazne odsudzuje všetky formy násilia, zastrašovanie a únosy civilistov namierené 
voči bezpečnostným službám, náboženským miestam a veriacim v Burkine Faso, najmä 
násilie zamerané na konkrétne náboženské spoločenstvá, a politickú inštrumentalizáciu 
a zneužívanie náboženstva na legitimizovanie prenasledovania kresťanov a iných 
náboženských menšín;

2. vyjadruje sústrasť rodinám obetí a vláde Burkiny Faso; vyjadruje svoju solidaritu s 
obyvateľmi Burkiny Faso, ktorí v súčasnosti takmer dennodenne smútia po útokoch 
namierených proti civilistom, bezpečnostným silám a členom kresťanských a iných 
náboženských menšín;

3. vyzýva vnútroštátne orgány, aby viac investovali do národného dialógu ako základu 
súdržnosti; zdôrazňuje potrebu podporovať jednotu a dialóg medzi všetkými 
komunitami v Burkine Faso vrátane tradičných vodcov a organizácií občianskej 
spoločnosti s cieľom bojovať proti snahe o šírenie nenávisti a vytváranie napätia medzi 
komunitami;

4. vyzýva vládu Burkiny Faso, aby zvýšila svoju podporu a ochranu moslimských, 
kresťanských a animistických komunít, aby sa zachovala dlhotrvajúca tradícia v oblasti 
mierového spolunažívania islamu a kresťanstva; požaduje dodatočnú podporu pre obete 
násilia, najmä ženy a deti;
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5. pripomína, že boj proti terorizmu môže priniesť výsledky len vtedy, ak budú 
bezpečnostné sily rešpektovať zásady právneho štátu a ľudské práva; naliehavo vyzýva 
vládu Burkiny Faso, aby v tomto kontexte okamžite ukončila svoju násilnú 
protipovstaleckú stratégiu, najmä pokiaľ ide o hromadné popravy podozrivých, čo môže 
viesť ku konfliktu tým, že viac sa ľudí obráti na militantných islamistických náborových 
pracovníkov;

6. vyzýva vládu Burkiny Faso, aby splnila svoj sľub vyšetriť podozrenia z použitia 
neprimeranej sily zo strany štátnych síl, prijala konkrétne opatrenia na zabránenie 
akémukoľvek ďalšiemu nadmernému násiliu a založila svoju stratégiu boja proti 
terorizmu a násilnému extrémizmu na právnom štáte a dodržiavaní základných práv v 
súlade so svojimi záväzkami podľa medzinárodného práva, najmä medzinárodného 
práva v oblasti ľudských práv, medzinárodného humanitárneho práva a utečeneckého 
práva;

7. trvá na komplexnom prístupe k prevencii radikalizácie a terorizmu, ktorý sa zameria na 
posilnenie sociálnej súdržnosti a predchádzanie trestnej činnosti; vyzýva burkinské 
orgány, aby zintenzívnili svoje úsilie v oblasti znižovania chudoby, poskytovania 
lepších vyhliadok na zamestnanie, najmä mladým ľuďom, posilňovania a rešpektovania 
jednotlivca, aby tak predišli vzniku pocitov krivdy a frustrácie, ktoré by mohli zneužiť 
násilní extrémisti; opätovne zdôrazňuje, že investície do vzdelávania sú nevyhnutné na 
predchádzanie konfliktom a na obnovu mierumilovných a inkluzívnych spoločností;

8. pripomína, že prepojenie politiky, bezpečnosti a udržateľného rozvoja, a to aj s 
náboženským povedomím prostredníctvom podpory medzináboženského dialógu, bude 
nevyhnutné na nájdenie dlhodobého riešenia rôznych výziev, ktorým čelia Burkina Faso 
a región Sahel;

9. žiada medzinárodnú koordináciu v celom regióne, najmä v rámci ECOWAS, s 
politickými cieľmi ochrany územnej zvrchovanosti a integrity jej členov, regionálnych 
demokratických inštitúcií, bezpečnosti všetkých občanov a ich majetku; pripomína, že 
situácia v Burkine Faso má priamy vplyv na jej susedné štáty; vyzýva vládu Burkiny 
Faso, aby ešte viac zintenzívnila svoju spoluprácu so susednými štátmi, najmä pokiaľ 
ide o severné regióny a štáty, ktorých sa násilie priamo dotýka, napríklad Mali a Niger;

10. vyjadruje uznanie EÚ a jej členským štátom za podporu skupiny G5 Sahel, misie 
MINUSMA a operácie Barkhane; ďalej vyjadruje uznanie úsiliu civilných misií 
EUCAP Sahel v Mali a Nigeri a vojenskej výcvikovej misie EUTM Mali; vyzýva EÚ, 
aby ďalej zvyšovala svoju podporu Burkine Faso s cieľom riešiť obrovské bezpečnostné 
výzvy v krajine; zdôrazňuje potrebu komplexnejšej a koordinovanejšej medzinárodnej 
bezpečnostnej činnosti v Burkine Faso; vyzýva krajiny skupiny G5 Sahel a 
medzinárodných poskytovateľov pomoci, aby zintenzívnili svoje úsilie s cieľom 
bezodkladne premeniť spoločnú vojenskú silu skupiny G5 Sahel na operačnú silu pri 
plnom dodržiavaní ľudských práv;

11. zdôrazňuje, že bezpečnosť je životne dôležitá, ale nie je jedinou odpoveďou na výzvy, 
ktorým čelí Burkina Faso, a že koordinácia medzi bezpečnostnou, rozvojovou a 
obchodnou politikou je preto jednou zo základných výziev; zdôrazňuje, že bezpečnosť 
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miestneho obyvateľstva by mala byť hlavnou zásadou reformy sektora bezpečnosti EÚ 
a úsilia o pomoc v nestabilných krajinách a regiónoch;

12. konštatuje, že konflikty, vysídľovanie a dezertifikácia sťažujú vykonávanie tradičných 
druhov zamestnania; zdôrazňuje skutočnosť, že 65 % obyvateľstva Burkiny Faso má 
menej ako 25 rokov; domnieva sa, že bezpečnostné operácie v Burkine Faso musia byť 
sprevádzané úsilím o miestny rozvoj zameraným na znižovanie nerovnosti a zlepšenie 
infraštruktúry, politickej účasti, spravodlivosti, emancipácie žien a hospodárskych 
príležitostí;

13. berie na vedomie zhoršujúcu sa situáciu v Burkine Faso a jej geopolitické dôsledky na 
medzinárodnej úrovni; zdôrazňuje skutočnosť, že neustála bezpečnostná a politická 
pomoc EÚ v rámci úsilia pod vedením G5 Sahel je nevyhnutná, a to aj pre mierový 
proces v Mali; vyzýva na zvýšenú podporu bezpečnostných síl v Burkine Faso, aby 
mohli reagovať na hrozby džihádistických útokov a násilia, a na podporu vládnej 
kontroly v severných a východných regiónoch;

14. zdôrazňuje, že medzinárodná koordinácia je tiež kľúčová, a že EÚ by mala byť ochotná 
ešte viac spolupracovať s celým regiónom a začleniť túto spoluprácu do svojej novej 
stratégie EÚ – Afrika: partnerstva pre udržateľný a inkluzívny rozvoj;

15. vyzýva ESVČ, aby medzi nástroje svojej komunikačnej stratégie vo vzťahu k tretím 
krajinám zaradila osvedčené postupy medzináboženského dialógu, a aby podnecovala 
mediáciu v konfliktných situáciách v záujme ochrany náboženských menšín a slobody 
náboženského vyznania a viery;

16. víta akčný plán Organizácie Spojených národov na ochranu náboženských miest, ktorý 
vypracovala Aliancia civilizácií OSN a ktorý predstavil generálny tajomník OSN 
António Guterres 12. septembra 2019;

17. zdôrazňuje, že prioritou v boji proti terorizmu je ukončiť medzinárodné financovanie 
džihádistických ozbrojených skupín na jednej strane a riešiť základné príčiny chudoby a 
nerovnosti na strane druhej;

18. domnieva sa, že EÚ musí spolupracovať so spoločenstvom ECOWAS a s vládou a so 
všetkými zainteresovanými stranami v Burkine Faso s cieľom posilniť úsilie v oblasti 
rozvoja, vzdelávania a adaptácie na zmenu klímy s cieľom bojovať proti chudobe a 
predchádzať ďalšej radikalizácii; zdôrazňuje, že zmena klímy predstavuje významný 
multiplikačný faktor rizika konfliktov, sucha, hladomoru a vysídľovania; naliehavo 
vyzýva vládu Burkiny Faso, aby zvýšila prioritu boja proti korupcii a beztrestnosti;

19. vyjadruje osobitné znepokojenie nad vplyvom bezpečnostných hrozieb na účinnosť 
humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce; naliehavo vyzýva členské štáty a 
medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšili svoju humanitárnu pomoc Burkine Faso, najmä 
prostredníctvom poskytovania potravín, vody a zdravotníckych služieb; varuje, že 
nastane ďalšia humanitárna kríza, ak nebudú uspokojené základné potreby vysídlených 
a hostiteľských komunít (ako sú potraviny, voda, bývanie a zdravotná starostlivosť);
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20. vyzýva vládu Burkiny Faso, aby zabezpečila ochranu dodávok humanitárnej pomoci a 
potravinovej pomoci, najmä v oblastiach s obmedzeným humanitárnym prístupom, a 
aby prijala osobitné opatrenia na posilnenie opatrení na prevenciu a zvládanie akútnej 
podvýživy v táboroch osôb vysídlených v rámci krajiny s osobitným dôrazom na 
zraniteľné skupiny vrátane žien a detí;

21. nalieha na vládu Burkiny Faso, aby zabezpečila a uľahčila presun hospodárskych 
zvierat, aby sa zabránilo konfliktom komunít, a aby sa zvýšila dostupnosť krmiva, vody 
a starostlivosti o zvieratá a prístup k nim v oblastiach s výrazným deficitom krmiva;

22. vyjadruje vďačnosť za dôležitú prácu, ktorú vykonávajú mimovládne organizácie 
vrátane nábožensky založených MVO a medzinárodných inštitúcií pri poskytovaní 
podpory mnohým obetiam násilia, najmä ženám a deťom;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
prezidentovi Burkiny Faso, predsedovi burkinského parlamentu a Africkej únii a jej 
inštitúciám.


