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Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Čadu
(2021/2695(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. septembra 2020 o varnostnem sodelovanju 
med EU in Afriko na območju Sahela, v zahodni Afriki in Afriškem rogu1,

– ob upoštevanju izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko o smrti predsednika Idrissa Débyja Itna 20. aprila 2021,

– ob upoštevanju izjave uradnega govorca generalnega sekretarja OZN z 
dne 20. aprila 2021 o Čadu,

– ob upoštevanju sporočila ministrov za zunanje zadeve in razvoj skupine G7 z dne 
5. maja 2021,

– ob upoštevanju poročila misije mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije za 
ugotavljanje dejstev v Čadu, ki je potekala od 29. aprila do 5. maja 2021,

– ob upoštevanju skupne izjave Evropskega sveta in držav članic skupine G5 Sahel z dne 
28. aprila 2020 o varnosti, stabilnosti in razvoju Sahela,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. aprila 2021, v katerih je ponovno potrjen pomen 
trdnega in dolgoročnega partnerstva med EU in Sahelom,

– ob upoštevanju nacionalnega okvirnega programa za Čad Evropskega razvojnega sklada 
za obdobje 2014–2020,

– ob upoštevanju resolucije Skupne parlamentarne skupščine skupine afriških, karibskih 
in pacifiških držav (AKP) in EU z dne 11. marca 2021 o demokraciji in spoštovanju 
ustave v EU in državah AKP,

– ob upoštevanju čadske ustave,

– ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

– ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev, ki je bila 
sprejeta 27. junija 1981 in je začela veljati 21. oktobra 1986,

– ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic,

– ob upoštevanju členov 144(5) in 132(4) Poslovnika,

A. ker je bil čadski predsednik Idriss Déby Itno, ki je bil na oblasti 31 let, 20. aprila 2021 

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0213.
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ubit v vojaškem spopadu z uporniškimi skupinami en dan za tem, ko je bil razglašen za 
zmagovalca predsedniških volitev 11. aprila;

B. ker je začasni vojaški svet po smrti Idrissa Débyja organiziral neustaven prenos oblasti 
in postavil prehodno vlado pod vodstvom Mahamata Idrissa Débyja, sina čadskega 
predsednika; ker je začasni vojaški svet razveljavil ustavo, razpustil vlado in narodno 
skupščino ter pripravil nekakšno prehodno listino, ki bi nadomestila ustavo za obdobje 
18 mesecev z možnostjo enkratnega podaljšanja;

C. ker je čadska ustava določala, da v primeru prostega mesta na oblasti ali trajne 
nezmožnosti voditelja države začasno predsedovanje opravlja predsednik narodne 
skupščine, ki mora organizirati volitve v 45 do 90 dneh;

D. ker je začasni vojaški svet 2. maja imenoval prehodno vlado s civilnim predsednikom 
vlade Albertom Pahimijem Padackéjem, pri čemer so sodelovali nekateri člani 
opozicije; ker je Padacké na predsedniških volitvah 11. aprila vodil, čeprav je bil eden 
od zaveznikov pokojnega predsednika Débyja, med leti 2016 in 2018 pa je bil 
predsednik vlade;

E. ker je misija mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije za ugotavljanje dejstev v 
Čadu, ki je potekala od 29. aprila do 5. maja 2021, poudarila, da je treba pripraviti 
uresničljivo in splošno sprejemljivo ustavo za Čad, ter meni, da prehodna listina ni 
ustrezna za zagotavljanje političnih in državljanskih pravic prebivalstva v prehodnem 
obdobju;

F. ker je vojaška vlada 27. aprila 2021 proti državljanom in protestnikom nesorazmerno in 
nezakonito uporabila oboroženo silo; ker so organizacije za človekove pravice in 
mednarodna skupnost, tudi Afriška unija in Evropska unija, to odločno obsodile; ker je 
bilo v odziv na proteste po smrti predsednika Débyja vsaj šest smrtnih žrtev, na desetine 
ranjenih ter veliko samovoljno aretiranih in pridržanih; ker se domneva, da je bilo v 
spopadih aretiranih več kot 600 ljudi;

G. ker so mandat predsednika Débyja zaznamovale sistematične in nenehne kršitve 
človekovih pravic;

H. ker so predvolilno obdobje zaznamovali preganjanje in samovoljne aretacije več kot 
112 političnih nasprotnikov in zagovornikov človekovih pravic; ker so varnostne sile v 
tednih pred volilno kampanjo uporabile nesorazmerno in nezakonito silo proti mirnim 
protestnikom; ker so volitve večinoma bojkotirali opozicija in nekateri člani civilne 
družbe;

I. ker so se varnostne razmere na območju Sahela v zadnjih letih občutno poslabšale, to pa 
resno ogroža regionalno in mednarodno varnost; ker so kršitve človekovih pravic in 
množični poboji močno razširjeni; ker se je število nasilnih ekstremističnih dejavnosti v 
Sahelu leta 2019 povečalo hitreje kot v drugih regijah; ker je mednarodna oborožena 
enota za posredovanje od ustanovitve leta 2015 pregnala teroristične skupine s številnih 
območij, ki so bila pred tem pod njihovim nadzorom, vendar je regija še vedno zelo 
nestabilna;
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J. ker so Čad močno prizadeli teroristične dejavnosti in napadi; ker se je Boko Haram,ki 
od leta 2015 zaveznik Islamske države, razširil po celem območju in povzročil 
precejšno razselitev v porečju Čadskega jezera; ker je v Čadu trenutno 133.000 notranje 
razseljenih oseb in približno 500.000 beguncev; ker se je vojaški spopad z uporniškimi 
skupinami, kot je Front for Change and Concord in Chad (FACT), od letošnjih volitev 
okrepil; ker je čadska vojska nedavno zatrdila, da jo je premagala; ker je začasni vojaški 
svet zavrnil predlog uporniške skupine FACT za prekinitev ognja in pogajanja;

K. ker je skupina G5 Sahel, ki jo podpira EU, obrambni ukrep na podlagi sodelovanja med 
Burkino Faso, Čadom, Malijem, Mavretanijo in Nigrom, kar krepi usklajevanje 
regionalnega razvoja in varnosti za boj proti terorizmu in zagotavljanje stabilnosti v 
regiji, v kateri je čadska vojska osrednji element; ker je bil mandat misije EU za 
usposabljanje v Maliju marca 2020 podaljšan, da bi nacionalnim oboroženim silam 
držav G5 Sahel in Čadu zagotavljal svetovanje in usposabljanje; ker so partnerici G5 
Sahel Mavretanijo in Niger imenovali za posrednici, da bi zagotovili vključujoč dialog 
med vsemi akterji sedanjih nemirov v Čadu in ustvarili pogoje za sporazumen, miren in 
uspešen prehod;

L. ker so v Čadu razširjeni revščina, neustrezna prehranska varnost, korupcija, 
nekaznovanje, nasilje nad ženskami in dekleti ter pomanjkanje gospodarskih priložnosti, 
čeprav je država proizvajalka nafte; ker je Čad po indeksu človekovega razvoja za 
leto 2019 med 189 državami na 187. mestu;

M. ker EU podpira prizadevanja za razvoj, mir in varnost v Čadu in na celotnem območju 
Sahela prek Evropskega razvojnega sklada, mirovne pomoči za Afriko, instrumenta za 
prispevanje k stabilnosti in miru ter nujnega skrbniškega sklada Evropske unije za 
Afriko; ker je EU v obdobju 2014–2020 Čadu v okviru Evropskega razvojnega sklada 
namenila 542 milijonov EUR za podporo, tudi z okrepitvijo pravne države; ker naj bi 
prihodnji evropski mirovni instrument 1. julija 2021 prevzel nalogo mirovne pomoči za 
Afriko;

1. obžaluje uboj predsednika Idrissa Débyja, pa tudi nedavno nasilje in napade oboroženih 
skupin v regiji, ki so terjali smrtne žrtve; znova izraža zaskrbljenost zaradi dolgotrajne 
krize v Čadu in nestabilnih varnostnih razmer na severu države ter odločno obsoja 
ponavljajoče se kršitve človekovih pravic ter mednarodnega in humanitarnega prava;

2. obsoja vojaški prevzem oblasti, ki ga je 20. aprila 2021 izvedel prehodni vojaški svet, 
pa tudi začasno prekinitev veljavnosti čadske ustave in razpustitev vlade, ki sta sledili; 
ne želi, da bi prehodni vojaški svet oblikoval ustavno listino, o kateri niso potekala 
demokratična posvetovanja;

3. je prepričan, da sedanjega razkola v čadski družbi ni mogoče obravnavati z vojaškimi 
sredstvi, in poziva vse strani, naj se vzdržijo nasilnih dejanj, sodelujejo v političnem 
dialogu in varujejo življenja civilistov;

4. poziva prehodni vojaški svet, naj omogoči neovirano in hitro vrnitev k ustavnemu redu 
in poskrbi, da se bodo upoštevale demokratične vrednote; ugotavlja, da je imenovanje 
civilne prehodne vlade, v kateri so tudi člani nekaterih opozicijskih skupin, prvi korak k 
ponovni vzpostavitvi ustavnega reda; prav tako poziva prehodni vojaški svet, naj 
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vzpostavi in zagotovi pogoje za vključujoč nacionalni dialog med vlado in akterji 
civilne družbe ter čim prej omogoči mirne, civilno vodene in nujne priprave na 
demokratične, svobodne in poštene volitve, na katerih bi država dobila demokratično 
izvoljenega predsednika in vključujočo vlado;

5. opozarja, da morajo dejanski demokratični prehod in reforme potekati pod civilnim 
vodstvom ter omogočati polno in dejavno sodelovanje organizacij civilne družbe, žensk 
in mladih, opozicijskih strank in svobodnega tiska, ki bi morali imeti možnost delovati 
brez nasilja, ustrahovanja ali omejitev; 

6. obsoja, da prehodni vojaški svet omejuje pravice do protestov in proti protestnikom 
uporablja nasilje; poziva prehodni vojaški svet, naj izpusti vse, ki so bili zaprti na 
nedavnih protestih; prav tako poziva, naj se ustanovi neodvisna in nepristranska 
preiskovalna komisija, ki bo preiskala zlorabe med demonstracijami in morebitne 
kršitve človekovih pravic, vključno z očitno uporabo nepotrebne ali nesorazmerne sile 
za razgon protestnikov;

7. je zaskrbljen zaradi korupcije in nekaznovanja v Čadu; ugotavlja, da se kršitve 
človekovih pravic ne obravnavajo, to pa prispeva k nadaljnjim zlorabam in slabi 
zaupanje javnosti v državne institucije;

8. poziva podpredsednika/visokega predstavnika ter delegacije in misije EU v Čadu, naj 
poskrbijo, da se bodo v celoti izvajali smernice EU o zagovornikih človekovih pravic in 
akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo, tudi z opazovanjem protestov in 
zagotavljanjem zahtevane podpore, opredeljene v načrtu civilne družbe za izhod iz 
krize;

9. poziva mednarodno skupnost, naj podpre Čad pri prizadevanjih za demokracijo; poziva 
predvsem Afriško unijo in skupino G5, naj podpreta Čad pri vzpostavitvi vključujočega 
in meddružbenega dialoga, ki bo prinesel trajno in mirno rešitev; znova poudarja, da se 
je treba vzdržati vsiljivega zunanjega vmešavanja ter zaščititi enotnost, stabilnost in 
ozemeljsko celovitost države; poziva predsednika Mavretanije in Nigra, naj v vlogi 
mediatorja v krizi še naprej pomagata Čadu, dokler se ne bo sedanja kriza trajno in 
mirno končala;

10. se zaveda, da ima Čad v skupini G5 Sahel pomembno vlogo pri boju proti terorizmu; 
vztraja, da je pomembno spoštovati mednarodne konvencije o človekovih pravicah; 
vztraja tudi, da je treba kljub negotovim varnostnim razmeram v regiji ohraniti 
ozemeljsko celovitost in stabilnost Čada; opozarja na humanitarne potrebe v Sahelu;

11. opozarja, da so regionalne organizacije in partnerstva, tudi Afriška unija in skupina G5, 
ključni akterji pri oblikovanju in podpiranju strategije pod afriškim vodstvom, s katero 
bi obravnavali terorizem in nestabilnost v Sahelu; znova izraža podporo regionalni 
večnacionalni skupni projektni skupini in svojo neomajno podporo v okviru mirovne 
pomoči za Afriko, ki se bo kmalu začela zagotavljati prek evropskega mirovnega 
instrumenta; poziva, naj se zaščitijo civilni akterji, ki poročajo o kršitvah človekovih 
pravic, da ne bodo izpostavljeni grožnjam;

12. opozarja, da so podnebne spremembe, neustrezna prehranska varnost, rast prebivalstva, 
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izkoriščanje naravnih virov, revščina ter pomanjkanje izobraževalnih in gospodarskih 
priložnosti temeljni vzroki nestabilnosti, nasilja in novačenja teroristov po vsem Sahelu; 
ugotavlja, da je pandemija covida-19 ta pritisk še povečala in občutno upočasnila 
napredek pri razvoju; poudarja, da je treba usklajevati pomoč za varnost in razvoj, 
humanitarno pomoč in pomoč v podporo demokraciji, če želimo regiji omogočiti 
stabilen trajnostni razvoj; podpira premik k celovitejšemu pristopu k stabilizaciji z 
močnim poudarkom na civilni in politični razsežnosti;

13. poudarja, da je Čad zanesljiv partner EU in bi to moral tudi ostati, prav tako pa znova 
izraža svojo predanost dialogu in mirni rešitvi sedanje politične krize;

14. poziva, naj se ocenijo sredstva EU, dodeljena regiji, da ne bi prišlo do zlorabe;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, čadskemu predsedniku in narodni skupščini ter Afriški uniji in njenim 
institucijam.


