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Usnesení Evropského parlamentu o situaci v keňském uprchlickém táboře Kakuma
(2021/2874(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Keni, zejména na usnesení ze dne 30. dubna 
20151 a na usnesení ze dne 18. května 2017 o uprchlickém táboře v Dadaabu2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2021 o nové strategii EU-Afrika – 
partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj3,

– s ohledem na společné prohlášení Keňské republiky a Evropské unie ze dne 21. června 
2021, 

– s ohledem na prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku o Mezinárodním dnu proti homofobii, transfobii a bifobii, které jménem EU 
učinil dne 17. května 2021,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2019 o situaci osob LGBTI v Ugandě4,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 10. května 2021 nazvané „Africký roh:  
geostrategická priorita pro EU“,  

– s ohledem na společné prohlášení vlády Keňské republiky a vysokého komisaře OSN 
pro uprchlíky (UNHCR) ze dne 29. dubna 2021,  které se týkalo plánu pro uprchlické 
tábory Dadaab a Kakuma, 

– s ohledem na prohlášení úřadu UNHCR ze dne 25. března 2021 o situaci osob 
LGBTIQ+ v uprchlickém táboře Kakuma, 

– s ohledem na sdělení generálního tajemníka OSN o Mezinárodním dnu proti homofobii, 
transfobii a bifobii ze dne 17. května 2021, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. listopadu 2020 s názvem „Unie rovnosti: 
strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020–2025“ (COM(2020)0698),

– s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5, články 21, 24, 29 a 31 Smlouvy o Evropské unii 
(SEU) a články 10 a 215 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), které EU a její 
členské státy ve vztazích s okolním světem zavazují k dodržování a prosazování 
všeobecných lidských práv a ochraně jednotlivců a k přijetí omezujících opatření v 
případě vážných porušení lidských práv,

– s ohledem na hodnoty lidské důstojnosti, rovnosti a solidarity, které jsou zakotveny v 
Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951, 

– s ohledem na článek 14 Všeobecné deklarace lidských práv, v němž je uznáno právo 

1 Úř. věst. C 346, 28.6.2016, s. 51.
2 Úř. věst. C 307, 30.8.2018, s. 131.
3 Přijaté texty, P9_TA(2021)0108.
4 Přijaté texty, P9_TA(2019)0042.
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každé osoby vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích a požívat tam 
azylu, 

– s ohledem na svěřenský fond EU pro Afriku (EUTF pro Afriku), 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/947 ze dne 9. června 
2021, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – 
Globální Evropa5,

– s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání z roku 1984,

– s ohledem na společné sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku ze dne 25. března 2020  nazvané „Akční plán EU pro lidská 
práva a demokracii na období 2020–2024“ (JOIN(2020)0005),

– s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů (ACHPR),

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

– s ohledem na rámec úřadu UNHCR pro komplexní reakci na situaci uprchlíků, 

– s ohledem na rozhodnutí keňského Vrchního soudu ze dne 8. dubna 2021o dočasném 
zablokování rozhodnutí o uzavření uprchlických táborů Dadaab a Kakuma, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. září 2020 o novém paktu o migraci a azylu 
(COM(2020)0609),

– s ohledem na globální pakt OSN o uprchlících,

– s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Keňa je po Etiopii druhou zemí s největším počtem uprchlíků a 
žadatelů o azyl v Africe; vzhledem k tomu, že podle úřadu UNHCR se ke dni 31. května 
2021 v Keni nacházelo v táborech Kakuma, Dadaab a ve městských oblastech 519 989  
uprchlíků a žadatelů o azyl;

B. vzhledem k tomu, že tábor Kakuma se nachází v okrese Turkana, což je jeden z 
nejchudších okresů v celé Keni; vzhledem k tomu, že podle úřadu UNHCR jsou životní 
podmínky v tomto táboře velmi špatné a neustále se zhoršují, neboť zde panuje 
extrémní chudoba, ubytovací podmínky i infrastruktura jsou nevyhovující a chybí zde 
voda, hygienické zázemí, léky a elektřina; vzhledem k tomu, že místní obyvatelé i 
uprchlíci trpí vážným nedostatkem potravin a vody a nejsou uspokojovány jejich 
základní potřeby; vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 jen dále zhoršila již tak 
alarmující humanitární situaci v tomto táboře a v okrese, v němž se tábor nachází;

C. vzhledem k tomu, že se situace v oblasti lidských práv a bezpečnosti v keňském 
uprchlickém táboře Kakuma exponenciálně zhoršila; vzhledem k tomu, že jsou často 
hlášeny případy ozbrojených přepadení, krádeží, znásilnění a zabití, přičemž násilí 

5 Úř. věst. L 209, 14.6.2021, s. 1.
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ohrožuje nejvíce ženy, děti, osoby se zdravotním postižením a osoby LGBTIQ+; 
vzhledem k tomu, že se tyto útoky v současnosti vyšetřují;

D. vzhledem k tomu, že dne 15. března 2021 utrpěly dvě osoby v bloku 13 v táboře 
Kakuma popáleniny druhého stupně, když  se ve spánku staly obětí žhářského útoku 
spáchaného pomocí lahví s benzínem; vzhledem k tomu, že jedna z obětí tohoto útoku, 
ugandský uprchlík Chriton Atuhwera, na následky svých zranění zemřela; vzhledem k 
tomu, že se zvyšuje počet útoků na uprchlíky z řad LGBTIQ+ a roste i počet zraněných 
v této skupině, přičemž mnozí museli prchnout z uprchlického tábora do oblasti, kde 
nemají zaručenu ochranu ani právo legálně pobývat;

E. vzhledem k tomu, že i když keňské zákony trestají konsenzuální sexuální vztahy osob 
stejného pohlaví trestem až ve výši 14 let odnětí svobody, je Keňa jedinou zemí v 
regionu, která přijímá uprchlíky hledající útočiště z důvodu své sexuální orientace a 
genderové identity; vzhledem k tomu, že v uprchlickém táboru Kakuma je registrováno 
asi 300 uprchlíků a žadatelů o azyl patřících do komunity LGBTIQ+, přičemž většina z 
nich podle úřadu UNHCR uvádí, že se necítí být mezi obyvateli Kakumy v ohrožení;

F. vzhledem k tomu, že podle globálního přehledu Mezinárodní asociace leseb, gayů, 
bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (ILGA) se v celosvětovém měřítku téměř 
polovina zemí, v nichž je homosexualita postavena mimo zákon, nachází v Africe; 
vzhledem k tomu, že pouze 22 z 54 afrických států homosexualitu legalizovalo;

G. vzhledem k tomu, že v mnoha afrických zemích  platné zákony namířené proti osobám 
LGBTIQ+ pocházejí z dob kolonialismu;

H. vzhledem k tomu, že v březnu 2020 někteří uprchlíci z řad LGBTIQ+ požádali úřad 
UNHCR, aby je kvůli nepřátelským projevům, kterým jsou v Keni vystaveni, přemístil 
ze země; vzhledem k tomu, že v posledních několika měsících bylo poté, co úřad 
UNHCR pečlivě posoudil situaci přímo na místě, ze třetí části tábora Kakuma 
přemístěno více než 30 osob LGBTIQ+ do jiných částí tábora, a to kvůli obavám, které 
vyjádřily tyto osoby o svou bezpečnost; vzhledem k tomu, že mandát Evropského 
parlamentu týkající se návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 516/2014, požadoval, aby bylo průběžně vyvíjeno úsilí o dosažení 
spravedlivého rozdělování znovuusídlovaných osob mezi členské státy a aby bylo toto 
úsilí doprovázeno úsilím o vytvoření mezinárodních závazných pravidel pro sdílenou 
globální odpovědnost za znovuusídlované osoby v tísni, jak navrhl úřad UNHCR;

I. vzhledem k tomu, že v listopadu 2020 keňská vláda a organizace Human Rights Watch  
potvrdily, že v době pandemie COVID-19 exponenciálně vzrostl počet útoků na osoby 
LGBTIQ+, a to i ve srovnání s všeobecným nárůstem násilí, k němuž došlo;

J. vzhledem k tomu, že počet osob LGBTIQ+, které jsou přesídlovány z keňských 
uprchlických táborů, je ve srovnání se skutečnými potřebami nízký; vzhledem k tomu, 
že pandemie COVID-19 celý tento proces zpomalila; vzhledem k tomu, že podle úřadu 
UNHCR byl od roku 2019 předložen návrh na přesídlení 235 uprchlíků z této komunity, 
přičemž 48 %  osob z této skupiny ze země odjelo;

K. vzhledem k tomu, že i navzdory skutečnosti, že úřad UNHCR a jeho partneři připravili 
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nástroje reagující na pandemii, uvedlo 65 % uprchlíků pobývajících v táboře, že se ve 
srovnání se situací před vypuknutím pandemie v březnu 2020 jejich přístup ke zdravotní 
péči snížil, a to zejména v důsledku obav z infekce a nedostatku zdravotnického 
personálu; vzhledem k tomu, že  proti onemocnění COVID-19 jsou plně očkována jen 
3 % obyvatel Keni; vzhledem k tomu, že očkovací kampaň v keňských uprchlických 
táborech byla zahájena dne 30. března 2021, přičemž pro tábor Kakuma bylo vyčleněno 
2 000 dávek očkování;

L. vzhledem k tomu, že se keňská vláda v posledních desetiletích několikrát pokusila tábor 
uzavřít; vzhledem k tomu, že dne 24. března 2021 dal keňský ministr vnitra úřadu 
UNHCR čtrnáctidenní ultimátum, aby vypracoval plán na uzavření táborů Dadaab a 
Kakuma;  vzhledem k tomu, že dne 8. duna 2021 keňský Vrchní soud prozatímně 
uzavření táborů o 30 dnů odložil; vzhledem k tomu, že dne 29. dubna 2021dohodl úřad 
UNHCR s keňskou vládou plán o odložení uzavření táborů Kakuma a Dadaab, podle 
něhož by měly být uzavřeny do 30. června 2022; vzhledem k tomu, že tento plán 
zahrnuje dobrovolný návrat uprchlíků do jejich zemí původu za důstojných a 
bezpečných podmínek, odjezd uprchlíků do třetích zemí na základě různých ujednání a 
alternativní možnosti pobytu v Keni pro určité uprchlíky pocházející ze zemí 
Východoafrického společenství;

M. vzhledem k tomu, že i když OSN uznalo obavy vlády a to, že by uprchlické tábory 
neměly být dlouhodobým řešením problému nuceného vysídlení, varovaly mezinárodní 
a lidskoprávní organizace před tím, že by náhlé a neorganizované uzavření táborů vedlo 
k humanitární katastrofě a že by nucené repatriace byly porušením mezinárodního 
práva; vzhledem k tomu, že většina uprchlíků v táboře Kakuma žije ve strachu z 
deportace;

N. vzhledem k tomu, že oblast Afrického rohu je navzdory svým rozsáhlým přírodním 
zdrojům jednou z nejchudších oblastí světa; vzhledem k tomu, že zajištění potravin je 
v této oblasti mimořádně nejisté a že miliony osob žijících v tomto regionu trpí 
podvýživou a jsou ohroženy hladem; vzhledem k tomu, že sucho a ozbrojené konflikty 
jsou dvěma hlavními příčinami vysídlování osob v tomto regionu, a to i v Keni, jak 
zdůrazňuje globální akční plán z Nairobi přijatý na summitu Mezivládního úřadu pro 
rozvoj (IGAD) dne 26. března 2017; vzhledem k tomu, že konflikty, například v 
Somálsku a Etiopii, a předvolební a povolební násilí v Ugandě a Tanzanii znemožňují 
dobrovolný návrat z důvodu bezpečnosti a důstojnosti většiny uprchlíků v táboře 
Kakuma; vzhledem k tomu, že od konce roku 2019 je Keňa postižena kombinací 
nebývalých hrozeb a vážných důsledků změny klimatu, přičemž byla zaznamenána 
největší invaze pouštních kobylek za posledních 60 let, povodně, kterými se 
vyznačovala dešťová období, a opatření omezující šíření onemocnění COVID-19;

O. vzhledem k tomu, že na vrcholné schůzce ve Vallettě byl dne 12. listopadu 2015 
vytvořen Nouzový svěřenský fond EU pro Afriku, který má podporovat odolnost, 
hospodářské příležitosti, rovné příležitosti, bezpečnost a rozvoj a řešit tak základní 
příčiny destabilizace, násilného vysídlení a nelegální migrace; vzhledem k tomu, že EU 
reaguje na základní životně důležité potřeby uprchlíků v uprchlických táborech v Keni; 
vzhledem k tomu, že svěřenský fond EU pro Afriku je zřízen v rámci nástroje pro 
rozvojovou spolupráci a musí být v souladu s hlavním cílem rozvojové politiky EU, 
kterým zůstává „boj proti chudobě“;
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P. vzhledem k tomu, že od roku 2012 EU poskytla více než 200 milionů EUR v podobě 
humanitární pomoci a vyčlenila 286 milionů EUR prostřednictvím Evropského 
rozvojového fondu (ERF) na období 2014–2020, přičemž se zaměřila na vytváření 
pracovních míst, zajištění potravin, odolnost a budování institucí, a zejména na 
vzdělávání; vzhledem k tomu, že keňští žadatelé o azyl jsou ve svých základních 
potřebách zcela závislí na humanitární podpoře; vzhledem k tomu, že nový finanční 
nástroj NDICI – Globální Evropa bude pokračovat v provádění programů EU v Keni;

Q. vzhledem k tomu, že v roce 2021 EU vyčlenila 15 milionů EUR na humanitární 
projekty v Keni, jejichž cílem bylo především pomoci uprchlíkům, a od roku 2016 
vyčlenila 45 milionů EUR pro uprchlíky a hostitelské komunity v Keni v rámci 
Nouzového svěřenského fondu EU pro Afriku; vzhledem k tomu, že v uprchlických 
táborech Kakuma a Dadaab EU nadále podporuje poskytování základní životně důležité 
pomoci, jako je potravinová pomoc, zdravotní péče, léčba podvýživy, zásobování 
vodou, sanitární a hygienická zařízení, ochrana a vzdělávání;

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad humanitární situací a zprávami o vleklém násilí 
v táboře Kakuma; důrazně odsuzuje žhářský útok, který byl dne 15. března 2021 
spáchán pomocí zápalné lahve v uprchlickém táboře Kakuma 3 proti dvěma uprchlíkům 
LGBTIQ+; je hluboce znepokojen přetrvávajícími hrozbami vůči osobám s profilem 
LGBTIQ+ v uprchlickém táboře Kakuma; připomíná, že v posledních několika 
měsících bylo z naléhavých důvodů přemístěno více než 30 osob;

2. naléhavě vyzývá keňské orgány, aby pokračovaly ve vyšetřování tohoto zločinu 
a zajistily, aby byl zcela objasněn, a aby odpovědné osoby pohnaly k zodpovědnosti 
v souladu s keňským právem a s ohledem na mezinárodní právo v oblasti lidských práv;

3. uznává důležitou a konstruktivní úlohu Keni a připomíná obtížnou situaci v této oblasti, 
která se vyznačuje regionálními krizemi a konflikty; uznává význam uprchlického 
tábora Kakuma pro tisíce uprchlíků a žadatelů o azyl v příhraničních oblastech Keni, 
včetně těch nejzranitelnějších z nich, zejména osob s profilem LGBTIQ+, které ve 
svých zemích původu čelí kriminalizaci a dokonce trestu smrti;

4. oceňuje dlouholetou spolupráci mezi keňským sekretariátem pro otázky uprchlíků 
(RAS), Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a dalšími partnery 
při řešení otázky ochrany všech uprchlíků; zdůrazňuje však, že současná situace 
v táboře Kakuma je dlouhodobě neudržitelná a vyžaduje účinnou a koordinovanou 
reakci keňské vlády, vlád v regionu a celého mezinárodního společenství, včetně EU; 
bere v této souvislosti na vědomí nedávné přijetí plánu pro uprchlické tábory Dadaab 
a Kakuma;

5. vyzývá keňskou vládu, aby zachovala uprchlické tábory Kakuma a Dadaab alespoň do 
doby, než se situace v regionu stabilizuje; naléhavě vyzývá keňskou vládu, aby zajistila 
dodržování lidských práv uprchlíků při přijímání jakýchkoli rozhodnutí, která se jich 
týkají; zdůrazňuje, že finanční pomoc EU třetím zemím určená na přijímání uprchlíků 
by neměla nahrazovat odpovědnost EU za přijímání a přesídlování spravedlivého podílu 
osob, které potřebují mezinárodní ochranu;

6. vyzývá keňskou vládu, Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a mezinárodní 
společenství, aby se zavázaly ke spolupráci a nalezení alternativních, trvalých, 
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vhodných a na právech založených řešení, která budou v souladu se zásadami sdílené 
odpovědnosti a s cíli globálního paktu o uprchlících; doporučuje, aby to v zájmu 
účinnosti zahrnovalo přesídlení významného počtu uprchlíků, kteří potřebují 
mezinárodní ochranu, do EU;

7. zdůrazňuje potřebu integrovanějšího a komplexnějšího regionálního přístupu k řízení 
uprchlíků a posílení spolupráce mezi Keňou a jejími sousedními zeměmi v politických, 
bezpečnostních, humanitárních a rozvojových otázkách s cílem řešit základní příčiny 
násilného vysídlení; žádá, aby byla splněna potřeba přiměřené bezpečnosti 
v uprchlických táborech, a vyzývá keňskou vládu, aby posílila bezpečnost v táboře 
Kakuma a zvýšila ochranu uprchlíků, zejména nejzranitelnějších skupin; vyzývá 
donucovací orgány a další složky vlády v Keni, aby zajistily ochranu a bezpečnost 
uprchlíků;

8. vyzývá keňskou vládu a UNHCR, aby zajistily provádění repatriačního programu 
v plném souladu s mezinárodními závazky a vnitrostátní odpovědností Keni; trvá na 
tom, že proces repatriace do země původu musí být dobrovolný, bezpečný, udržitelný, 
důstojný a založený na právech, přičemž navrátilci musí mít přístup k objektivním, 
nestranným a relevantním informacím o tom, co se stane, pokud se rozhodnou, že se 
dobrovolně nepřihlásí;

9. vyjadřuje vážné znepokojení nad situací v oblasti Afrického rohu, zejména pokud jde o 
chudobu a nedostatek potravin; vyzývá Komisi, aby uvolnila humanitární pomoc v 
naléhavých situacích, jíž je třeba k řešení problému uprchlíků a hladomoru v tomto 
regionu; vyzývá k tomu, aby pomoc poskytovaná EU a členskými státy v Africkém 
rohu byla přednostně využívána k řešení problematiky násilí, včetně sexuálního násilí, a 
problémů spojených s vážnými nerovnostmi, chudobou, chronickou podvýživou, 
přístupem ke zdravotní péči a veřejným službám, zejména reprodukční zdravotní péči, a 
k dosažení cílů udržitelného rozvoje;

10. vyzývá EU, aby se zabývala problémem nedostatečného zajištění potravin a nedostatku 
základních potřeb v táboře Kakuma, mimo jiné včetně přístupu k vodě, hygienickým 
zařízením, zdravotní péči a službám v oblasti elektrické energie, a to nejen 
prostřednictvím pomoci zaměřené výhradně na uprchlíky, ale také prostřednictvím 
podpory vnitrostátních rozvojových programů, jejichž schopnost naplnit účinnost 
rozvoje byla zajištěna a je pravidelně vyhodnocována;

11. zdůrazňuje, že rostoucí nestabilita v tomto regionu představuje překážku pro bezpečný 
návrat uprchlíků do svých zemí původu; vyzývá EU, aby ve spolupráci s mezinárodním 
společenstvím dárců i nadále zvyšovala své úsilí jakožto zprostředkovatele a na podporu 
udržitelného a dlouhodobého socioekonomického rozvoje v regionu, a vytvořila tak 
příznivé a bezpečné prostředí pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění uprchlíků;

12. vyzývá k většímu úsilí o ochranu násilně vysídlených osob LGBTIQ+ a k větší 
solidaritě ze strany mezinárodního společenství při řešení potřeb, pokud jde o 
přesídlování v celosvětovém měřítku, neboť tyto potřeby jsou stále mnohem větší než 
skutečný rozsah dostupného prostoru;

13. vyzývá Komisi, aby Parlamentu pravidelně podávala zprávy o provádění a plánování 
svěřenského fondu EU pro Afriku, a žádá, aby Komise za podpory Agentury pro 
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základní práva prováděla zvláštní posouzení dopadu těchto prostředků na lidská práva; 
vyzývá Komisi, aby výsledky tohoto posouzení dopadů včas předložila Evropskému 
parlamentu, a to i v rámci pracovních skupin Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro 
rozvoj pro vnější finanční nástroje;

14. vyzývá EU, aby nadále úzce spolupracovala s keňskou vládou, UNHCR a širším 
mezinárodním společenstvím s cílem pomoci nalézt řešení, co se týče vleklé situace 
uprchlíků v regionu; vyzývá EU, aby posílila obranu a prosazování lidských práv v 
Keni;

15. připomíná, že pronásledování na základě sexuální orientace je v Evropské unii 
považováno za kritérium pro žádost o azyl a pro udělení azylu; vyzývá EU a její členské 
státy, aby tuto zásadu dodržovaly; vyzývá EU, zejména delegace EU a zvláštního 
zástupce EU pro lidská práva, aby v rámci dialogu se všemi africkými národy, které 
stále ještě kriminalizují homosexualitu, a obecněji v rámci dialogu se všemi zeměmi, v 
nichž je pronásledování nebo násilí vůči osobám LGBTIQ+ rozšířeno, účinně plně 
využívaly soubor nástrojů týkajících se LGBTI osob a jeho doprovodné pokyny;

16. vyzývá delegaci EU v Keni, aby nadále pečlivě sledovala situaci zranitelných osob, 
konkrétněji osob LGBTIQ+ a afrických žen tmavé barvy pleti, a aby aktivně 
podporovala místní organizace občanské společnosti, ochránce lidských práv 
a komunitu LGBTIQ+;

17. naléhavě vyzývá EU, aby pokračovala ve svém úsilí přesvědčit keňskou vládu i 
Africkou unii, aby přehodnotily svůj přístup k otázce LGBTIQ+, a konstatuje, že jejich 
postoj může určitým způsobem vystavovat osoby LGBTIQ+ riziku nelidského a 
ponižujícího zacházení, které je v rozporu s hodnotami rovnosti a rovné ochrany 
zakotvenými v právních předpisech;

18. připomíná keňským orgánům jejich závazek dodržovat právo na svobodu přesvědčení a 
projevu zakotvené v článku 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických 
právech a jejich povinnost zaručit základní práva, jak je stanoveno v Africké chartě a 
dalších mezinárodních a regionálních nástrojích v oblasti lidských práv, včetně dohody 
z Cotonou, a zejména jejích článků 8 a 96; naléhavě vyzývá keňskou vládu, aby za 
všech okolností zaručila fyzickou integritu a duševní pohodu všech uprchlíků nezávisle 
na jejich sexuální orientaci, genderové identitě či jejím vyjádření;

19. vyzývá mezinárodní společenství k zaručení toho, aby se na uprchlíky vztahovaly 
programy očkování proti onemocnění COVID-19; zdůrazňuje, že umožnit uprchlíkům 
využívat vnitrostátní služby a začlenit je do národních rozvojových plánů je zásadní jak 
pro uprchlíky, tak pro komunity, které je hostí, a je v souladu se závazkem „nikoho 
neopomenout“ obsaženým v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030;

20. opakuje, že bez zlepšení bezpečnosti v dané oblasti nemůže nastat její rozvoj; důrazně 
však vyzdvihuje skutečnost, že finanční prostředky musí směřovat na ekonomický, 
lidský a sociální rozvoj v oblasti se zvláštním důrazem na problematické otázky rozvoje 
uvedené v rozhodnutí o svěřenském fondu; připomíná, že ERF a oficiální rozvojová 
pomoc by měly být využívány výhradně na rozvojové cíle;

21. zdůrazňuje, že je důležité přidělit značnou část Nástroje pro sousedství a rozvojovou a 
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mezinárodní spolupráci - Globální Evropa organizacím občanské společnosti ve třetích 
zemích, včetně Keni, na poskytování pomoci a na ochranu a monitorování práv 
migrantů; vyzývá EU, k zajištění toho, aby významná část programování 
prostřednictvím tohoto nástroje byla vyčleněna na zlepšení lidských práv a mezinárodní 
ochrany uprchlíků, zejména v Keni;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému 
komisaři OSN pro lidská práva a vysokému komisaři OSN pro uprchlíky, předsedovi 
keňského parlamentu, Mezivládnímu úřadu pro rozvoj, Mezivládnímu úřadu pro rozvoj 
(IGAD), vládám členských států IGAD, Africké unii, Panafrickému parlamentu a 
Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.


