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Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Somalia
(2021/2981(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Somalia,

– der henviser til den fælles EU-Afrika-strategi,

– der henviser til Cotonouaftalen,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

– der henviser til Den Afrikanske Unions konvention om beskyttelse af og bistand til 
internt fordrevne i Afrika,

– der henviser til konventionen om barnets rettigheder fra 1989,

– der henviser til det nationale vejledende program for Forbundsrepublikken Somalia for 
2014-2020, der er aftalt mellem EU og Somalia,

– der henviser til erklæringen fra Den Afrikanske Unions mission i Somalia (AMISOM) 
af 8. november 2017, hvori den meddelte sin intention om at indlede en gradvis 
tilbagetrækning af tropper fra Somalia i begyndelsen af december 2017 med henblik på 
en fuldstændig tilbagetrækning senest i 2020,

– der henviser til redegørelsen af 18. september 2021 fra den højtstående repræsentant, 
Josep Borrell, om den politiske situation i Somalia,

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2568 af 12. marts 2021 om situationen i 
Somalia,

– der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at den humanitære situation i Somalia bliver stadig værre med mange 
kriser, herunder politisk ustabilitet, terrorvirksomhed, fødevareusikkerhed, tørke, 
klimakrisen og covid-19, som truer stabiliteten og menneskers velfærd og 
eksistensgrundlag og forårsager massive fordrivelser i hele landet og regionen;

B. der henviser til, at internationale bistandsorganisationer har advaret om, at Somalia er 
på randen af en humanitær katastrofe med anslået 5,9 millioner mennesker, der har 
behov for humanitær bistand, og over 2,7 millioner mennesker, der står over for 
katastrofal fødevareusikkerhed i hele landet, herunder mere end 800 000 børn under fem 
år, der er i fare for akut underernæring; der henviser til, at 2 millioner mennesker 
oplever alvorlig vandmangel; der henviser til, at FN har fastslået, at Somalia står over 
for det værste finansieringsunderskud i seks år; der henviser til, at humanitære partnere 
anslår, at 7,7 millioner somaliere vil have behov for humanitær bistand i 2022, og at 
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omkring 1,2 millioner børn under fem år sandsynligvis vil blive akut underernæret i 
2022, hvis ikke der ydes øjeblikkelig behandling;

C. der henviser til, at Somalia har været ude af stand til at reagere på covid-19-pandemien 
på grund af fraværet af et velfungerende sundhedssystem, mangel på respiratorer, 
lægemiddelforsyninger og personale; der henviser til, at Somalia i lighed med mange 
afrikanske lande har været ude af stand til at vaccinere sin befolkning på grund af 
mangel på vaccine, således at kun omkring 3 % af befolkningen er fuldt vaccineret;

D. der henviser til, at uddannelsessektoren er blevet meget hårdt ramt af covid-19-
pandemien, og at mange børn, herunder især dem, der bor på steder med internt 
fordrevne, er ude af stand til at fortsætte deres formelle uddannelse på grund af 
omstændigheder såsom, at deres forældre har mistet deres levebrød og reelle 
indtægtskilder;

E. der henviser til, at oprørsgrupper stadig er den største kilde til usikkerhed i landet, idet 
de gennemfører vilkårlige angreb på somaliere og er involveret i kidnapninger og 
tvangsrekruttering af børn til væbnede konflikter; der henviser til, at omkring 1 000 
civile indtil videre er blevet dræbt eller såret under væbnede konflikter i 2021, og at al-
Shabaab er ansvarlig for de fleste civile ofre; der henviser til, at militante grupper har 
øget antallet af angreb og målrettede drab på regeringsembedsmænd i et forsøg på at få 
valgprocessen i 2021 til at bryde sammen;

F. der henviser til, at sårbare grupper stadig er de vigtigste mål for overgreb og vold, 
herunder kvinder, børn, ældre, internt fordrevne, LGBTQ-personer og andre 
minoriteter; der henviser til, at seksuel og kønsbaseret vold samt konfliktrelateret vold 
stadig finder sted i stort omfang og straffrit, navnlig i konfliktområder;

G. der henviser til, at de grove overgreb på børn i Somalia fortsatte, idet mindst 1 087 børn 
blev dræbt eller lemlæstet i 2020 ifølge FN's generalsekretærs rapport fra 2021 om børn 
i væbnede konflikter; der henviser til, at al-Shabaab er den part, der rekrutterer flest 
børn, og at al-Shabaab, regeringens sikkerhedsstyrker, regionale sikkerhedsstyrker og 
klanmilitser tilsammen rekrutterede 1 716 børn sidste år;

H. der henviser til, at Parlamentet i Mogadishu i august fremsatte et nyt lovforslag om 
"forbrydelser, der vedrører samleje", som tillader børneægteskaber ved at definere et 
barn ud fra fysisk modenhed i stedet for alder og indeholder en ringe proceduremæssig 
beskyttelse af ofrene; der henviser til, at det nye lovforslag om forbrydelser, der 
vedrører samleje, tilsidesætter internationale og regionale 
menneskerettighedsforpligtelser;

I. der henviser til, at ytringsfriheden fortsat er stærkt begrænset, og at journalister og 
menneskerettighedsforkæmpere bliver truet, vilkårligt tilbageholdt og nægtet 
retssikkerhed og garantier for en retfærdig rettergang; der henviser til, at 
medieforetagender er blevet lukket af myndighederne på regionalt og føderalt niveau; 
der henviser til, at myndighederne sjældent efterforsker sager om drab eller angreb på 
journalister eller retsforfølger gerningsmændene;
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J. der henviser til, at Somalias føderale sikkerhedsstyrker og regionale myndigheder, 
navnlig i Puntland, såvel som al-Shabaab forud for valgprocessen har optrappet 
angrebene på journalister gennem intimidering, chikane og vilkårlige anholdelser; der 
henviser til, at uafhængige medier er et afgørende element i en retfærdig valgproces; der 
henviser til, at adskillige journalister er blevet myrdet i løbet af 2021, herunder den 
erfarne journalist Abdiaziz Mohamud Guled, direktør for Radio Mogadishu, som blev 
myrdet af al-Shabaab i Mogadishu den 20. november 2021;

K. der henviser til, at det anslås, at 2,9 millioner somaliere er internt fordrevet; der henviser 
til, at 55 000 mennesker i perioden august til oktober 2021 blev tvunget til at flygte fra 
deres hjem, idet 80 % af dem flygtede som følge af konflikter og 20 % som følge af 
klimarelaterede hændelser; der henviser til, at der er en række flygtningelejre i Kenya, 
og at de siden borgerkrigen i Somalia i 1991 har taget imod somaliske flygtninge og 
asylsøgere, herunder lejrene Kakuma og Dadaab med omkring 520 000 registrerede 
flygtninge og asylsøgere; der henviser til, at levevilkårene i lejrene er usikre, og at især 
kvinder, børn og LGBTQ-personer udsættes for tilbagevendende overgreb og vold; der 
henviser til, at FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) og den kenyanske 
regering den 29. april 2021 nåede til enighed om en køreplan, der udsatte lukningen af 
lejrene Dadaab og Kakuma til den 30. juni 2022;

L. der henviser til, at Somalia stadig er et af de farligste afrikanske lande for 
fagforeningsfolk, som systematisk udsættes for vold og intimidering; der henviser til, at 
somaliske arbejdstagere til stadighed nægtes deres grundlæggende menneske- og 
arbejdstagerrettigheder, og at deres sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen jævnligt 
trues og aflønnes dårligt, herunder af udenlandske kontrahenter;

M. der henviser til, at valgprocessen oprindeligt skulle have været afsluttet i oktober 2021 
med præsidentvalget; der henviser til, at valgprocessen imidlertid løbende er blevet 
forsinket som følge af forsinkelser fra de føderale medlemsstaters side med at afholde 
valg af medlemmerne af de to kamre i Somalias føderale parlament, som derefter skulle 
vælge Somalias præsident; der henviser til, at jo længere valgprocessen forsinkes, desto 
flere midler vil blive kanaliseret væk fra vigtige nationale prioriteter, såsom at sætte ind 
over for de humanitære katastrofer;

N. der henviser til, at klanernes delegerede skal udnævne i alt 275 parlamentsmedlemmer 
til underhuset, mens Somalias fem delstatsparlamenter allerede har valgt alle 54 
senatorer til overhuset; der henviser til, at myndighederne har forpligtet sig til at afslutte 
valget til underhuset senest den 24. december 2021; der henviser til, at en troværdig 
fuldførelse af valgprocesserne vil være afgørende for Somalias sikkerhed og langsigtede 
udvikling;

O. der henviser til, at 26 % af dem, der er valgt til overhuset, er kvinder, hvilket er en 
positiv udvikling på Somalias vej mod ligestilling mellem kønnene; der henviser til, at 
der skal gøres en yderligere indsats for at overholde den aftalte kvote på 30 % for 
underhuset og for at opnå fuld inddragelse af kvinder i Somalias politiske, sociale og 
økonomiske beslutningstagning;
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P. der henviser til, at udenlandsk indblanding i de interne politiske processer og 
tilrettelæggelsen af valgene har hindret en rettidig afslutning af dem; der henviser til, at 
FN's Sikkerhedsråd den 15. november 2021 vedtog resolution 2607 (2021), som 
forlænger våbenembargoen mod Somalia;

Q. der henviser til, at AMISOM's FN-mandat udløber den 31. december 2021; der henviser 
til, at Somalias føderale regering og Den Afrikanske Union (AU) ikke har kunnet nå til 
enighed om en omstrukturering af en AU-ledet mission, som FN's Sikkerhedsråds 
resolution 2568 (2021) foreskriver;

R. der henviser til, at Rådet i december 2020 forlængede mandaterne for sine to missioner 
under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) i Somalia, EU's 
kapacitetsopbyggende mission (EUCAP) Somalia og EU's uddannelsesmission (EUTM) 
Somalia samt mandatet for operation Atalanta frem til den 31. december 2022;

S. der henviser til, at Somalia den 5. november 2021 erklærede AU's udsending, Simon 
Mulongo, for persona non grata og beordrede ham til at forlade landet inden for syv 
dage og beskyldte ham for at have deltaget i aktiviteter, der var uforenelige med 
AMISOM's mandat;

T. der henviser til, at EU har afsat 286 mio. EUR til Somalia under det nationale 
vejledende program for perioden 2014-2020 med fokus på at støtte retsstatsprincippet, 
sikkerhed, fødevaresikkerhed og uddannelse; der henviser til, at EU i 2021 har bevilget 
45,3 mio. EUR i finansiering til humanitære projekter i Somalia, herunder 2,8 mio. 
EUR til støtte for den nationale udrulning af covid-19-vaccination, og til, at EU og dets 
medlemsstater tilsammen yder over 35 % af al humanitær bistand i Somalia;

1. udtrykker sin dybe bekymring over den forværrede humanitære krise i Somalia; 
fordømmer alle krænkelser af og overgreb på menneskerettighederne og vilkårlige 
angreb rettet mod civile, humanitære hjælpearbejdere, journalister, valgtilforordnede og 
AMISOM begået af terrorgrupper, navnlig al-Shabaab; opfordrer alle parter, der er 
involveret i de forskellige konflikter i Somalia, til omgående at bringe krænkelserne af 
menneskerettighederne til ophør og til at tage konkrete skridt til at retsforfølge de 
ansvarlige gennem en retfærdig rettergang; opfordrer kraftigt til, at fjendtlighederne 
bringes til ophør, og at der så vidt muligt indledes en omfattende dialog for at tackle 
politiske forskelle;

2. minder om, at varig fred og stabilitet kun kan opnås gennem social inklusion og god 
forvaltning baseret på demokrati- og retsstatsprincipper; opfordrer derfor Somalias 
ledere til at intensivere bestræbelserne på at afslutte landets valgproces og afslutte 
afholdelsen af inklusive og troværdige valg til underhuset inden udgangen af 2021, 
således at præsidentvalget kan afholdes så hurtigt som muligt; understreger, at 
valgprocessen skal fortsætte fredeligt i overensstemmelse med den tidligere vedtagne 
tidsplan af 27. maj 2021; opfordrer endvidere Somalias ledere til at udvise 
tilbageholdenhed og afstå fra enhver handling, der kan eskalere politiske spændinger 
eller volden, med henblik på at skabe stabilitet og afskære al-Shabaab fra muligheden 
for at opnå politisk indflydelse; opfordrer til fuld respekt for de grundlæggende 
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rettigheder under valgkampen og valgperioderne, herunder retten til at deltage i 
fredelige forsamlinger og retten til fri bevægelighed, foreningsfrihed og ytringsfrihed; 
fordømmer enhver overdreven magtanvendelse fra regeringsstyrkernes side mod den 
politiske opposition eller mod demonstranter; advarer mod yderligere initiativer, der 
fører til en forlængelse af tidligere mandater uden bred støtte fra de somaliske 
interessenter, og modsætter sig alle parallelle processer eller delvise valg;

3. opfordrer EU, dets medlemsstater og internationale partnere til hurtigst muligt at øge 
den humanitære bistand i overensstemmelse med kravene og yde yderligere bistand til 
bekæmpelsen af covid-19-indsatsen, navnlig gennem deling af vacciner og levering af 
essentielle lægemidler og farmaceutiske produkter; understreger, at det internationale 
samfund skal hjælpe med at gøre, hvad der skal til for at få covid-19-pandemien under 
kontrol i Somalia og regionen, herunder gennem øget distribution af vacciner og øget 
kapacitet til fremstilling af vacciner;

4. opfordrer de somaliske myndigheder til at standse alle vilkårlige anholdelser og løslade 
alle personer, der udsættes for ulovlig og uberettiget tilbageholdelse, til at bekæmpe 
chikane og intimidering af civile fra sikkerhedsstyrkernes, politikernes og de lokale 
myndigheders side og til at sikre, at de ansvarlige drages til ansvar; insisterer på, at 
myndighederne standser henrettelser, der er beordret af militærdomstole, vedtager et 
moratorium og afskaffer dødsstraffen; opfordrer indtrængende den somaliske regering 
til at styrke retsstaten og etablere et uafhængigt og upartisk retssystem og sikre 
erstatning til ofrene for udenretslig og overdreven vold; opfordrer indtrængende de 
somaliske myndigheder til hurtigt at vedtage en politik, der beskytter civilbefolkningen, 
og det nationale terrorbekæmpelseslovforslag og til at sikre, at de er i fuld 
overensstemmelse med internationale menneskerettighedsnormer og -standarder;

5. er meget bekymret over antallet af flygtninge og internt fordrevne i Somalia og deres 
trivsel; opfordrer EU og internationale partnere til at samarbejde med Somalias føderale 
regering om at levere beskyttelse, bistand og varige løsninger i overensstemmelse med 
internationale forpligtelser; glæder sig over Somalias føderale regerings ratificering af 
Den Afrikanske Unions konvention om beskyttelse af og bistand til internt fordrevne i 
Afrika og opfordrer Kommissionen til at bistå Somalia med at udvikle nationale retlige 
rammer og garantere sikkerheden for internt fordrevne og flygtninge med særligt fokus 
på de mest sårbare, såsom kvinder, børn og personer, der tilhører minoritetsgrupper, 
som er mest udsat for vold, misbrug og krænkelser;

6. er meget bekymret over de sociale og økonomiske skader, der forårsages af 
klimaændringer, herunder ekstreme vejrforhold og græshoppeplagen; glæder sig over 
Somalias tilsagn på FN's klimakonference i 2021 (COP26) om en retfærdig omstilling 
baseret på dialog mellem arbejdsmarkedets parter og prioritering af vedvarende energi 
med henblik på at dække Somalias energibehov; opfordrer til en hurtig indsats og en 
korrekt gennemførelse af handlingsplaner til forebyggelse eller afbødning af 
klimarelaterede katastrofer, såsom FN's Fødevare- og Landbrugsorganisations (FAO's) 
krisehandlingsplan mod ørkengræshopper;

7. beklager terrorgruppers angreb på humanitære hjælpearbejdere, ødelæggelsen af 



RC\1244053DA.docx 8/9 PE699.896v01-00 }
PE699.901v01-00 }
PE699.907v01-00 }
PE699.910v01-00 }
PE699.912v01-00 }
PE699.914v01-00 } RC1

DA

infrastruktur og omdirigeringen af bistand; minder om, at der i henhold til folkeretten 
skal sikres uhindret adgang til rettidig levering af humanitær bistand til nødstedte 
personer i hele Somalia;

8. anerkender den rolle, som AMISOM har spillet med hensyn til at skabe sikkerhed i lyset 
af den trussel, som al-Shabaab og de væbnede oppositionsgrupper udgør; udtrykker 
støtte til Somalias overgangsplan med hensyn til AMISOM's operationer og opfordrer 
til, at den gennemføres rettidigt; opfordrer de vigtigste somaliske sikkerhedsaktører til 
at nå til enighed om de strategiske mål, størrelsen og sammensætningen af en fremtidig 
AMISOM, der skal støtte sikkerhedsomstillingen i Somalia, med henblik på at gøre 
fremskridt med gennemførelsen af Somalias overgangsplan; opfordrer til, at den 
nationale sikkerhedsarkitektur styrkes for at beskytte befolkningen; opfordrer Somalias 
føderale regering, AMISOM og de allierede styrker til at sikre, at deres militære 
kampagner mod al-Shabaab gennemføres under streng overholdelse af den humanitære 
folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning;

9. understreger, at de somaliske myndigheder bør have det primære ansvar for at garantere 
sikkerheden i deres land, men at de endnu ikke er i stand til at gøre det i kampen mod 
al-Shabaab og væbnede oppositionsgrupper; minder om, at det i overensstemmelse med 
FN's Sikkerhedsråds resolution 2568 (2021) er vigtigt hurtigst muligt at udarbejde en 
plan for, hvordan Den Afrikanske Unions (AU's) tilstedeværelse kan omstruktureres 
efter 2021; minder i denne forbindelse om FN's, AU's og Somalias føderale regerings 
primære ansvar for at udarbejde en sådan plan med støtte fra internationale partnere;

10. opfordrer indtrængende alle udenlandske aktører til ikke at bringe de igangværende 
bestræbelser inden for statsopbygning og fredsopbygning i fare og samtidig fremme 
stabiliteten og bevare landets enhed; minder alle parter om den fortsatte våbenembargo, 
som FN's Sikkerhedsråd har vedtaget over for Somalia;

11. glæder sig over den øgede repræsentation af kvinder i parlamentsvalget og bemærker, at 
der stadig er behov for en større repræsentation; understreger den vigtige rolle, som 
kvinder spiller i konfliktløsning og fredsopbygning; opfordrer til fuld, lige og 
meningsfuld deltagelse og inddragelse af kvinder på alle niveauer i overensstemmelse 
med det somaliske kvindecharter;

12. fordømmer den fortsatte seksuelle og kønsbaserede vold mod kvinder og piger i 
Somalia og opfordrer til fortsatte og samordnede nationale bestræbelser på at bekæmpe 
seksuel og kønsbaseret vold, herunder effektiv gennemførelse i national lovgivning og 
anvendelse af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention nr. 190 om 
vold og chikane på arbejdspladsen, som Somalia har ratificeret, ratificeringen af 
konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder og 
vedtagelsen af en progressiv lovgivning mod kvindelig kønslemlæstelse både på 
statsplan og føderalt plan; opfordrer indtrængende den somaliske regering til at træffe 
konkrete foranstaltninger til at forebygge seksuel vold mod kvinder og børn;

13. opfordrer de somaliske myndigheder til at ophæve bestemmelserne i den ændrede 
medielov fra 2020, som i alvorlig grad begrænser mediefriheden og ytringsfriheden og 
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ikke overholder de internationale standarder for ytringsfrihed;

14. beklager de seneste angreb på journalister og mediefolk, som har en legitim rolle at 
spille i statsopbygningen og valgprocessen, og som bør være i stand til at udføre deres 
arbejde uden frygt eller intimidering; opfordrer de somaliske myndigheder til at 
gennemføre og afslutte efterforskningen af drabene på alle journalister i 2021, herunder 
drabene på Jamal Farah Adan, og til at retsforfølge de ansvarlige;

15. opfordrer indtrængende Somalias føderale regering og de føderale medlemsstater til 
straks at erklære et moratorium for anholdelse og fængsling af journalister under 
udførelsen af deres journalistiske opgaver, som foreslået af Journalister uden Grænser 
og det somaliske journalistforbund, og til at sætte en stopper for den fortsatte brug af 
Somalias gamle og forældede straffelov til at straffe journalister og begrænse 
mediefriheden og ytringsfriheden;

16. opfordrer Somalias føderale regering, de føderale medlemsstater og det internationale 
samfund til at sikre, at udenlandske eller multinationale virksomheder, der opererer i 
Somalia, fuldt ud respekterer, værner om og anvender internationale 
menneskerettighedstraktater og andre retlige instrumenter, herunder Somalias 
foreløbige forfatning og lovgivning, samt FN's vejledende principper om erhvervslivet 
og menneskerettighederne og de grundlæggende ILO-konventioner; understreger 
behovet for at gå efter al-Shabaabs finanser og forhindre ulovlig generering af 
indtægter, herunder fra råmaterialer;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, præsidenten, 
premierministeren og parlamentet i Somalia, FN's generalsekretær, FN's Sikkerhedsråd, 
FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling ACS-EU.


