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Az Európai Parlament állásfoglalása a szomáliai helyzetről
(2021/2981(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Szomáliáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel a közös EU–Afrika-stratégiára,

– tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel az Afrikai Uniónak az afrikai belső menekültek védelméről és támogatásáról 
szóló egyezményére,

– tekintettel a gyermek jogairól szóló 1989. évi ENSZ-egyezményre,

– tekintettel a Szomáliai Szövetségi Köztársaságra irányuló EU–Szomália nemzeti 
indikatív programra (2014–2020),

– tekintettel az Afrikai Unió szomáliai missziójának (AMISOM) 2017. november 8-i 
nyilatkozatára, amelyben bejelenti, hogy 2017 decemberétől a csapatok Szomáliából 
való fokozatos kivonását kezdeményezi, és 2020-ra az összes csapatot ki kívánja vonni 
az országból,

– tekintettel Josep Borrell főképviselőnek a szomáliai politikai helyzetről szóló, 2021. 
szeptember 18-i nyilatkozatára,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a szomáliai helyzetről szóló, 
2021. március 12-i 2568 sz. határozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) 
bekezdésére,

A. mivel a szomáliai humanitárius helyzet tovább romlik, számos válság sújtja, többek 
között politikai instabilitás, terrorista tevékenységek, az élelmiszer-ellátás 
bizonytalansága, aszály, éghajlati válság és a Covid19, amelyek veszélyeztetik a 
stabilitást, az emberi jólétet és a megélhetést, és tömeges lakóhelyelhagyást okoznak az 
országban és a régióban;

B. mivel a nemzetközi segélyszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy Szomália 
humanitárius katasztrófa szélén áll, mivel a becslések szerint 5,9 millió ember szorul 
humanitárius segítségre, és több mint 2,7 millió ember néz szembe az élelmiszer-ellátás 
bizonytalanságának vészhelyzeti szintjével az egész országban, ideértve több mint 
800 000 öt év alatti gyermeket, akiket az akut alultápláltság veszélye fenyeget; mivel 2 
millió ember súlyos vízhiánnyal küzd; mivel az ENSZ megállapította, hogy Szomália 
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hat éve a legsúlyosabb finanszírozási hiánnyal szembesül; mivel a humanitárius 
partnerek becslései szerint 2022-ben 7,7 millió szomáliai szorul majd humanitárius 
segítségre, és 2022-ben mintegy 1,2 millió öt év alatti gyermek akut alultápláltságára 
lehet számítani, ha nem biztosítanak azonnali kezelést;

C. mivel Szomália a működő egészségügyi rendszer hiánya, a lélegeztetőgépek, a 
gyógyszerek és a személyzet hiánya miatt nem volt képes reagálni a Covid19-
világjárványra; mivel Szomália – számos afrikai országhoz hasonlóan – a védőoltások 
hiánya miatt nem tudta beoltani lakosságát, így annak mindössze 3%-át oltották be 
teljes körűen;

D. mivel az oktatási ágazatot rendkívüli mértékben sújtja a Covid19-világjárvány, és 
számos gyermek, köztük különösen a belső menekültek által lakott helyszíneken élő 
gyermekek nem tudják folytatni formális tanulmányaikat például azért, mert szüleik 
elveszítik megélhetésüket és tényleges jövedelemforrásaikat;

E. mivel továbbra is a felkelők csoportjai jelentik a biztonság hiányának legjelentősebb 
forrását az országban, mivel megkülönböztetés nélkül hajtanak végre támadásokat a 
szomáliaiak ellen, és részt vesznek emberrablásokban és gyermekek fegyveres 
konfliktushoz történő erőszakos toborzásában; mivel 2021-ben eddig mintegy 1000 
polgári személy vesztette életét vagy sebesült meg fegyveres konfliktusban, és a legtöbb 
polgári áldozatért az as-Sabáb felelős; mivel a fegyveresek fokozták támadásaikat és 
kormányzati tisztviselők ellen irányuló célzott gyilkosságokat hajtottak végre a 2021. 
évi választási folyamat megzavarása érdekében;

F. mivel továbbra is a kiszolgáltatott csoportok – többek között a nők, a gyermekek, az 
idősek, a belső menekültek, az LMBTQ személyek és más kisebbségek – a visszaélések 
és az erőszak fő célpontjai; mivel a szexuális és nemi alapú erőszak, valamint a 
konfliktushoz kapcsolódó erőszak továbbra is széles körben, büntetlenül fordul elő, 
különösen a konfliktusövezetekben;

G. mivel az ENSZ főtitkárának a gyermekekről és a fegyveres konfliktusokról szóló 2021. 
évi jelentése szerint Szomáliában folytatódnak a gyermekek elleni súlyos visszaélések, 
és 2020-ban legalább 1087 gyermeket öltek és csonkítottak meg; mivel az as-Sabáb a 
gyermekek fő toborzója, míg az as-Sabáb, a kormányzati biztonsági erők, a regionális 
biztonsági erők és a klán milíciák összesen 1716 gyermeket toboroztak tavaly;

H. mivel 2020 augusztusában a parlament Mogadishuban új törvényt terjesztett elő a 
szexuális kapcsolatokkal összefüggő bűncselekményekről, amely lehetővé teszi a 
gyermekházasságot, mivel a gyermeket az életkor helyett a testi érettség alapján 
határozza meg, és a túlélők számára gyenge eljárási védelmet biztosít; mivel a szexuális 
kapcsolatokkal összefüggő bűncselekményekről szóló új törvény sérti a nemzetközi és a 
regionális emberi jogi kötelezettségeket;

I. mivel a véleménynyilvánítás szabadságát továbbra is súlyosan korlátozzák, az 
újságírókat és az emberijog-védőket megfenyegetik, önkényesen fogva tartják és 
megtagadják tőlük a jogszerű és tisztességes eljáráshoz való jogot; mivel a 
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médiaorgánumokat a hatóságok regionális és szövetségi szinten bezárták; mivel a 
hatóságok ritkán vizsgálják ki az újságírók ellen elkövetett gyilkosságokat vagy 
támadásokat, és ritkán vonják büntetőeljárás alá az elkövetőket;

J. mivel a választási folyamatot megelőzően a szomáliai szövetségi kormány biztonsági 
erői és regionális hatóságai különösen Puntföldön, valamint az as-Sabáb megfélemlítés, 
zaklatás és önkényes letartóztatások révén fokozták az újságírók elleni támadásokat; 
mivel a független média a tisztességes választási folyamat alapvető eleme; mivel 2021 
folyamán számos újságírót öltek meg jogellenesen, köztük Abdiaziz Mohamud Guled 
veterán újságírót, a Radio Mogadishu igazgatóját, akit az as-Sabáb 2021. november 20-
án Mogadishuban gyilkolt meg;

K. mivel becslések szerint 2,9 millió szomáliai vált belső menekültté; mivel 2021 
augusztusa és októbere között 55 000 ember kényszerült elmenekülni otthonából, 80%-
uk konfliktus miatt, 20%-uk pedig az éghajlattal kapcsolatos események miatt; mivel 
Kenyában számos menekülttábor van, ahol az 1991-es szomáliai polgárháború óta 
fogadják a szomáliai menekülteket és menedékkérőket, köztük a kakumai és dadaabi 
tábor, ahol mintegy 520 000 nyilvántartásba vett menekült és menedékkérő található; 
mivel a táborokban az életkörülmények nem biztonságosak, és különösen a nők, a 
gyermekek és az LMBTQ személyek szembesülnek ismétlődően bántalmazással és 
erőszakkal; mivel 2021. április 29-én az ENSZ menekültügyi főbiztosa (UNHCR) és a 
kenyai kormány megállapodott a kakumai és a dadaabi táborok bezárásának későbbi 
időpontra, 2022. június 30-ra halasztásáról és a bezárásra vonatkozó ütemtervről;

L. mivel Szomália továbbra is az egyik legveszélyesebb afrikai ország a szakszervezeti 
tagok számára, akik rendszeresen erőszaknak és megfélemlítésnek vannak kitéve; mivel 
a szomáliai munkavállalóktól többek között a külföldi vállalkozók folyamatosan 
megtagadják alapvető emberi és munkavállalói jogaikat, munkahelyi egészségüket és 
biztonságukat rendszeresen veszélyeztetik és rosszul fizetik őket;

M. mivel a választási folyamatnak eredetileg 2021 októberében kellett volna lezárulnia az 
elnökválasztással; mivel azonban a választási folyamatot folyamatosan feltartóztatják, 
miután a szövetségi tagállamok késlekedtek a szomáliai szövetségi parlament két háza 
tagjainak megválasztásával, amelyek pedig Szomália elnökét választanák meg; mivel 
minél tovább késik a választási folyamat, annál több forrást vonnak el a fontos nemzeti 
prioritásoktól, például a humanitárius vészhelyzetekre való reagálástól;

N. mivel a klánok küldötteinek összesen 275 parlamenti képviselőt kell kinevezniük az 
alsóházba, míg Szomália öt állami jogalkotója már mind az 54 szenátort megválasztotta 
a felsőházba; mivel a hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2021. december 24-
ig lezárják az alsóházi választásokat; mivel a választási folyamatok hiteles lezárása 
kulcsfontosságú lesz Szomália biztonságának és hosszú távú fejlődésének 
biztosításához;

O. mivel a felsőházba megválasztottak 26%-a nő, ami pozitív fejlemény Szomáliában a 
nemek közötti egyenlőség felé vezető úton; mivel további erőfeszítéseket kell tenni az 
alsóház számára megállapított 30%-os kvóta teljesítése, valamint a nők Szomália 
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politikai, társadalmi és gazdasági döntéshozatalába való teljes körű bevonása 
érdekében;

P. mivel a belső politikai folyamatokba és a választások megszervezésébe való külföldi 
beavatkozás hátráltatta a választások időben történő lezárását; mivel az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa 2021. november 15-én elfogadta a 2607 (2021) sz. határozatot, 
amely megújítja a Szomáliával szembeni fegyverembargót;

Q. mivel az AMISOM ENSZ-megbízatása 2021. december 31-én lejár; mivel a szomáliai 
szövetségi kormány és az Afrikai Unió (AU) nem tudott megállapodni az Afrikai Unió 
vezette misszió átalakításáról, amint azt az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2568 (2021) 
számú határozata előírta;

R. mivel 2020 decemberében a Tanács 2022. december 31-ig meghosszabbította a közös 
biztonság- és védelempolitika (KBVP) két szomáliai missziójának, a szomáliai 
kapacitásépítést célzó európai uniós missziónak (EUCAP) és az Unió szomáliai 
kiképzési missziójának (EUTM), valamint az ATALANTA műveletnek a megbízatását;

S. mivel 2021. november 5-én Szomália nemkívánatos személynek nyilvánította az Afrikai 
Unió követét, Simon Mulongót, és arra kötelezték, hogy hét napon belül hagyja el az 
országot, azzal vádolva őt, hogy az AMISOM megbízatásával összeegyeztethetetlen 
tevékenységekben vett részt;

T. mivel az EU 286 millió eurót különített el Szomália számára a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó nemzeti indikatív program keretében elsősorban a jogállamiság, a biztonság, 
az élelmezésbiztonság és az oktatás támogatására; mivel 2021-ben az EU 45,3 millió 
eurót különített el szomáliai humanitárius projektek finanszírozására, ebből 2,8 millió 
eurót a Covid19 elleni védőoltások nemzeti bevezetésének támogatására; mivel az EU 
és tagállamai együttesen az összes szomáliai humanitárius segély több mint 35%-át 
biztosítják;

1. komoly aggodalmának ad hangot a szomáliai humanitárius válság súlyosbodása miatt; 
elítéli a terrorista csoportok, különösen az as-Sabáb által elkövetett, a polgári lakosság, 
a humanitárius munkások, az újságírók, a választási tisztviselők és az AMISOM ellen 
irányuló emberi jogi jogsértéseket és visszaéléseket, valamint megkülönböztetés nélküli 
támadásokat; felszólítja a különböző szomáliai konfliktusokban érintett valamennyi 
felet, hogy haladéktalanul vessenek véget az emberi jogokkal való visszaéléseknek, és 
tegyenek konkrét lépéseket annak érdekében, hogy a felelősöket tisztességes eljárásban 
bíróság elé állítsák; határozottan felszólít az ellenségeskedések beszüntetésére és – 
amennyiben lehetséges – átfogó párbeszéd folytatására a politikai nézeteltérések 
rendezése érdekében;

2. emlékeztet arra, hogy csak a társadalmi befogadás és a demokratikus alapelveken és a 
jogállamiságon alapuló jó kormányzás révén lehet tartós stabilitást és békét elérni 
Szomáliában; felhívja ezért Szomália vezetőit, hogy fokozzák az ország választási 
folyamatának lezárására irányuló erőfeszítéseiket, és 2021 vége előtt zárják le az 
inkluzív és hiteles alsóházi választásokat, hogy az elnökválasztást a lehető leghamarabb 
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meg lehessen tartani; hangsúlyozza, hogy a választási folyamatnak békésen kell 
lezajlania, összhangban a 2021. május 27-én elfogadott korábbi menetrenddel; 
felszólítja továbbá Szomália vezetőit, hogy a stabilitás megteremtése érdekében 
tanúsítsanak önmérsékletet és tartózkodjanak minden olyan fellépéstől, amely 
fokozhatja a politikai feszültségeket vagy az erőszakot, és tagadják meg az as-Sabábtól 
a politikai befolyásszerzés lehetőségét; felszólít az alapvető jogok, például a békés 
gyülekezéshez való jog, valamint a mozgás, az egyesülés és a véleménynyilvánítás 
szabadságának teljes körű tiszteletben tartására a kampány- és választási időszakokban; 
elítéli a kormányerők által a politikai ellenzékkel és a tüntetőkkel szemben alkalmazott 
túlzott erőszakot; óva int minden olyan további kezdeményezéstől, amely a korábbi 
megbízatásoknak a szomáliai érdekelt felek széles körű támogatása nélküli 
meghosszabbításához vezet, és ellenez minden párhuzamos folyamatot és részleges 
választást;

3. felhívja az EU-t, annak tagállamait és nemzetközi partnereit, hogy a szükségleteknek 
megfelelően sürgősen növeljék a humanitárius segítségnyújtást, és nyújtsanak további 
segítséget a Covid19-re való reagáláshoz, különösen az oltóanyagok megosztása, 
valamint az alapvető orvosi eszközök és gyógyszerek biztosítása révén; hangsúlyozza, 
hogy a nemzetközi közösségnek segítenie kell abban, hogy minden tőle telhetőt 
megtegyen annak érdekében, hogy Szomáliában és a régióban megfékezzék a Covid19-
járványt, többek között az oltóanyagok szélesebb körben történő szétosztása és az 
oltóanyaggyártási kapacitás növelése révén;

4. felszólítja a szomáliai hatóságokat, hogy hagyjanak fel az önkényes letartóztatásokkal, 
engedjék szabadon a törvénytelenül és indokolatlanul fogva tartott személyeket, 
lépjenek fel a biztonsági erők, politikusok és helyi hatóságok által a polgári lakosság 
ellen elkövetett zaklatások és megfélemlítések ellen, és biztosítsák a felelősök 
felelősségre vonását; ragaszkodik ahhoz, hogy a hatóságok szüntessék be a katonai 
bíróságok által elrendelt kivégzéseket, fogadjanak el moratóriumot és töröljék el a 
halálbüntetést; sürgeti a szomáliai kormányt, hogy erősítse meg a jogállamiságot, 
hozzon létre független és pártatlan igazságszolgáltatási rendszert, és biztosítson 
kártérítést a bírósági eljárás nélküli és túlzott erőszak áldozatai számára; sürgeti a 
szomáliai hatóságokat, hogy mielőbb fogadják el a polgári személyek védelmére 
vonatkozó politikát és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló nemzeti törvényt, és 
biztosítsák, hogy azok teljes mértékben megfeleljenek a nemzetközi emberi jogi 
normáknak és standardoknak;

5. komoly aggodalmának ad hangot a szomáliai menekültek és belső menekültek száma és 
jóléte miatt; felszólítja az EU-t és a nemzetközi partnereket, hogy működjenek együtt a 
szomáliai szövetségi kormánnyal a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban lévő 
védelem, segítségnyújtás és tartós megoldások biztosítása érdekében; üdvözli, hogy a 
szomáliai szövetségi kormány ratifikálta az Afrikai Uniónak az afrikai belső 
menekültek védelméről és támogatásáról szóló egyezményét, és felhívja a Bizottságot, 
hogy támogassa Szomáliát a nemzeti jogi keretek kidolgozásában, valamint a belső 
menekültek és a menekültek biztonságának biztosításában, különös tekintettel a 
legkiszolgáltatottabbakra, például a nőkre, a gyermekekre és a kisebbségi csoportokhoz 
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tartozó személyekre, mivel őket fenyegeti leginkább az erőszak, a bántalmazás és a 
jogsértések kockázata;

6. mélységes aggodalmát fejezi ki az éghajlatváltozás okozta társadalmi és gazdasági 
károk, többek között a szélsőséges időjárási események és a sáskajárás miatt; üdvözli, 
hogy Szomália az ENSZ 2021. évi éghajlatváltozási konferenciáján (COP26) 
kötelezettséget vállalt a társadalmi párbeszéden és a megújuló energia előtérbe 
helyezésén alapuló igazságos átmenet iránt Szomália energiaszükségletének fedezése 
érdekében; sürgős fellépésre és az éghajlatváltozással kapcsolatos katasztrófák 
megelőzésére vagy enyhítésére irányuló cselekvési tervek, például az Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezet (FAO) sivatagi sáskajárás okozta válsághelyzetre vonatkozó 
cselekvési tervének megfelelő végrehajtására szólít fel;

7. sajnálatát fejezi ki a terrorista csoportok által a humanitárius munkások ellen elkövetett 
támadások, az infrastruktúra megsemmisítése és a segélyek eltérítése miatt; emlékeztet 
arra, hogy a nemzetközi jog értelmében garantálni kell, hogy a humanitárius segítség 
Szomália egész területén akadálytalanul juthasson el a rászorulókhoz;

8. elismeri az AMISOM szerepét az as-Sabáb és a fegyveres ellenzéki csoportok jelentette 
fenyegetéssel szembeni biztonság megteremtésében; támogatását fejezi ki az AMISOM 
műveleteire vonatkozó szomáliai átmeneti terv iránt, és felszólít annak időben történő 
végrehajtására; felhívja a biztonságban érdekelt legfontosabb szomáliai feleket, hogy 
érjenek el megállapodást a szomáliai biztonsági átmenetet támogató jövőbeli AMISOM 
stratégiai célkitűzéseiről, méretéről és összetételéről annak érdekében, hogy előrelépés 
történjen a szomáliai átmeneti terv végrehajtásában; a lakosság védelme érdekében 
felszólít a nemzetbiztonsági struktúra megerősítésére; felszólítja a szomáliai szövetségi 
kormányt, az AMISOM-ot és a szövetséges erőket annak biztosítására, hogy az as-
Sabáb elleni katonai hadműveleteiket a nemzetközi humanitárius jog és a nemzetközi 
emberi jogi normák szigorú betartása mellett hajtsák végre;

9. hangsúlyozza, hogy az as-Sabáb és a fegyveres ellenzéki csoportok elleni küzdelemben 
a szomáliai hatóságoknak kell elsődlegesen felelősséget vállalniuk az országban a 
biztonság szavatolásáért, de még nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt megtegyék; 
emlékeztet arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2568 (2021) sz. határozatával 
összhangban sürgősen ki kell dolgozni egy tervet arra vonatkozóan, hogy az átalakított 
afrikai uniós jelenlét hogyan nézne ki 2021 után; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, 
hogy elsődlegesen az ENSZ, az Afrikai Unió és a szomáliai szövetségi kormány 
felelőssége egy ilyen, a nemzetközi partnerek által támogatott terv kidolgozása;

10. sürgeti az összes külföldi szereplőt, hogy ne veszélyeztessék az állam- és békeépítésre 
irányuló, folyamatban lévő erőfeszítéseket, miközben előmozdítják a stabilitást és 
ugyanakkor megőrzik az ország egységét; emlékezteti valamennyi felet az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa által Szomáliával szemben elfogadott, folytatódó 
fegyverembargóra;

11. üdvözli a nők parlamenti választásokon való nagyobb arányú képviseletét, 
megjegyezve, hogy még ennél is nagyobb képviseletre van szükség; hangsúlyozza a nők 
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fontos szerepét a konfliktusrendezésben és a békeépítésben; felszólít a nők teljes körű, 
egyenlő és érdemi részvételére és bevonására minden szinten, a szomáliai nők 
chartájával összhangban;

12. elítéli a Szomáliában a nőkkel és lányokkal szembeni, jelenleg is zajló szexuális és nemi 
alapú erőszakot, és folyamatos és összehangolt nemzeti erőfeszítésekre szólít fel a 
szexuális és nemi alapú erőszak elleni küzdelem érdekében, ideértve a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munka világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
felszámolásáról szóló 190. sz. egyezményének hatékony átültetését és alkalmazását, 
amely egyezményt Szomália ratifikálta, a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény 
ratifikálását, valamint a női nemi szervek megcsonkítása elleni, állami és szövetségi 
szintű progresszív jogszabályok elfogadását; sürgeti a szomáliai kormányt, hogy hozzon 
konkrét intézkedéseket a nők és gyermekek elleni szexuális erőszak megelőzése 
érdekében;

13. felhívja a szomáliai hatóságokat, hogy helyezzék hatályon kívül a 2020. évi módosított 
médiatörvény azon rendelkezéseit, amelyek súlyosan korlátozzák a média szabadságát 
és a véleménynyilvánítás szabadságát, és nem felelnek meg a véleménynyilvánítás 
szabadságára vonatkozó nemzetközi normáknak;

14. sajnálatát fejezi ki az újságírók és a médiaszemélyzet ellen a közelmúltban elkövetett 
támadások miatt, holott nekik legitim szerepük van az államépítésben és a választási 
folyamatban, és lehetővé kellene tenni számukra, hogy munkájukat félelem és 
megfélemlítés nélkül végezhessék; felhívja a szomáliai hatóságokat, hogy folytassák le 
és zárják le a 2021-ben meggyilkolt valamennyi újságíró – köztük Dzsamál Farah Adan 
– ügyének kivizsgálását, és állítsák bíróság elé a felelősöket;

15. sürgeti a szomáliai szövetségi kormányt és szövetségi tagállamokat, hogy 
haladéktalanul jelentsék be a Riporterek Határok Nélkül és a Szomáliai Újságírók 
Nemzeti Szakszervezete által javasolt moratóriumot az újságírók újságírói feladataik 
ellátása során történő letartóztatására és bebörtönzésére vonatkozóan, és vessenek véget 
annak, hogy továbbra is Szomália régi és elavult büntető törvénykönyvét alkalmazzák 
az újságírók megbüntetésére, valamint a média szabadságának és a véleménynyilvánítás 
szabadságának korlátozására;

16. felszólítja a szomáliai szövetségi kormányt, annak szövetségi tagállamait és a 
nemzetközi közösséget annak biztosítására, hogy a Szomáliában működő külföldi vagy 
multinacionális vállalatok teljes mértékben tiszteletben tartsák, fenntartsák és 
alkalmazzák a nemzetközi emberi jogi szerződéseket és más jogi eszközöket, köztük 
Szomália ideiglenes alkotmányát és törvényeit, valamint az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveket és az alapvető ILO-egyezményeket; 
hangsúlyozza, hogy az as-Sabáb pénzügyeit kell célba venni, és meg kell előzni az 
illegális – többek között nyersanyagokból származó – bevételszerzést;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az 
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Afrikai Uniónak, Szomália elnökének, miniszterelnökének és parlamentjének, az ENSZ 
főtitkárának, az ENSZ Biztonsági Tanácsának, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, 
valamint az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek.


