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Somalija  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2008 o rutinskih pobojih civilistov v 

Somaliji 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o položaju človekovih pravic v Somaliji, 

– ob upoštevanju izjav predsedstva EU o nedavnem mirovnem sporazumu iz Džibutija, 

– ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki Muna, v katerih je 

izražena zaskrbljenost glede humanitarne katastrofe v Somaliji, ki še vedno traja, 

– ob upoštevanju pobud in izjav Afriške unije o razmerah v Somaliji, 

– ob upoštevanju načrta za narodno spravo, predlaganega v Resoluciji Varnostnega sveta 

Združenih narodov št. 1744 (2007), ki je bila sprejeta 20. februarja 2007 po zmagi Etiopije 

nad zvezo islamskih sodišč, 

– ob upoštevanju člena 115(5) svojega Poslovnika, 

A. ker je zaskrbljen zaradi dolgotrajne državljanske vojne v Somaliji in njenih posledic za 

proces sprave in miru v tej državi ter za varnost in stabilnost celotne regije Afriškega roga, 

B. ker so se v somalijskem glavnem mestu Mogadiš pred kratkim znova spopadle sile začasne 

zvezne vlade in uporniške enote, pri čemer je bilo ubitih približno sto ljudi, na tisoče pa jih 

je zapustilo domove, do tega pa je prišlo, ker so nekateri islamski voditelji zavrnili 

trimesečni sporazum o premirju iz Džibutija, ki so ga dosegli Združeni narodi, podpisali pa 

sta ga začasna zvezna vlada in Zveza za ponovno osvoboditev Somalije, 

C. ker so pripadniki civilne družbe v Somaliji, zlasti medijev, žrtve napadov in umorov, in ker 

je načrtni kruti umor Nasteha Dahirja Faraha, podpredsednika Nacionalnega združenja 

somalijskih novinarjev, ki so ga 7. junija 2008 ustrelili v mestu Kismajo na jugu Somalije, 

vreden obžalovanja, 

D. ker je bilo od začetka leta 2008 ubitih 15 humanitarnih delavcev, vključno z Mohamedom 

Mahdijem, uglednim vodjem lokalne agencije za pomoč ženskam in otrokom, ki so ga 

neznanci ustrelili v Mogadišu, 

E. ker je generalni sekretar Združenih narodov izrazil zaskrbljenost zaradi povečanega 

novačenja otrok vojakov, zlasti v Mogadišu, in zaradi pogoste uporabe otrok v skoraj vseh 

oboroženih silah v Somaliji, 

F. ker so za vse sprte strani še vedno značilne pogoste kršitve človekovih pravic in zlorabe 

mednarodnega humanitarnega prava, zlasti mučenje in druge oblike trpinčenja, posilstva, 

zunajsodne usmrtitve, samovoljno pridržanje ter napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, 



G. ker zaradi neprekinjenosti spora in politične nestabilnosti v Somaliji prihaja do piratstva in 

oboroženih ropov, 

H. ker je od februarja 2007 iz Mogadiša pobegnilo približno 856 970 Somalcev, medtem ko jih 

2,6 milijona – približno 35 % vsega prebivalstva – potrebuje humanitarno pomoč, pri čemer 

bi se ta številka do konca leta lahko povečala na 3,5 milijona, 

I.  ker je generalni sekretar Združenih narodov pozval etiopske sile, naj se vzdržijo vsesplošnih 

napadov na civiliste in civilne zgradbe, med drugim šole in bolnišnice, ter naj preučijo 

obtožbe o hudih kršitvah, ki naj bi jih njihove enote zagrešile nad otroki, 

1. močno obsoja nadaljevanje spopadov, načrtne uboje in druge hude kršitve človekovih 

pravic, ki jih izvajajo vse sprte strani in zaradi katerih je izgubilo življenje veliko 

somalijskih civilistov ter je prišlo do humanitarne katastrofe; 

2. poziva vse sprte strani, naj nemudoma ustavijo kršitve mednarodnih človekovih pravic in 

humanitarnega prava, načrtne napade na civiliste, grožnje s smrtjo, posilstva, nezakonita 

pridržanja, ugrabitve, ustrahovanja in ropanje ter v celoti spoštujejo določbe skupnega člena 

3 Ženevske konvencije; 

3. poziva k osvoboditvi dveh italijanskih in enega somalijskega člana kmetijske nevladne 

organizacije Cooperazione Italiana Nord Sud, Jolande Occhipinti, Giuliana Paganinija in 

Abdirahamana Jusufa Haraleja, ki so bili ugrabljeni 21. maja 2008 približno 60 kilometrov 

južno od Mogadiša in za katere se zahteva odkupnina v višini milijona ameriških dolarjev; 

4. poziva, da je treba preiskati vse kršitve človekovih pravic, vključno s hudimi kršitvami 

pravic otrok; poziva začasno zvezno vlado, naj odpravi pridržanja otrok in nadzira širjenje 

orožja malega kalibra; 

5. poziva vse sprte strani, naj storijo vse potrebno za zagotovitev neoviranega dostopa 

humanitarnega osebja in pomoči do prizadetih prebivalcev v državi ter naj sprejmejo 

učinkovite ukrepe za zagotovitev varnosti domačih in mednarodnih humanitarnih delavcev; 

6. pozdravlja mirovni sporazum med začasno somalijsko zvezno vlado in Zvezo za ponovno 

osvoboditev Somalije, ki je bil 9. junija 2008 dosežen na pogovorih na državni ravni v 

Džibutiju, podprli pa so ga posebni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov 

Ahmedu Uld Abdalah, Afriška unija ter druge regionalne organizacije in mednarodni 

partnerji; poziva začasno zvezno vlado, naj začne pristen spravni postopek z vsemi sprtimi 

stranmi v državi, da bi ustvarila pogoje za mir, varnost in stabilnost; 

7. poziva h krepitvi vloge civilne družbe, zlasti žensk in otrok, v postopku narodne sprave; 

8. poziva somalijsko začasno vlado, naj v sodelovanju z Združenimi narodi in Afriško unijo 

uporabi vsa razpoložljiva sredstva, da prepreči, obsodi in zatre piratstvo in oborožene rope s 

somalijske obale nad plovili, zlasti tistimi, ki prevažajo humanitarno pomoč; 

9. poziva Evropsko unijo, naj spodbudi kenijsko vlado, da bo somalijskim beguncem dovolila 

azil ter spoštovala njihove pravice do pomoči, kenijsko vlado pa poziva, naj dovoli neoviran 

dostop humanitarne pomoči prek mejnega prehoda El Wak; 

10. poziva vse donatorje, zlasti Evropsko unijo, naj notranje razseljenim osebam povečajo 



humanitarno pomoč in somalijskemu prebivalstvu zagotovijo učinkovito razvojno pomoč; 

11. poziva Komisijo, naj zagotovi, da pomoč Evropske unije ne bo napačno razdeljena, da bi se 

z njo povečal vpliv lokalnih vojaških vodij, ki so se prerinili med vrste začasnih zveznih 

institucij, ter naj po potrebi sprejme ukrepe za popravo položaja; 

12. poziva Varnostni svet Združenih narodov, naj okrepi svoj embargo na orožje za Somalijo 

ter naj sprejme odločnejše ukrepe, s katerimi bo zagotovil, da bodo embargo spoštovale vse 

države v tej regiji; poziva Varnostni svet Združenih narodov, naj preuči in uvede usmerjene 

ukrepe, vključno z možno napotitvijo na Mednarodno kazensko sodišče, proti vsem 

posameznikom, obtoženim vojnih zločinov in zločinov nad človeštvom v Somaliji; 

13. pozdravlja resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1814 (2008), ki je bila soglasno 

sprejeta dne 15. maja 2008 in v kateri je pozval k možni napotitvi 28 500 pripadnikov 

mirovnih sil ZN do izboljšanja političnih in varnostnih pogojev na terenu; ugotavlja, da bi 

predlagane sile Združenih narodov nadomestile manjšo skupino mirovnikov Afriške unije, 

ki so v Somaliji od marca 2007; 

14. izrazito spodbuja k temu, da bi misija Afriške unije v Somaliji (AMISOM) ter vse nadaljnje 

mirovne misije Združenih narodov imele nalogo, da varujejo civiliste – vključno z 

ženskami, otroki in notranje razseljenimi osebami – ter da bi vanjo vključile krepitev 

človekovih pravic, morale pa bi tudi biti zmožne spremljati, raziskati in prijaviti kršitve 

človekovih pravic; 

15. ponovno izraža podporo posebnemu predstavniku generalnega sekretarja Združenih 

narodov za Somalijo Ahmeduju Uldu Abdalahu in njegovim prizadevanjem za uskladitev 

ukrepov mednarodne skupnosti ter spodbuditev političnega dialoga akterjev v Somaliji ter 

stabilizacijo razmer v tej državi prek napotitve AMISOM; 

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, 

generalnim sekretarjem Afriške unije, Združenih narodov in Medvladnega organa za razvoj, 

predsedniku začasne zvezne vlade Somalije, vladi Etiopije in vseafriškemu parlamentu. 

 


