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Somālija   

Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. novembra rezolūcija par Somāliju   

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā tā rezolūcijas par situāciju Somālijā, jo īpaši 2007. gada 15. novembra 

rezolūciju par Somāliju1 un 2008. gada 19. jūnija rezolūciju par civiliedzīvotāju 

nogalināšanas biežajiem gadījumiem Somālijā2, 

– ņemot vērā Amnesty International 2008. gada 1. novembra ziņojumu "Cilvēktiesību 

stāvoklis pasaulē", 

– ņemot vērā ANO Ģenerālsekretāra īpašās pārstāves jautājumos par bērniem bruņotos 

konfliktos Radhika Coomaraswamy 2008. gada 8. novembra paziņojumu, kurā nosodīta 

trīspadsmitgadīgās Aisha Ibrahim Duhulow nomētāšana ar akmeņiem, 

– ņemot vērā dažādus reģionālos cilvēktiesību instrumentus, un, jo īpaši 1981. gada Āfrikas 

Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu un tam pievienoto 2003. gada protokolu par Āfrikas 

sieviešu tiesībām, 

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu, 

A. tā kā 2008. gada 27. oktobrī Somālijā trīspadsmit gadus vecā meitene Aisha Ibrahim 

Duhulow tika nomētāta ar akmeņiem līdz nāvei; 

B. tā kā nomētāšanu ar akmeņiem veica 50 vīrieši dienvidu ostas pilsētas Kismaijo stadionā, 

1000 skatītāju acu priekšā; 

C. tā kā viņa tika apsūdzēta laulības pārkāpšanā, tādējādi noziegumā pret islāma likumu, bet 

patiesībā viņu bija izvarojuši trīs vīrieši, 

D. tā kā al-Shabah militārais grupējums, kas kontrolē Kismaijo, apcietināja Aisha Ibrahim 

Duhulow un pavēlēja nomētāt viņu ar akmeņiem, bet neaizturēja vai neapcietināja tos, kas 

bija vainojami izvarošanā; 

E. tā kā stadionā militārā grupējuma locekļi atklāja uguni, kad daži no cilvēkiem stadionā glābt 

Aisha Ibrahim Duhulow dzīvību, un nošāva zēnu, kas atradās netālu; 

F. tā kā ir uzticami ziņojumi par to, ka Kismaijo cilvēktiesību aktīvistiem al-Shabah militāristi 

ir draudējuši atņemt dzīvību, jo viņi izplatot nepatiesu informāciju par notikušo; 

G. tā kā briesmīgi cilvēktiesību pārkāpumi Somālijā notiek ikdienas, kuru iemesls ir 

dramatiskā situācija Somālijā, kā arī plaši izplatītā vardarbība, kuru pastrādā daži Somālijas 

Atkalatbrīvošanas frontes (tā sauktās Islāma tiesu savienības) grupējumi, kas cenšas gāzt 

                                                 
1  OV C 282 E, 6.11.2008., 479. lpp. 
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Somālijas likumīgo valdību;  

H. tā kā starp cilvēktiesību pārkāpumiem ir arī nesenā divu Itālijas Romas katoļu mūķeņu 

nolaupīšana no Kenijas, kuras vēlāk tika pārvestas uz Somāliju, kā arī pašnāvnieku 

uzbrukumu skaita palielināšanās, kuros pēdējās nedēļās valsts ziemeļu daļā dzīvību 

zaudējuši vismaz 30 cilvēki; 

I. tā kā valstī strādājošo starptautisko organizāciju darbinieki pēdējā laikā ir pakļauti 

vardarbībai un arī nogalināti, un tā kā lielākā daļa šo noziegumu tiek saistīta ar bruņoto 

opozīcijas grupējumu locekļiem, tostarp al-Shabah grupējumu un Islāma tiesu savienības 

grupējumiem, 

J. tā kā islāmistu nemiernieki galvaspilsētā Mogadišā ir veikuši publiskas nopēršanas, tādējādi 

cenšoties demonstrēt savu pieaugošo spēku; 

K. tā kā šādi brutāli nodarījumi parāda, kādas ir šo militāristu metodes, kā arī plašākā 

perspektīvā demonstrē tās briesmas cilvēktiesībām, kādas sagaidāmas, ja viņi paplašinās 

savu ietekmi valstī; 

L. tā kā Somālijas Federālā pagaidu valdība un Somālijas Atkalatbrīvošanas alianse parakstīja 

līgumu par kaujas darbību pārtraukšanu 2008. gada 26. oktobrī Džibutijā, un tā kā 

Starpvaldību reģionālās attīstības iestādes (IGAD) reģionālie līderi 2008. gada 28.-29. 

oktobrī īpašā augstākā līmeņa sanāksmē Nairobi nāca klajā ar Somālijas miera plānu, 

M. tā kā ir ļoti svarīgi atbalstīt Somālijas Pagaidu federālo valdību un tās prezidentu Abdullahi 

Yusuf, 

1. asi nosoda Aisha Ibrahim Duhulow nomētāšanu ar akmeņiem un nogalināšanu un pauž 

visdziļāko sašutumu par šādu šausminošu barbarisku rīcību pret 13 gadus vecu izvarošanas 

upuri;  

2. aicina Somālijas valdību nosodīt šo nogalināšanu un rīkoties, lai novērstu šādus brutālus 

noziegumus nākotnē; 

3. aicina Somālijas valdību izsniegt dokumentus un sniegt paziņojumus, lai reabilitētu Aisha 

Ibrahim Duhulow pēc nāves; 

4. atbalsta Somālijas valdības centienus nostiprināt kontroli pār Kismaijo ostu un aicina 

atbilstoši noteiktai kārtībai saukt pie atbildības tos, kas vainojami Aisha Ibrahim Duhulow 

izvarošanā; 

5. aicina ES nodrošināt visu nepieciešamo palīdzību, lai Somālijā izveidotu paliekošu 

demokrātisku valdību un turpināt palīdzību Somālijas valdībai, lai tā nostiprinātu savu 

kontroli pār visu valsti un izveidotu tiesiskumu, kas būtu savienojams ar tās 

starptautiskajām cilvēktiesību saistībām, tādējādi novēršot šādas slepkavības nākotnē;  

6. neatlaidīgi mudina Āfrikas Savienības misijai Somālijā (AMISOM) piešķirt visaptverošas 

pilnvaras aizstāvēt civiliedzīvotājus, īpašu uzmanību veltot sievietēm un bērniem, un aicina 

tās mandātā iekļaut cilvēktiesību pārkāpumu uzraudzību, izmeklēšanu un ziņošanu par tiem;  

7. aicina gan Somālijas, gan Kenijas vara iestādes darīt visu iespējamo un uzņemties visas 

iespējamās politiskās un diplomātiskās iniciatīvas, lai nodrošinātu divu itāļu Romas katoļu 



mūķeņu atbrīvošanu;  

8. stingri atbalsta Džibutijas nolīgumu starp Somālijas valdību un Somālijas Atkalatbrīvošanas 

aliansi, kura mērķis ir izbeigt gadiem ilgo karadarbību Somālijā un izstrādāt paliekošus 

risinājumus, lai atjaunotu mieru un izbeigtu noziegumus, kādi minēti šajā rezolūcijā, 

9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Apvienot 

Nāciju Organizācijas un Āfrikas Savienības ģenerālsekretāriem, IGAD valdībām, AMISOM 

un Somālijas valdībai. 


