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Somalia  

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2008 om Somalia  

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sina resolutioner om situationen i Somalia, särskilt av den 15 

november 2007 om Somalia1 och den 19 juni 2008 om det rutinmässiga dödandet av 

civila i Somalia2, 

– med beaktande av Amnesty Internationals rapport av den 1 november 2008 med titeln 

"the State of the World's Human Rights", 

– med beaktande av uttalandet den 8 november 2008 av Radhika Coomaraswamy, FN:s 

generalsekreterares särskilda representant för barn i väpnade konflikter, i vilket hon 

fördömde steningen av den 13-åriga Aisha Ibrahim Duhulow, 

– med beaktande av olika regionala människorättsinstrument, särskilt den afrikanska 

stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter från 1981 och det tillhörande 

protokollet från 2003 om afrikanska kvinnors rättigheter, 

– med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen och av följande skäl: 

A. Den 27 oktober 2008 stenades en 13-årig flicka, Aisha Ibrahim Duhulow, till döds i 

Somalia. 

B. Steningen utfördes av en grupp på 50 män inne på ett stadion i den södra delen av 

Kismayo inför ett tusental åskådare. 

C. Flickan hade åtalats och dömts för att ha begått äktenskapsbrott i strid med islamsk lag, 

men hade i själva verket våldtagits av tre män. 

D. Det var al-Shabab-milisen, som kontrollerar Kismayo, som fängslade Aisha Ibrahim 

Duhulow och beordrade att hon skulle avrättas genom stening, men däremot har milisen 

inte gripit eller fängslat dem som anklagats för att ha våldtagit henne. 

E. I samband med att några av de närvarande försökte rädda Aisha Ibrahim Duholows liv 

öppnade milismedlemmar eld inne på stadion och sköt ihjäl en pojke som stod och tittade 

på. 

F. Det finns trovärdiga rapporter om att människorättsaktivister i Kismayo fått ta emot 

dödshot från al-Shabab-milisen, som anklagar dem för att sprida falsk information om 

händelsen. 

G. Till följd av den dramatiska situationen i Somalia och det omfattande våld som utövas av 
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vissa fraktioner inom Alliansen för Somalias återbefrielse (de så kallade islamiska 

domstolarna), som försöker störta Somalias legitima regering, begås dagligen grova brott 

mot de mänskliga rättigheterna i landet. 

H. Till brotten mot de mänskliga rättigheterna hör även kidnappningen nyligen av två 

italienska romersk-katolska nunnor från Kenya, som för närvarande hålls fångna i 

Somalia, liksom de allt vanligare självmordsdåden, som under de senaste veckorna har 

kostat minst 30 människoliv i de norra delarna av landet. 

I. Personal i en del internationella organisationer som finns på plats i landet har på senare 

tid varit måltavla för våldtäkter och mord, som i flertalet fall tillskrivits medlemmar ur 

väpnade oppositionsgrupper, däribland al-Shabab-miliser, och fraktioner av de ”islamiska 

domstolarna”. 

J. De islamistiska upprorsmännen har genomfört offentliga pryglingar i huvudstaden 

Mogadishu för att visa sin växande styrka. 

K. Dessa brutala handlingar visar vilka metoder miliserna använder och mer allmänt hur 

respekten för de mänskliga rättigheterna skulle äventyras vid en utvidgning av deras 

kontroll över landet. 

L. Somalias federala övergångsregering och Alliansen för Somalias återbefrielse 

undertecknade den 26 oktober 2008 i Djibouti ett avtal om ett upphörande av 

stridshandlingarna, och de regionala ledarna för det östafrikanska regionala organet Igad 

(Inter-Governmental Authority on Development) presenterade en fredsplan för Somalia 

vid det särskilda toppmötet i Nairobi den 28-29 oktober 2008. 

M. Det är nödvändigt att stödja Somalias federala övergångsregering och dess president, 

Abdullahi Yusuf. 

1. Europaparlamentet fördömer kraftfullt steningen och avrättningen av Aisha Ibrahim 

Duhulow och uttrycker sin avsky för detta barbariska dåd mot ett 13-årigt våldtäktsoffer. 

2. Europaparlamentet uppmanar Somalias regering att fördöma denna avrättning och att 

vidta åtgärder för att förhindra sådana brutala avrättningar i framtiden. 

3. Europaparlamentet uppmanar Somalias regering att utfärda dokument och göra 

uttalanden för att återupprätta Aisha Ibrahim Duhulows heder postumt. 

4. Europaparlamentet stöder ansträngningarna av Somalias legitima regering att upprätthålla 

kontrollen över hamnen i Kismayo och kräver att de som anklagats för våldtäkten på 

Aisha Ibrahim Duhulow ska ställas inför rätta i vederbörlig ordning. 

5. Europaparlamentet uppmanar EU att tillhandahålla allt nödvändigt stöd för att få till stånd 

en hållbar demokratisk regering i Somalia och att ytterligare hjälpa Somalias regering att 

upprätthålla kontrollen över hela landet och upprätta rättsstatsprincipen på ett sätt som är 

förenligt med landets internationella åtaganden om de mänskliga rättigheterna. På så vis 

ska liknande avrättningar förhindras i framtiden. 

6. Europaparlamentet uppmanar kraftfullt Afrikanska unionens uppdrag i Somalia 

(Amisom) att göra fullt bruk av sitt mandat att skydda civilbefolkningen, med särskilt 



fokus på kvinnor och barn, och vill att Amisom ska få mandat att övervaka, utreda och 

rapportera brott mot de mänskliga rättigheterna. 

7. Europaparlamentet uppmanar både de somaliska och de kenyanska myndigheterna att 

göra allt som står i deras makt och att ta alla politiska och diplomatiska initiativ för att få 

de två italienska romersk-katolska nunnorna fria. 

8. Europaparlamentet stöder kraftfullt Djiboutiavtalet mellan Somalias federala 

övergångsregering och Alliansen för Somalias återbefrielse, vilket syftar till att sätta 

stopp för de mångåriga stridigheterna i Somalia och få till stånd en varaktig lösning i 

syfte att återupprätta freden och få ett slut på de övergrepp som det hänvisas till i denna 

resolution. 

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, medlemsstaterna, FN:s och Afrikanska unionens generalsekreterare, 

Igad-regeringarna, Amisom och Somalias regering. 

 

 


