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Stāvoklis Āfrikas ragā 

Eiropas Parlamenta 2009. gada 15. janvāra rezolūcija par stāvokli Āfrikas ragā 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Āfrikas raga valstīm, 

– ņemot vērā Attīstības komitejā 2008. gada 8. decembrī apstiprināto ziņojumu par misiju uz 

Āfrikas ragu, 

– ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu, 

A. tā kā neatrisinātie Etiopijas un Eritrejas un Eritrejas un Džibutijas robežkonflikti negatīvi 

ietekmē mieru un drošību Āfrikas ragā; tā kā stāvoklis Somālijā ir tā pasliktinājies, ka tajā ir 

viena no pasaules visbriesmīgākajām humanitārajām un drošības krīzēm; tā kā stāvoklis 

Sudānā ir galvenais faktors, kas apdraud drošību reģionā; 

B. tā kā Etiopija un Eritreja beidza karu, parakstot starptautiskā līmenī apspriestos „Alžīras 

nolīgumus”, kuri paredz ANO miera uzturēšanas misiju (UNMEE) un Etiopijas un Eritrejas 

Robežu komisijas (EEBC) izveidošanu, bet starp abām pusēm joprojām ir domstarpības 

nolīgumu un EEBC lēmuma īstenošanā; tā kā UNMEE mandātam bija jāizbeidzas 

2008. gada 31. jūlijā, jo Eritreja kavēja misiju un Etiopija atteicās ieviest EEBC lēmumu par 

Badme strīdus apgabalu; 

C. tā kā 2008. gada jūnijā saasinājās vardarbība uz Eritrejas un Džibutijas robežas Rāsdumeirā, 

kur gāja bojā 35 cilvēki un vairāki desmiti cilvēku tika ievainoti; tā kā 2008. gada 12. jūnijā 

ANO Drošības padome prasīja abām pusēm pārtraukt karadarbību, atsaukt karaspēku un 

atjaunot agrāko status quo; tā kā, neskatoties uz to, ka šobrīd stāvoklis ir mierīgs, joprojām 

pastāv saspīlējuma draudi, jo karaspēki atrodas tuvumā; 

D. tā kā 2008. gada 29. oktobrī notika teroristu pašnāvnieku uzbrukums Etiopijas tirdzniecības 

misijai, ANO mītnei un prezidenta pilij Somālilendas galvaspilsētā Hargeisā un vienlaicīgi 

notika uzbrukumi Somālijas reģiona Puntlendas pilsētā Bosāso, par kuriem ir arestēti 

vairāki cilvēki; 

E.  tā kā 2008. gada novembrī Džibutijā notika jauna sarunu kārta, kuras rezultātā Pārejas 

federālās valdības pārstāvji un opozīcijā esošā Somālijas un Džibutijas Atkalatbrīvošanas 

alianse (ARS-D) parakstīja vienošanos par varas sadalījumu, abām pusēm publiski 

paziņojot, ka tās atbalsta izmeklēšanas komisijas izveidi, lai izmeklētu cilvēktiesību 

pārkāpumus Somālijā; 

F. tā kā Starpvaldību attīstības iestāde (IGAD) 2008. gada 29. oktobra konferencē Nairobi, 

kurā piedalījās Pagaidu federālās valdības iestāžu pārstāvji un Pārejas federālā parlamenta 

deputāti, pieņēma septiņu punktu plānu, lai atbalstītu miera procesu Somālijā un izveidotu 

mehānismu tā īstenošanas uzraudzībai; 

G. tā kā kopš 2008. gada novembra Etiopija ir pamazām atsaukusi savu karaspēku no 



Mogadišas un visiem pārējiem rajoniem Somālijā, kuros tas atradās; tā kā Āfrikas 

Savienības misija Somālijā (AMISOM), kura kopš 2007. gada marta galvenokārt bija 

piesaistīta Mogadišai, tagad šajā apgabalā atradīsies viena; 

H. tā kā Pagaidu federālā valdība Somālijā četru gadu laikā nav izveidojusi visaptverošu 

valdību; tā kā prezidents Abdullahi nesen atkāpās, pastāv faktiskas briesmas, ka 

konkurējošās grupas varētu atkal sākt cīņu; 

I. tā kā vēl viens ievērojams drošības apdraudējums Āfrikas raga reģionā ir pirātisms; tā kā 

pirātismu nevar uzveikt tikai ar militāriem līdzekļiem, bet tā uzveikšana ir atkarīga 

galvenokārt no sekmīgas miera, attīstības un valsts veidošanas veicināšanas Somālijā; tā kā 

pirātisma dēļ Pasaules pārtikas programmai (PPP) bija jāaptur pārtikas palīdzības sūtījumi 

Somālijai, pasliktinot jau tā bīstamo humāno stāvokli; 

J. tā kā 2008. gada 8. decembrī ES uzsāka jūras operāciju EU NAVFOR Somālija (jeb 

operāciju Atalanta), lai aizsargātu PPP jūras konvojus un citus tirdzniecības kuģus, kuri 

kursē Somālijas ūdeņos; 

K. tā kā gadījumā, ja netiks īstenots Visaptverošs miera līgums (CPA) starp Sudānas ziemeļiem 

un dienvidiem, var notikt šķelšanās ar militāru konfliktu par naftas ieguves vietām 

pierobežas reģionā; tā kā šāda šķelšanās, visticamāk, varētu novest pie valsts pilnīga 

sabrukuma, kad Dārfūra un austrumu daļa mēģinātu panākt neatkarību, kā arī etniskām 

kaujām, kuras vēl vairāk saasinātu kaimiņvalstu, tostarp Eritrejas, iesaistīšanās; 

L. tā kā Džibutijā joprojām ir milzīgas problēmas un stāvoklis tajā kļūst satraucošs sakarā ar 

pārtikas krīzes sākumu visā pasaulē; tā kā somāļu reģionā Etiopijā, Ogadenā, ir milzīgs 

sausums un iedzīvotāji nesaņem tiem paredzēto, valdības kontrolēto pārtikas palīdzību, 

neskatoties uz PPP nesenajiem panākumiem pārtikas palīdzības piegādē šajā reģionā, jo 

piegāžu kavēšanās joprojām notiek tāpēc, ka ir nepieciešama militāra atļauja iebraukšanai 

somāļu apdzīvotajā reģionā; 

M. tā kā ES jau daudzus gadus ir paudusi bažas par cilvēktiesību, tiesiskuma, demokrātijas un 

pārvaldes stāvokli visās Āfrikas raga valstīs; tā kā tiek saņemtas ticamas ziņas par 

patvaļīgiem arestiem, piespiedu darbu, spīdzināšanu un sliktu apiešanos ar ieslodzītajiem, 

kā arī par žurnālistu vajāšanu un politiskām represijām reģionā; 

N.  tā kā starp cilvēktiesību pārkāpumiem Somālijā ir arī divu Itālijas katoļu mūķeņu, Maria 

Teresa Olivero un Caterina Giraudo, nolaupīšana; 

O. tā kā Džibutijā problemātisks jautājums ir mažoritārā vēlēšanu sistēma, kura ir ārkārtīgi 

neizdevīga opozīcijas partijām un kuru ieviesa 2008. gada valdības vēlēšanās, kad 

opozīcijas partiju Demokrātiskās atjaunotnes kustība (MRD) 2008. gada jūlijā pilnīgi 

nepamatoti aizliedza par it kā Eritrejas atbalstīšanu uzbrukumā Džibutijai, un Džibutijas 

Strādnieku arodbiedrība/Vispārējā Džibutijas Strādnieku arodbiedrība (UDT/UGTD) 

arodbiedrības vadītāji joprojām nav atjaunoti amatos pēc atlaišanas par darbu šajā 

arodbiedrībā; 

P. tā kā Etiopijā nevalstiskās organizācijas (NVO) un opozīcija atrodas baiļu varā, jo valdības 

kontrole ir pieaugusi un politisko brīvību ierobežo nesen pieņemtais preses likums un 

partiju reģistrācijas likums; tā kā Etiopijas valdības pieņemtais un parlamenta apstiprinātais 

likums par NVO (Likums par žēlsirdības kustību un sabiedrību reģistrāciju un regulēšanu 



— Proclamation for the Registration and Regulation of Charities and Societies) varētu 

nopietni ierobežot to starptautisko un Etiopijas biedrību darbību, kuras cīnās par 

vienlīdzību, tiesiskumu, cilvēktiesībām un konfliktu atrisināšanu, 

Reģionālā drošība 

 

1. aicina Etiopijas valdību oficiāli apstiprināt EEBC noteiktu demarkācijas līniju starp Eritreju 

un Etiopiju kā galīgu un saistošu, to norādot kartē; aicina Eritrejas valdību piekrist dialogam 

ar Etiopiju, kas varētu risināt karaspēka aizvešanu no robežas un fizisku robežas noteikšanu 

saskaņā ar EEBC lēmumu, kā arī starp abu valstu savstarpējo attiecību normalizēšanu, 

tostarp robežas atkalatvēršanu tirdzniecībai; aicina starptautisko sabiedrību un ES izdarīt 

spiedienu uz abām pusēm, lai pārvarētu pašreizējo strupceļu; 

2. aicina Padomi iecelt ES īpašo pārstāvi/sūtni Āfrikas raga reģionā; 

3. aicina Padomi un Komisiju turpināt centienus reģionālās politiskās partnerības mieram, 

drošībai un attīstībai Āfrikas ragā ietvaros, lai noteiktu vispārējas intereses projektus, kuri 

varētu veicināt reālu sadarbību starp Eritreju un Etiopiju, piemēram, energoapgādes, 

pārrobežu tirdzniecības un ostu jomās; 

4. aicina Eritrejas valdību vēlreiz apsvērt pašreizējo līdzdalības pārtraukšanu Starpvaldību 

attīstības iestādē; aicina ĀS un Starpvaldību attīstības iestādes vadītājus turpināt Eritrejas 

iesaistīšanu un mudina valdību no jauna pievienoties reģionālās un apakšreģionālās 

sadarbības centieniem; 

5. aicina Eritrejas valdību kopīgi ar Džibutijas valdību vienoties par neatkarīgas faktu 

vākšanas misijas nosūtīšanu, lai izpētītu stāvokli Rāsdumeirā; aicina abas puses izmantot 

dialogu un diplomātiskus pasākumus, lai atjaunotu abu valstu savstarpējās attiecības; 

6. aicina Padomi un Komisiju turpināt atbalstu iestāžu veidošanai Somālijā, Džibutijas miera 

līguma īstenošanai un IGAD centieniem miera procesā; mudina nostiprināt AMISOM un 

savlaicīgi izvietot ANO stabilizācijas spēkus, tiklīdz to ļauj politiskie un drošības apstākļi; 

7. nosoda aizvien biežākos uzbrukumus humānās palīdzības sniedzējiem pēdējo dažu mēnešu 

laikā, kuri ir smagi skāruši palīdzības operācijas un pasliktinājuši humanitāro stāvokli 

Somālijā; aicina ANO Humanitāro koordinatoru Somālijā apspriest humānās palīdzības 

pieejamību neatkarīgi no Džibutijas miera procesa, attiecībā uz vienu ģeogrāfisko apgabalu 

pēc otra, paātrināt pārtikas piegādi un atvieglot šausmīgo humāno stāvokli; 

8. uzsver, ka līdz ar Eiropas Savienības iesaistīšanos starptautiskās sabiedrības centienos 

Sudānas ziemeļu un dienvidu daļas miera līguma panākšanā šobrīd ir būtiski turpināt visus 

centienus, lai to ieviestu un saglabātu nepieciešamo spiedienu; tāpēc aicina Padomi un 

starptautisko sabiedrību pastiprināt atbalstu Sudānas ziemeļu un dienvidu daļas 

Visaptverošā miera līguma īstenošanai un nodrošināt ANO - AU misijas (UNAMID) pilnīgu 

izvietošanu Dārfūrā; 

9. aicina Padomi un Komisiju turpināt atbalstu Starpvaldību attīstības iestādei un tās 

centieniem izstrādāt integrācijas plānu reģionam, kā arī nostiprināt tā iestādes; 

Nodrošinātība ar pārtiku un attīstība 

10. aicina Eritrejas valdību ciešāk sadarboties ar starptautiskajām organizācijām, izvērtējot 



nodrošinātību ar pārtiku, lai varētu iejaukties savlaicīgi un mērķtiecīgi; 

11. aicina Eritrejas valdību ļaut Komisijai neierobežoti piekļūt Komisijas finansētajiem 

projektiem un veicināt tās atvērtību tehniskajai palīdzībai, kura paredzēta kopīgajiem 

projektiem un programmām; aicina to arī pielāgot Likumu par NVO, lai atvieglotu 

finansiālās prasības NVO, kuras vēlas iesaistīties attīstības pasākumos ar Eritreju; 

12. aicina Etiopijas valdību ļaut humānās palīdzības organizācijām pilnīgi piekļūt Ogadenas 

apgabalam Somālijā un nodrošināt visus nepieciešamos apstākļus, lai palīdzība varētu 

nokļūt pie iedzīvotājiem visā apgabalā; 

13. aicina Komisiju turpināt atbalstu reģionālajiem pārrobežu konfliktu risinājumiem ar ES 

reģionālās partnerības programmu mieram, drošībai un attīstībai, un jo īpaši ūdens resursu 

reģionālo apsaimniekošanu kā būtisku elementu nodrošinātībā ar pārtiku; 

14. aicina Komisiju pārbaudīt, lai neviena no tās palīdzības programmām, tostarp „skaidra 

nauda par padarīto”, netiktu īstenota ar piespiedu darbu; 

Cilvēktiesības, demokrātija un pārvaldība 

15. aicina Eritrejas valdību publiski paziņot par ieslodzīto atrašanās vietām un viņu veselības 

stāvokli, kā arī vai nu uzrādīt apsūdzības visiem politieslodzītajiem un visiem ieslodzītajiem 

žurnālistiem un viņu lietas nekavējoties izskatīt tiesā, vai arī nekavējoties viņus pilnīgi 

atbrīvot; 

16. aicina Eritrejas valdību pilnīgi ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp biedrošanās 

brīvību, vārda brīvību, plašsaziņas līdzekļu brīvību un apziņas brīvību; 

17. pauž nopietnas bažas par to, ka zviedru-eritriešu žurnālists Dawit Isaak joprojām atrodas 

ieslodzījumā Eritrejā un ir turēts cietumā kopš aresta 2001. gada septembrī bez tiesas 

sprieduma, un prasa nekavējoties atbrīvot Dawit Isaak un pārējos ieslodzītos žurnālistus; 

18. aicina ES no jauna apsvērt tās nostāju Eritrejas jautājumā, ja netiks panākta nekāda virzība 

Kotonū nolīguma pamatelementu (9. pants) ievērošanā, jo īpaši par cilvēktiesību 

pamatjautājumiem (Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas piekļuve cietumiem, G11 

cietumnieku atbrīvošana); 

19. aicina Somālijas Pagaidu federālo valdību nosodīt divu Itālijas katoļu mūķeņu nolaupīšanu 

un rīkoties, lai paātrinātu viņu atbrīvošanu un turpmāk novērstu nolaupīšanu; 

20. aicina Džibutijas varasiestādes aizsargāt opozīcijas partiju un neatkarīgo cilvēktiesību 

organizāciju politiskās tiesības, tostarp pilnīgi ievērot preses brīvību, pulcēšanās brīvību un 

vārda brīvību; uzsver, ka ir nepieciešams jēgpilns dialogs starp valdību un opozīciju, kura 

rezultātā tiktu pieņemts vēlēšanu likums, lai panāktu politisko partiju taisnīgāku pārstāvību 

parlamentā; prasa Džibutijas varasiestādēm ļaut MRD opozīcijas partijai atsākt darbību un 

atjaunot amatā visus UDT/UGTD arodbiedrības vadītājus, kuri tika atlaisti sakarā ar viņu 

darbību šajā arodbiedrībā; 

21. aicina Džibutijas valdību veikt pasākumus, lai nodrošinātu arodbiedrību tiesību labāku 

aizsardzību ar likumu un praksē saskaņā ar attiecīgajām SDO pamatkonvencijām; 

22. pauž nožēlu, ka Etiopijas parlaments ir ratificējis Likumu par žēlsirdības kustību un 



sabiedrību reģistrāciju un regulēšanu; prasa veikt ievērojamus pielāgojumus, lai nodrošinātu 

cilvēktiesību pamatprincipus; prasa, lai šī likuma īstenošanā netiktu ierobežotas 

pamattiesības, un prasa Komisiju to cieši uzraudzīt; 

23. mudina Etiopijas iestādes pārskatīt preses likumu un partiju reģistrācijas likumu, kā arī 

vēlēšanu padomes sastāvu, lai nodrošinātu opozīcijas partiju politisko tiesību ievērošanu; 

mudina Etiopijas iestādes izmeklēt vajāšanas un patvaļīgu arestu gadījumus, kuri skar 

opozīciju un pilsoniskās sabiedrības organizācijas un tiesāt atbildīgās personas; 

24. asi nosoda opozīcijas partijas Vienotība demokrātiskam tiesiskumam (UDJ) vadītājas 

Birtukan Midekssa ieslodzīšanu un prasa viņu atbrīvot nekavējoties un bez apsūdzības; 

25. aicina Etiopijas iestādes saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem ātri izskatīt Etiopijas 

Nacionālās skolotāju asociācijas (NTA) reģistrācijas pieteikumu un pārtraukt šīs asociācijas 

dalībnieku vajāšanu; 

26. aicina Etiopijas, Eritrejas un Džibutijas valdības, kā arī Padomi saskaņā ar Pārskatītā 

Kotonū nolīguma 8. pantu un VII pielikumu kopīgi vienoties par politiskā dialoga 

padziļināšanu saistībā ar cilvēktiesībām, demokrātijas principiem un tiesiskumu, tostarp 

iepriekš minētajām problēmām, lai noteiktu kritērijus un panāktu reālus rezultātus un 

virzību uz vietas; 

27. atzīst, ka vēlēšanām Sudānā ir jānotiek 2009. gadā, taču atzīmē, ka vēl nav grozīti likumi, 

kuri ierobežo vārda brīvību un indivīdu, politisko partiju un plašsaziņas līdzekļu 

organizēšanos un ir pretrunā ar Visaptverošo miera līgumu un Valsts pagaidu konstitūciju 

(INC), kā arī nav izveidota Valsts cilvēktiesību komisija; uzsver, ka šo likumu atcelšana un 

to aizstāšana ar tiesību aktiem, kuri atbilst CPA un INC, kā arī Valsts cilvēktiesību 

komisijas izveide ir priekšnoteikumi tādai videi, kurā var notikt brīvas un taisnīgas 

vēlēšanas; 

° 

° ° 

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, 

Āfrikas Savienības komisijas priekšsēdētājam, Āfrikas Savienības asamblejas attiecīgajam 

priekšsēdētājam, Āfrikas Savienības ģenerālsekretāram, Panāfrikas parlamentam, 

Starpvaldību attīstības iestādes dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī ĀKK un ES 

Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem. 


