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Izgon nevladnih organizacij iz Darfurja 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2009 o izgonu nevladnih organizacij iz 

Darfurja 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju izjave, ki jo je predsedstvo v imenu Evropske unije podalo po odločitvi 

Mednarodnega kazenskega sodišča z dne 6. marca 2009 o odredbi naloga za prijetje 

sudanskega predsednika Omarja Hasana Al Baširja, 

– ob upoštevanju izjave komisarja Louisa Michela z dne 5. marca 2009 o izgonu 

humanitarnih nevladnih organizacij iz Sudana, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Sudanu/Darfurju, v katerih je izrazil 

zlasti svojo stalno podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču, 

– ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, ki je začel veljati 

1. julija 2002, 

– ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1593(2005), sprejete 

31. marca 2005, v kateri je Mednarodnemu kazenskemu sodišču predalo reševanje razmer v 

Darfurju, 

– ob upoštevanju člena 115(5) svojega Poslovnika, 

A. ker je predobravnavni senat Mednarodnega kazenskega sodišča 4. marca 2009 izdala nalog 

za prijetje sudanskega predsednika Omarja Hasana Al Baširja zaradi domnevne storitve 

kaznivih dejanj proti človečnosti ter vojnih zločinov v sudanski konfliktni provinci Darfur, 

B. ker se je sudanska vlada na odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča odzvala z izgonom 

13 glavnih nevladnih organizacij iz Darfurja, 

C. ker humanitarne organizacije v Darfurju izvajajo največjo humanitarno akcijo na svetu; ker 

po poročanjih Združenih narodov pomoč potrebuje do 4,7 milijona ljudi, vključno z 

2,7 milijonom notranje razseljenih oseb, 

D. ker se lahko zaradi izgona človekoljubnih organizacij poveča umrljivost in obolevnost kot 

posledica izpada zdravstvenih storitev ter izbruha nalezljivih bolezni, kot so diareja in 

bolezni dihal; ker so lahko posledice izgona tudi upad precepljenosti in večja umrljivost 

otrok, če ne bodo imeli dostopa do terapevtskega hranjenja in pomoči v hrani, 

E. ker so bile omenjene organizacije izgnane v času, ko so njihove storitve nujno potrebne, 

zlasti zato, ker v Zahodnem Darfurju v tem času razsaja epidemija meningitisa; ker bodo 

imeli oboleli zaradi izgona izredno omejen dostop do zdravljenja oziroma ga sploh ne bodo 

imeli, 

F. ker načelo Združenih narodov "odgovornost zaščititi" določa, da če nacionalne oblasti 



očitno ne zaščitijo svojega prebivalstva, morajo potrebno zaščito zagotoviti drugi, 

G. ker je sudanska vlada kot članica Združenih narodov obvezana sodelovati z Mednarodnim 

kazenskim sodiščem skladno z resolucijo 1593(2005), ki jo je varnostni svet sprejel v 

skladu s svojimi pooblastili iz poglavja 7, 

H. ker je osupel nad tem, da je sudanska vlada od odredbe naloga za prijetje večkrat odklonila 

sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem in je celo povečala število dejanj, s 

katerimi kljubuje temu sodišču in mednarodni skupnosti, 

1. močno obsoja izgon 13 človekoljubnih organizacij iz Darfurja kot odziv na mednarodni 

nalog za prijetje, ki ga je Mednarodno kazensko sodišče 4. marca 2009 izdalo proti 

sudanskemu predsedniku Al Baširju; 

2. zahteva takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh humanitarnih delavcev belgijske sekcije 

organizacije Zdravniki brez meja, ki so bili ugrabljeni 11. marca 2009 iz prostorov 

Zdravniki brez meja-Belgija v Saraf-Umri 200 kilometrov zahodno od El-Facherja, 

glavnega mesta severnega Darfurja; 

3. je zelo zaskrbljen zaradi neposrednih posledic izgonov na zagotavljanje humanitarne 

pomoči, od katere je nujno odvisnih več stotisočev ljudi; 

4.  poziva sudansko vlado, naj nemudoma prekliče svojo odločitev o izgonu 13 človekoljubnih 

organizacij in jim omogoči, da nadaljujejo svoje izredno pomembno delo, s katerim 

ranljivemu prebivalstvu v Darfurju omogočajo preživetje; poziva Svet in Komisijo, naj 

pospešita prizadevanja glede Afriške unije, Arabske lige in Kitajske, da bi k temu prepričale 

sudansko vlado; 

5. poziva sudansko vlado, naj sprejme pozitivne ukrepe za zagotovitev, da zagovorniki 

človekovih pravic v Sudanu ne bodo sodno preganjani, če bodo podpirali odločitev 

Mednarodnega kazenskega sodišča, ter da jih ne nadleguje ali ustrahuje; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, posebnemu 

predstavniku EU za Sudan, sudanski vladi, vladam in parlamentom držav članic ter 

članicam Varnostnega sveta Združenih narodov, institucijam Afriške unije in Arabske lige 

ter tožilcu Mednarodnega kazenskega sodišča. 

 

 


