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kasyklų darbininkų žudynės (2012/2783(RSP)) 

 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Pietų Afrikos ir ES strateginės partnerystės bendrąjį veiksmų planą – iki 

šiol vienintelę ES ir Afrikos šalies sudarytą tokio pobūdžio partnerystę, 

– atsižvelgdamas į AKR valstybių grupės ir ES partnerystės susitarimą (Kotonu 

susitarimas), 

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) deklaraciją dėl pagrindinių 

principų ir teisių darbe, taip pat į tolesnius su ja susijusius veiksmus, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų (JT) visuotinį susitarimą ir į Europos bendradarbiavimo 

ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas daugiašalėms įmonėms, 

– atsižvelgdamas į Tarptautinės kasybos ir metalų tarybos Tvaraus vystymosi programą, 

– atsižvelgdamas į prekybos, vystymosi ir bendradarbiavimo susitarimą, kurį 1999 m. 

pasirašė Europos Sąjunga ir Pietų Afrika ir kuris 2009 m. papildytas nuostatomis dėl 

politinio ir ekonominio bendradarbiavimo, 

– atsižvelgdamas į Prezidento Jacobo Zumos 2012 m. rugpjūčio 17 d. pranešimą spaudai, 

– atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2012 m. rugpjūčio 23 ir 24 d. 

pastabas, pateiktas pasibaigus 11-ajam Pietų Afrikos ir ES ministrų politiniam dialogui, 

kuriame dalyvavo užsienio reikalų ministrė M. Nkoana-Mashabane, 

– atsižvelgdamas į AKR valstybių grupės ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos 2012 m. 

gegužės 30 d. rezoliuciją dėl kasybos poveikio socialiniai sričiai ir aplinkai AKR šalyse, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį, 

A. kadangi per 2012 m. rugpjūčio 16 d. įvykusius policijos ir streikuojančių kasyklos 

darbininkų susirėmimus Marikanos „Lonmin“ platinos kasykloje, esančioje Pietų Afrikos 

Šiaurės Vakarų provincijoje, nušauti 34 ir sužeisti mažiausiai 78 asmenys; kadangi keletą 

ankstesnių dienų vyko įnirtingos streiko akcijos, per kurias žuvo 10 žmonių, įskaitant du 

apsaugos darbuotojus ir du policijos pareigūnus; 

B. kadangi per streikus suimta 270 kasyklos darbininkų ir pagal apartheido laikų „bendro 

tikslo“ įstatymą jie apkaltinti savo bendražygių mirtimi; 

C. kadangi kilus visuomenės nepasitenkinimui prokurorai panaikino 2012 m. rugpjūčio 16 d. 

suimtiems kasyklos darbininkams pateiktus kaltinimus žmogžudyste, be to, kol nebaigtas 

tyrimas, atidėta jiems iškelta byla dėl smurto viešumoje; 



D. kadangi nuo apartheido pabaigos 1994 m. šios žudynės – kruviniausias tarp policijos ir 

protestuotojų kilęs incidentas; 

E. kadangi incidentas turi būti vertinamas atsižvelgiant į platesnį didžiulės socialinės ir 

ekonominės suirutės, kurią išgyvena šalis, kontekstą; kadangi žlugus apartheido režimui 

Pietų Afrika sėkmingai kūrė demokratinę valstybę, tačiau iki šiol susiduria su esminiais 

ekonominiais ir socialiniais iššūkiais, įskaitant nemažėjančią didžiulę nelygybę, taip pat 

aukštą skurdo ir nedarbo lygį; 

F. kadangi po šių kruvinų įvykių Prezidentas J. Zuma viešai apgailestavo dėl šios tragiškos 

padėties; 

G. kadangi Prezidentas J. Zuma sukūrė teisminę tyrimo komisiją žudynėms ištirti, be to, 

žudynių tyrimą inicijavo ir Pietų Afrikos nepriklausomas policijos tyrimų direktoratas 

(angl. IPID); kadangi sukurtas tarpžinybinis komitetas, kuriam pavesta rasti ilgalaikį 

problemų, dėl kurių įvyko šios žudynės, sprendimą; 

H. kadangi dėl neįvykdytos darbo ginčų sprendimo mechanizmų reformos Pietų Afrika 

patyrė didelių ekonominių nuostolių ir tai neigiamai paveikė užsienio investicijas; 

I. kadangi tarp streikuojančių kasyklos darbininkų ir kasyklos savininkės „Lonmin“ – 

Londono biržos prekybos sąrašuose esančios kasybos bendrovės, kuri yra trečia pagal 

dydį pasaulyje –kilo ginčas dėl darbo užmokesčio; 

J. kadangi ginčą paaštrino intensyvi politinė ir profesinių sąjungų konkurencija, ypač įtampa 

tarp Nacionalinės kasyklų darbininkų sąjungos (angl. NUM) ir Kasyklų darbininkų 

asociacijos ir statybų sąjungos (angl. AMCU); 

K. kadangi pašalintas ankstesnysis Afrikos nacionalinio kongreso Jaunimo lygos 

(angl. ANCYL) prezidentas Julius Malema pastebėtas remiantis streikuojančius kasyklų 

darbininkus ir AMCU; 

L. kadangi mineralai ir iškasenos iš Pietų Afrikos eksportuojami – taip pat ir į Europos 

Sąjungos šalis; kadangi kasybos sektorių paveikė sumažėjusi paklausa ir išaugusios 

veiklos sąnaudos; 

M. kadangi kai kurie Marikanos „Lonmin“ kasyklos darbininkai iki šiol streikuoja 

reikalaudami geresnių atlyginimų; 

N. kadangi 2012 m. rugsėjo 5 d. įvykusią daugiau negu 3000 streikuojančių kasyklos 

darbininkų eiseną netoli Marikanos kasyklos esančiomis gatvėmis – didžiausią nesmurtinį 

protestą po 2012 m. rugpjūčio 16 d. žudynių – stebėjo didelės policijos pajėgos; 

O. kadangi veiksmai išplito į kitas kasyklas: keturi žmonės buvo sužeisti per 2012 m. 

rugsėjo 5 d. susirėmimus bendrovės „Gold One“ valdomoje „Modder East“ kasykloje 

apsaugininkams streikuojančius kasyklos darbininkus apšaudžius guminėmis kulkomis; 

1. griežtai smerkia brutalias 2012 m. rugpjūčio 16 d. streikuojančių kasyklos darbininkų 

žudynes, taip pat ankstesnius smurto proveržius, nusinešusius 10 žmonių, įskaitant du 

apsaugos darbuotojus ir du policijos pareigūnus, gyvybę; 

2. reiškia nuoširdžią užuojautą visų, kurie neteko gyvybės prasidėjus krizei Marikanos 



kasykloje, šeimoms; 

3. teigiamai vertina ir Prezidento J. Zumos sprendimą sukurti tyrimo komisiją, ir IPID 

iniciatyvą ištirti žudynes; 

4. ragina tyrimo komisiją laikytis skaidrumo, veikti atidžiai, savarankiškai ir nešališkai ir 

užtikrinti, kad jos tyrimas papildytų IPID atliekamą tyrimą; 

5. ragina visas susijusias šalis bendradarbiauti su tyrimo komisija siekiant išsiaiškinti, kas 

įvyko Marikanoje; 

6. ragina tyrimo komisiją ištirti pagrindinę priežastį, kodėl policija panaudojo pernelyg 

didelę jėgą, ir reiškia didžiulį susirūpinimą dėl to, kad valdžios institucijos taiko 

apartheido laikų „bendro tikslo“ įstatymą; 

7. reiškia susirūpinimą, kad dėl nuolatinių korupcijos visais lygmenimis ženklų teisėtumą 

piliečių akyse praranda pripažinti Pietų Afrikos socialiniai partneriai; 

8. ragina Pietų Afrikos valdžios institucijas ir bendrovę „Lonmin“ užtikrinti aukoms ir jų 

šeimoms galimybę siekti teisingumo, taip pat skirti jiems kompensaciją ir jais pasirūpinti; 

9. ragina užtikrinti, kad su visais suimtaisiais būtų elgiamasi teisingai ir laikantis teismo 

procedūrų, įskaitant nešališką ir skaidrų policijos tyrimą; 

10. apgailestauja, kad bendrovei „Lonmin“ nepavyko jautriai išspręsti darbo ginčo, nors tai 

buvo būtina ir pelnyta, taip pat apgailestauja dėl jos nesugebėjimo prisiimti jokios 

atsakomybės, tačiau palankiai vertina tai, kad, priešingai nei bendrovė teigė anksčiau, ji 

paskelbė neatleisianti į darbą negrįžtančių streikuojančių darbininkų; 

11. reiškia didžiulį susirūpinimą dėl to, kad streikuojantys kasyklų darbininkai grasina 

mirtimi, ypač kai tai susiję su pranešimais apie bauginamus kasyklų darbininkus, kuriems 

grasinama mirtimi, jei jie toliau dirbs; ragina visas susijusias šalis užtikrinti, kad protestai 

liktų taikūs; 

12. reiškia susirūpinimą dėl to, kad susirėmimai bendrovės „Gold One“ valdomoje „Modder 

East“ kasykloje yra ženklas, jog darbininkų neramumai gali apimti aukso sektorių, o tai 

gali lemti smurto išplitimą; 

13. primena visoms šalims jų įsipareigojimą gerbti tarptautinės teisės nuostatas, įskaitant 

TDO principus ir prioritetus, taip pat Pietų Afrikos konstituciją, pagal kurią užtikrinama 

asociacijų, susirinkimų ir žodžio laisvė; 

14. ragina Pietų Afrikos valdžios institucijas, profesines sąjungas ir bendrovę „Lonmin“ 

toliau dėti visas pastangas, kad būtų rastas greitas, visapusiškas ir teisingas konflikto, taip 

pat ginčo dėl darbo užmokesčio sprendimas, siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą 

vietovėje; 

15. ragina skubiai išspręsti užsitęsusius NUM ir AMCU ginčus ir konfliktus; 

16. primygtinai ragina spręsti tinkamų atlyginimų Pietų Afrikos kasyklų darbininkams ir 

šališkumo darbo užmokesčio skalėje klausimus; 



17. pripažįsta, kad Pietų Afrikos vyriausybė ėmėsi įvairių veiksmų, siekdama pagerinti darbo 

sąlygas kasybos pramonėje, ir ragina valdžios institucijas toliau dėti pastangas; 

18. ragina Pietų Afrikos vyriausybę spręsti klausimą dėl būtinybės plėtoti įgūdžius Pietų 

Afrikos policijos pajėgose, ypač tramdant smurtines demonstracijas ir naudojant kovinius 

šovinius; ragina užtikrinti intensyvesnį ES ir Pietų Afrikos bendradarbiavimą policijos 

mokymų srityje; 

19. ragina Komisiją sukurti kontrolės mechanizmą, kurį taikant būtų neleidžiama į ES 

importuoti iškasenų, išgautų neužtikrinant socialinių, darbo, saugos ir aplinkos apsaugos 

garantijų; ragina Komisiją sukurti iškasenų, išgautų taikant minimalius socialinius, darbo, 

saugos ir aplinkos apsaugos standartus, kokybės ženklą; 

20. ragina Pietų Afrikos vyriausybę nustatyti pagrindines priežastis, dėl kurių kilo smurtas, 

įskaitant susirūpinimą keliantį atotrūkį tarp turtingųjų ir vargšų, jaunimo nedarbo 

didėjimą ir darbininkų darbo ir gyvenimo sąlygas, ir taip užkirsti kelią didžiulei 

ekonominei nelygybei; 

21. yra pasirengęs toliau teikti paramą Pietų Afrikai ir pabrėžia, kad būtina tvari ir labiau 

sutelkta partnerystė, siekiant padėti šaliai įveikti socialinius ir ekonominius iššūkius, su 

kuriais ji susiduria; 

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 

pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, 

Pietų Afrikos parlamentui ir vyriausybei, AKR valstybių grupės ir ES jungtinės 

parlamentinės asamblėjos pirmininkams, Panafrikos Parlamentui ir Afrikos Sąjungai. 

 

 


