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Dienvidāfrika — streikojošo kalnraču nogalināšana  

Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra rezolūcija par Dienvidāfriku — streikojošo 

raktuvju strādnieku slaktiņš (2012/2783(RSP)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Dienvidāfrikas un ES stratēģiskās partnerības kopīgo rīcības plānu, kas pašreiz 

ir vienīgā šāda veida partnerība starp ES un kādu Āfrikas valsti, 

– ņemot vērā ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumu (Kotonū nolīgums), 

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Deklarāciju par principiem un 

pamattiesībām darbavietā un turpmākos pasākumus, 

– ņemot vērā ANO Globālo līgumu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 

(ESAO) pamatnostādnes daudznacionālajiem uzņēmumiem, 

– ņemot vērā Starptautiskās Kalnrūpniecības un metāla padomes Ilgtspējīgas attīstības 

sistēmu, 

– ņemot vērā tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumu, kas 1999. gadā parakstīts starp 

Eiropas Savienību un Dienvidāfrikas Republiku un 2009. gadā papildināts ar politiskās un 

ekonomiskās sadarbības noteikumiem, 

– ņemot vērā prezidenta Jacob Zuma 2012. gada 17. augusta paziņojumu presei, 

– ņemot vērā Savienības augstās pārstāves Catherine Ashton 2012. gada 23. un 24. augusta 

piezīmes, kas izteiktas pēc 11. ES un Dienvidāfrikas ministru politiskā dialoga ar ārlietu 

ministri Nkoana-Mashabane, 

– ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2012. gada 30. maija 

rezolūciju par kalnrūpniecības ietekmi uz sociālo jomu un vidi ĀKK valstīs, 

– ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu, 

A. tā kā 2012. gada 16. augustā uzņēmuma „Lonmin” platīna raktuvju teritorijā Marikanā, 

Dienvidāfrikas Republikas Ziemeļrietumu provincē notikušajās sadursmēs starp policiju un 

streikojošajiem raktuvju strādniekiem tika nošauti 34 cilvēki un vismaz 78 tika ievainoti; tā 

kā pirms tam vairākas dienas norisinājās vardarbīgi streiki, kuru laikā tika nogalināti desmit 

cilvēku, tostarp divi drošības sargi un divi policisti; 

B. tā kā streikos tika aizturēti 270 raktuvju darbinieki un viņiem, pamatojoties uz aparteīda 

režīma laika „kopējā mērķa” tiesību normām, tika izvirzītās apsūdzības saistībā ar viņu 

darbabiedru nāvi; 

C. tā kā pēc skaļiem sabiedrības protestiem prokurori ir atcēluši 2012. gada 16. augustā 



aizturētajiem raktuvju darbiniekiem izvirzītās apsūdzības slepkavībā, bet pret viņiem 

ierosinātās lietas saistībā ar publisku vardarbību ir atliktas, līdz ir pabeigta izmeklēšana;  

D. tā kā šī apšaude ir asiņainākais policijas un protestētāju incidents kopš aparteīda režīma 

beigām 1994. gadā;  

E. tā kā uz šo atgadījumu ir jāraugās plašākā perspektīvā saistībā ar lielu sociālekonomisko 

nevienlīdzību valstī; pēc aparteīda režīma beigām Dienvidāfrikas Republikai ir izdevies 

izveidot demokrātisku valsti, taču tā joprojām saskaras ar būtiskām ekonomikas un sociālām 

problēmām, tostarp valstī saglabājas liela nevienlīdzība, kā arī augsts nabadzības un 

bezdarba līmenis; 

F. tā kā pēc šiem asiņainajiem notikumiem DĀR prezidents Zuma publiski pauda nožēlu par 

traģisko stāvokli; 

G. tā kā prezidents Zuma ir izveidojis juridisku izmeklēšanas komisiju, lai izmeklētu šīs 

slepkavības, un Dienvidāfrikas Neatkarīgais policijas izmeklēšanas direktorāts (IPID) arī ir 

sācis šo slepkavību izmeklēšanu; un tā kā ir izveidota starpministriju komiteja, kura 

atbildīga par ilgstoša risinājuma rašanu problēmām, kas izraisīja šīs slepkavības; 

H. tā kā darba strīdu risināšanas mehānisma reformu trūkums ir radījis Dienvidāfrikas 

Republikai ievērojamus ekonomiskus zaudējumus, un tas kavē starptautiskos ieguldījumus; 

I. tā kā streikojošajiem raktuvju darbiniekiem bija darba samaksas strīds ar raktuvju īpašnieku 

— Londonas biržas sarakstā iekļauto platīna ieguves uzņēmumu „Lonmin”, kas ir trešais 

lielākais šādas jomas uzņēmums pasaulē; 

J. tā kā aktīva politiska un arodbiedrību sāncensība ir sekmējusi šo strīdu, jo īpaši 

saspīlējumus starp Nacionālo raktuvju darbinieku arodbiedrību (NUM) un Raktuvju 

darbinieku un celtnieku arodbiedrību savienību (AMCU); 

K. tā kā izraidītais bijušais Āfrikas Nacionālā kongresa Jauniešu līgas (ANCYL) priekšsēdētājs 

Julius Malema ir atbalstījis streikojošos raktuvju strādniekus un AMCU; 

L. tā kā Dienvidāfrikas derīgie izrakteņi un kalnrūpniecības produkti tiek eksportēti, arī uz 

Eiropas Savienības valstīm; un kalnrūpniecības nozari ietekmē samazināts pieprasījums un 

augstas darbības izmaksas; 

M. tā kā daži uzņēmuma “Lonmin” Marikanas platīna raktuvju strādnieki joprojām streiko, lai 

panāktu augstākas algas; 

N. tā kā bija nodrošināta liela policijas spēku klātbūtne 2012. gada 5. septembrī, kad vairāk 

nekā 3000 streikojošo raktuvju strādnieku izgāja ielās netālu no Marikanas raktuvju 

teritorijas, kas bija vērienīgākais nevardarbīga protesta pasākums kopš 2012. gada 

16. augustā notikušajām apšaudēm; 

O. tā kā protesti notiek arī citās raktuvēs un četri cilvēki tika ievainoti 2012. gada 5. septembrī 

notikušajās sadursmēs Gold One Modder East raktuvēs, kad drošības sargi uz 

streikojošajiem raktuvju strādniekiem šāva ar gumijas lodēm, 

1. stingri nosoda streikojošo raktuvju darbinieku nežēlīgu nogalināšanu 2012. gada 

16. augustā, kā arī pirms tam notikušos vardarbīgos atgadījumus, kuros bojā gāja 10 



cilvēku, tostarp divi drošības sargi un divi policisti; 

2. pauž visdziļāko līdzjūtību visu to cilvēku ģimenēm, kuri gājuši bojā kopš Marikanas 

raktuvju krīzes sākuma; 

3. atzinīgi vērtē prezidenta Zuma lēmumu izveidot izmeklēšanas komisiju un Neatkarīgā 

policijas izmeklēšanas direktorāta (IPID) iniciatīvu izmeklēt šīs slepkavības; 

4. aicina izmeklēšanas komisiju nodrošināt pārredzamību, rīkoties pilnībā neatkarīgi un 

objektīvi un nodrošināt, lai komisijas veiktās izmeklēšanas darbības papildinātu Neatkarīgā 

policijas izmeklēšanas direktorāta veiktās izmeklēšanas; 

5. mudina visas iesaistītās personas sadarboties ar izmeklēšanas komisiju, lai noskaidrotu 

faktus par notikumiem Marikanā; 

6. aicina izmeklēšanas komisiju noskaidrot galveno cēloni tam, kāpēc policija piemēroja 

pārlieku spēku, un pauž lielas bažas par to, ka varas iestādes izmanto aparteīda režīma 

„kopējā mērķa” tiesību normas; 

7. pauž bažas, ka Dienvidāfrikas sociālie partneri zaudē leģitimitāti pilsoņu acīs sakarā ar 

nepārtrauktām korupcijas pazīmēm visos līmeņos; 

8. aicina Dienvidāfrikas Republikas varas iestādes un uzņēmumu „Lonmin” nodrošināt, lai 

cietušajiem un cietušo vai bojāgājušo ģimenēm būtu pieejama tiesa, tiktu izmaksātas 

kompensācijas un sniegta aprūpe; 

9. prasa nodrošināt taisnīgu attieksmi pret visiem aizturētajiem, ievērojot tiesiskās procedūras, 

tostarp objektīvu un pārredzamu policijas izmeklēšanu; 

10. pauž nožēlu par uzņēmuma „Lonmin” nespēju pienācīgi risināt darba strīdu un atbildības 

neuzņemšanos, taču atzinīgi vērtē uzņēmuma paziņojumu, ka pretēji iepriekšējām prasībām 

uzņēmums neizbeigs darba attiecības ar streikotājiem, ja viņi neatsāks darbu;  

11. pauž lielas bažas par streikojošo raktuvju darbinieku izteiktajiem vardarbības draudiem, jo 

īpaši, ņemot vērā ziņojumus par raktuvju darbinieku iebiedēšanas gadījumiem, kad viņiem 

draudēts ar nāvi, ja viņi turpinās strādāt; aicina visas iesaistītās puses nodrošināt, lai protesti 

būtu miermīlīgi; 

12. pauž bažas, ka sadursmes Gold One Modder East raktuvēs liecina par to, ka darbaspēka 

nemieri varētu sākties arī zelta ieguves nozarē, iespējams, izraisot vardarbības izplatīšanos; 

13. atgādina visām iesaistītajām pusēm par viņu pienākumu ievērot starptautiskos tiesību aktus, 

tostarp SDO principus un prioritātes, un Dienvidāfrikas Republikas konstitūciju, kas garantē 

biedrošanās, pulcēšanās un vārda brīvību; 

14. aicina Dienvidāfrikas Republikas varas iestādes, arodbiedrības un uzņēmumu „Lonmin” 

turpināt darīt visu iespējamo, lai rastu ātru, visaptverošu un godīgu risinājumu šim 

konfliktam un darba samaksas strīdam nolūkā panākt mieru un stabilitāti reģionā; 

15. aicina steidzami atrisināt pašreizējos strīdus un konfliktus starp Nacionālo raktuvju 

darbinieku arodbiedrību (NUM) un Raktuvju darbinieku un celtnieku arodbiedrību 

savienību (AMCU); 



16. uzstāj uz to, ka jārisina problēma saistībā ar nepietiekamu darba samaksu Dienvidāfrikas 

raktuvju darbiniekiem un nevienlīdzīgu atalgojuma līmeni; 

17. atzīst, ka Dienvidāfrikas Republikas valdība ir veikusi vairākus pasākumus, lai uzlabotu 

darba apstākļus kalnrūpniecībā, un mudina varas iestādes turpināt centienus;  

18. aicina Dienvidāfrikas Republikas valdību risināt vajadzību attīstīt Dienvidāfrikas 

Republikas policijas dienesta darbinieku prasmes, jo īpaši vardarbīgu demonstrāciju 

novēršanā un kaujas munīcijas izmantošanā; aicina aktivizēt ES un Dienvidāfrikas 

sadarbību policijas apmācības jomā; 

19. prasa Eiropas Komisijai izveidot kontroles mehānismu, kura mērķis ir novērst tādu 

kalnrūpniecības produktu importu Eiropas Savienībā, kas iegūti, neievērojot sociālās, darba, 

drošības un vides garantijas; mudina Eiropas Komisiju ieviest kvalitātes zīmi, ko piemēro 

kalnrūpniecības produktiem, kas iegūti, ievērojot minimālos sociālos, darba, drošības un 

vides standartus; 

20. mudina Dienvidāfrikas Republikas valdību pievērst uzmanību notikušo vardarbības 

gadījumu pamatcēloņiem, tostarp satraucošajai plaisai starp bagātajiem un nabadzīgajiem, 

jauniešu bezdarba pieaugumam, strādnieku darba un dzīves apstākļiem, un tādējādi novērst 

ārkārtējo ekonomisko nevienlīdzību; 

21. pauž gatavību arī turpmāk atbalstīt Dienvidāfrikas Republiku un uzsver nepieciešamību pēc 

ilgstošas un mērķtiecīgākas partnerības, lai palīdzētu šai valstij risināt sociālekonomiskās 

problēmas; 

22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja 

vietniecei un Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, 

Dienvidāfrikas Republikas parlamentam un valdībai, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās 

asamblejas līdzpriekšsēdētājiem, Panāfrikas parlamentam un Āfrikas Savienībai. 

 

 


