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Situacija u Južnom Sudanu  

Rezolucija Europskog parlamenta od 16. siječnja 2014. o stanju u Južnom Sudanu 

(2014/2512(RSP)) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Sudanu i Južnom Sudanu, pogotovo 

rezoluciju od 10. prosinca 2013. o naporima međunarodne zajednice na području razvoja i 

izgradnje države u Južnom Sudanu1, 

– uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske 

poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton od 2. siječnja 2014. i 24. prosinca 2013. o 

stanju u Južnom Sudanu, 

– uzimajući u obzir izjave glasnogovornika Visoke predstavnice od 16. prosinca 2013. i 28. 

prosinca 2013. o stanju u Južnom Sudanu, 

– uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 22. srpnja 2013. o Sudanu i Južnom Sudanu, 

– uzimajući u obzir lokalnu izjavu EU-a od 20. prosinca 2013., koju je dala delegacija 

Europske unije, 

– uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 2132 (2013) od 24. prosinca 2013. 

i br. 2126 (2013) od 25. studenog 2013., 

– uzimajući u obzir izjavu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava od 24. prosinca 

2013. u kojoj se vodstvo Južnog Sudana poziva na zaustavljanje zabrinjavajućeg nasilja 

nad civilima, 

– uzimajući u obzir Izvješće o stanju Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih pitanja 

(OCHA) od 7. siječnja 2014. – Izvješće br. 8 o krizi u Južnom Sudanu, 

– uzimajući u obzir pregovore o stanju u Južnom Sudanu koje je zagovaralo Vijeće za mir i 

sigurnost Afričke unije, ponajprije na svom sastanku u Banjulu od 30. prosinca 2013. i u 

okviru sastanka na vrhu Međuvladine uprave za razvoj održanog u Nairobiju 27. prosinca 

2013., 

– uzimajući u obzir izjavu od 8. siječnja 2014. koju su dali posebni izaslanici Međuvladine 

uprave za razvoj (IGAD) nakon svojeg posjeta Jubi kako bi deblokirali pregovore između 

vlade i pobunjenika, 

– uzimajući u obzir Sveobuhvatni sudanski mirovni sporazum iz 2005., 

– uzimajući u obzir Plan za Sudan i Južni Sudan utvrđen u komunikaciji koju je 24. travnja 

2012. izdalo Vijeće za mir i sigurnost Afričke unije i koji EU u potpunosti podupire, 

                                                 
1  Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0546. 



– uzimajući u obzir izjavu za medije koju je 4. siječnja 2014. u ime Afričke unije dao 

predsjednik Komisije Afričke unije, dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, 

– uzimajući u obzir izjavu izvršnog tajništva Međuvladine uprave za razvoj (IGAD) od 19. 

prosinca 2013., 

– uzimajući u obzir revidirani Sporazum iz Cotonoua, 

– uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima, 

– uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, 

– uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda, 

– uzimajući u obzir članak 110. stavke 2. i 4. Poslovnika, 

A. budući da je politički sukob započeo nakon što je Salva Kiir, predsjednik države i 

pripadnik etničke skupina Dinka, optužio svog potpredsjednika kojeg je otpustio, Rieka 

Machara, pripadnika etničke skupine Nuera, da je protiv njega planirao državni udar; 

budući da je Riek Machar negirao pokušaj državnog udara; 

B. budući da je vlada Južnog Sudana uhitila 11 visoko rangiranih političara, uključujući 

bivšeg ministra financija i bivšeg glavnog tajnika stranke Narodnog pokreta za 

oslobođenje Sudana zbog navodnog planiranja državnog udara protiv predsjednika Kiira; 

budući da je 23. srpnja 2013. predsjednik Kiir raspustio cijelu vladu i razriješio dužnosti 

potpredsjednika Rieka Machara; 

C. budući da bi trebalo pronaći demokratsko i političko rješenje trenutnog sukoba i 

pripremiti put kako bi demokratski dogovorene institucije izgradile novu državu koja je 

nastala nakon referenduma o neovisnosti; budući da civilno društvo zahtijeva mirno 

političko rješenje problema; 

D. budući da su sukobljene strane u Južnom Sudanu 7. siječnja 2014. u Addisu Ababi 

započele pregovore pod okriljem IGAD-a; budući da će glavne teme razgovora biti prekid 

neprijateljstava, otvaranje humanitarnih koridora, pitanje političkih zatvorenika i zaštita 

civila; 

E. budući da usprkos mirovnim pregovorima koji su u tijeku i dalje traju nestabilnost, sukobi 

i mobilizacija oružanih snaga; budući da vladine snage trenutno pokušavaju ponovno 

osvojiti grad Bor, posljednji pokrajinski glavni grad koji je još u rukama pobunjenika; 

F. budući da su se izaslanik SAD-a Donald Booth i izaslanici susjednih zemalja Južnog 

Sudana 11. siječnja 2014. sastali s Riekom Macharom kako bi pokušali ugraditi 

prijedloge obiju strana u nacrt dokumenta o primirju; 

G. budući da je 8. siječnja 2014. nekoliko desetaka ljudi održalo mirovni prosvjed u Jubi 

izjašnjavajući se protiv sukoba između snaga predsjednika i snaga smijenjenog 

potpredsjednika; 

H. budući da je začetak trenutnog sukoba, koji je poprimio etničku dimenziju, u razdoru iz 

1991. unutar Narodnog pokreta za oslobođenje Sudana između struje Garanga, pokojnog 

vođe Narodnog pokreta za oslobođenje Sudana uz kojeg je stajao Salva Kiir, i struje 



Rieka Machara koji je Garangu osporavao vodstvo; 

I. budući da je Vijeće sigurnosti UN-a donijelo rezoluciju kojom se odobrava slanje 

pojačanja od 5 500 pripadnika borbenih snaga i 440 policajaca kako bi se povećao ukupni 

broj snaga u okviru misije UN-a u Južnom Sudanu; 

J. budući da je 15. prosinca 2013. došlo do vojnih sukoba između predsjedničke garde u 

vojarni u Jubi; budući da se sukob počeo širiti na regiju oko Jongleija; 

K. budući da su zabilježena masovna izvansudska pogubljenja, usmjerenost protiv 

pojedinaca na temelju njihove etničke pripadnosti i proizvoljna pritvaranja, uz najmanje 

tri masovne grobnice identificirane 6. siječnja 2014.; 

L. budući da je, prema podacima UN-a, zbog trenutne krize u Južnom Sudanu gotovo tisuću 

osoba ubijeno, a stotine tisuća civila raseljeno, uz desetke tisuća osoba u bazama UN-a 

diljem zemlje kojima su hitno potrebne osnovne zdravstvene usluge, čista voda i bolji 

higijenski uvjeti; budući da se broj Južnosudanaca koji traže utočište u Ugandi i Etiopiji 

dramatično povećao; budući da se 14. siječnja 2014. najmanje 200 civila utopila u 

trajektnoj nesreći na rijeci Bijeli Nil bježeći od borbi u gradu Malakal; 

M. budući da aktivna neprijateljstva predstavljaju najveći problem za dostavljanje 

humanitarne pomoći; budući da je hrana dostupna samo ograničenom broju ljudi u zemlji 

i da je potrebno osigurati raspodjelu osnovnih zaliha hrane posebno u gradovima Boru i 

Bentiuu; budući da su nasilje i raseljenost rezultirali gubitkom sredstava za život, što se 

posebno odnosi na izvore hrane, a to bi u konačnici moglo dovesti do krize zbog nestašice 

hrane; 

N. budući da je nedavno došlo do napada na narod Nuba, do nezakonitih ubojstava, 

masovnih silovanja i samovoljnih uhićenja civila koji žive u planinama Nuba; budući da 

su tijekom zadnja dva tjedna prosinca 2013. paravojne i oružane snage sudanske vlade, uz 

potporu sigurnosnih službi, napale brojna područja oko Kaduglija i Dillanja, da su tisuće 

civila pobjegle iz svojih domova te da su prijavljena nezakonita ubojstva i masovna 

silovanja žena; budući da bi ta kriza mogla utjecati na mnogo širu regiju koja je ionako 

sklona nestabilnosti, što je činjenica koju treba stalno uzimati u obzir u međunarodnoj 

akciji koja se provodi na terenu; 

O. budući da su susjedne zemlje Istočne Afrike, između ostalih Kenija i Etiopija inzistirale 

kod obiju strana da pokušaju postići mir; budući da je Uganda na zahtjev predsjednika 

Kiira poslala 1 200 pripadnika borbenih snaga i vojnu opremu kako bi se osigurali objekti 

kao što su zračna luka i državne zgrade; 

P. budući da je 4. siječnja 2014., nakon zahtjeva UN-a za pružanje pomoći, aktiviran 

mehanizam Unije za civilnu zaštitu kako bi se pružila nenovčana pomoć Južnom Sudanu 

osiguravanjem skloništa, medicinskih potrepština, lijekova, materijala za skrb i hrane; 

Q. budući da je Republika Južni Sudan jedna od najsiromašnijih i najmanje razvijenih 

zemalja na svijetu u kojoj 50 % stanovništva živi ispod granice siromaštva, s najvišom 

stopom smrtnosti majki i jednom od najviših stopa smrtnosti novorođenčadi na svijetu, 

nepismenošću od otprilike 75 % i svega jednom trećinom stanovništva koje ima pristup 

čistoj vodi; budući da nesigurnost hrane prijeti više od jednom milijunu ljudi svake 

godine; budući da u Južnom Sudanu oko 80 % svih zdravstvenih i osnovnih usluga 



pružaju nevladine organizacije te da je pristup humanitarnoj pomoći još ograničen zbog 

aktivnih neprijateljstava i napada na humanitarne radnike i imovinu; 

R. budući da je EU najavio da će osigurati 50 milijuna EUR za humanitarnu akciju u Južnom 

Sudanu; budući da je time humanitarna pomoć EU-a dosad dosegnula 170 milijuna EUR 

u financijskim godinama 2013. i 2014.; 

S. budući da su humanitarne agencije 31. prosinca 2013. pokrenule plan odgovora na krizu u 

Južnom Sudanu; budući da je Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih pitanja (OCHA) 

odaslao zajednički poziv da se za odgovor na krizu i pružanje pomoći za, prema 

procjenama, 628 000 ljudi od siječnja do ožujka 2014. izdvoji 166 milijuna USD; 

T. budući da izgradnja države i prevladavanje nestabilnosti zahtijevaju dugoročne 

perspektive te čvrsto, predvidivo i stabilno sudjelovanje međunarodne zajednice; 

1. oštro osuđuje najnovije izbijanje sukoba u Južnom Sudanu i poziva sve strane da odlože 

oružje i da odmah okončaju nasilje koje je od početka krize u prosincu 2013. prouzročilo 

smrt, ranjavanje i štetu među civilnim stanovništvom te raseljavanje stotina tisuća osoba; 

2. izražava duboku zabrinutost zbog nedavnog proširenja nasilja u Južnom Sudanu koje ima 

ozbiljne humanitarne, sigurnosne, političke, gospodarske i socijalne posljedice u ionako 

krhkoj i nestabilnoj zemlji i koje bi moglo destabilizirati cijelu istočnoafričku regiju; 

posebno je zabrinut zbog etničke dimenzije sukoba; naglašava da je težnja za vlašću 

nasiljem ili podjelom na temelju etničke pripadnosti u suprotnosti s demokratskom 

vladavinom prava i da se njome krše odredbe međunarodnog prava; 

3. osuđuje prijavljena kršenja ljudskih prava i zlostavljanja, poziva sve strane da odmah 

okončaju sva kršenja ljudskih prava, uključujući ona kojima su izložene izbjeglice i 

raseljene osobe, žene, pripadnici ugroženih skupina i novinari te poziva da se osobe 

odgovorne za kršenja ljudskih prava pozove na odgovornost; smatra da bi predsjednik 

Kiir i Riek Machar trebali učiniti sve što mogu kako bi zaustavili vojnike pod svojim 

zapovjedništvom u činjenju takvih zločina nad ljudima; 

4. traži od svih uključenih strana da poštuju međunarodno humanitarno pravo i 

međunarodne propise o ljudskim pravima te da osiguraju pristup i zaštitu humanitarnim 

agencijama koje dolaze u pomoć napaćenom civilnom stanovništvu, kao i da otvore 

humanitarne koridore za dostavu zaliha i opreme; napominje da se određeni broj stranih 

humanitarnih agencija već povukao iz Južnog Sudana, a da se one koje su ostale bore 

kako bi zadovoljile potrebe raseljenih civila; također napominje da te humanitarne 

agencije još ne mogu pristupiti mnogim područjima u kojima se vjeruje da je moguće da 

deseci tisuća ljudi i dalje čekaju pomoć ili su u potrazi za njom; 

5. poziva obje strane da postignu sporazum te u potpunosti podržava tekuće pregovore u 

Addisu Ababi za trenutan prekid vatre i pronalaženje rješenja za trajan mir i stabilnost; 

poziva vlasti i pobunjenike da u dobroj vjeri sudjeluju u bezuvjetnim, uključivim i 

cjelovitim političkim razgovorima za uspješno zaključenje pregovora; pozdravlja napore 

Afričke unije i IGAD-a za promicanje uključivog dijaloga i posredovanja; 

6. poziva na oslobađanje svih političkih zatvorenika i 11 trenutno pritvorenih političkih vođa 

čije je zadržavanje postalo prepreka mirovnim pregovorima; 



7. poziva sve susjedne zemlje Južnog Sudana i sve regionalne sile da blisko surađuju kako 

bi se poboljšala sigurnosna situacija u zemlji i regiji te pronašlo mirno i trajno političko 

rješenje trenutne krize; naglašava da bi posebno suradnja sa Sudanom značila poboljšanje 

odnosa nakon što su se strane sukobljene u građanskom ratu početkom 2012. gotovo opet 

sukobile zbog spora oko pristojbi za naftu i granice; 

8. pozdravlja odluku Vijeća za mir i sigurnost Afričke unije o uspostavi povjerenstva koje će 

istražiti kršenja ljudskih prava i druge povrede zakona te preporučiti način na koji će se 

osigurati odgovornost, pomirenje i oporavak odnosa među svim zajednicama; pozdravlja 

jačanje istražnih kapaciteta misije UN-a (UNMISS) na području ljudskih prava u Južnom 

Sudanu uz potporu Ureda visokog predstavnika UN-a za ljudska prava; 

9. žali zbog odluke Visoke predstavnice EU-a da okonča mandat posebnog predstavnika 

Europske unije za Sudan/Južni Sudan s obzirom na ozbiljan politički nemir u Sudanu i 

oružane sukobe; smatra da će EU bez imenovanoga posebnog predstavnika Europske 

unije za Sudan/Južni Sudan dospjeti na margine međunarodnih pregovora i napora; 

poziva stoga Visoku predstavnicu da poništi tu odluku i produži mandat posebnog 

predstavnika za Sudan/Južni Sudan; 

10. poziva međunarodnu zajednicu da bude dosljedna svojim obvezama u pogledu 

financiranja Južnog Sudana te da osigura sredstva kako bi odmah odgovorila na 

pogoršanje humanitarne situacije u Južnom Sudanu; 

11. izražava zabrinutost zbog rasprostranjene korupcije; također je zabrinut zbog toga što 

korupcija šteti izgledima za uspostavu slobodne i pravedne demokracije, stabilnosti, 

održivog razvoja i ekonomskog rasta; 

12. pozdravlja odluku o jačanju misije UNMISS-a dodatnim vojnim, policijskim, logističkim 

i civilnim osobljem; međutim naglašava da je zaštita civila primarna odgovornost države; 

pozdravlja rad posebne predstavnice UN-a i voditeljice UNMISS-a Hilde Johnson; 

13. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Visokoj 

predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima 

država članica, vladi Južnog Sudana, povjereniku za ljudska prava u Južnom Sudanu, 

Nacionalnoj zakonodavnoj skupštini Južnog Sudana, institucijama Afričke unije, 

Međuvladinoj upravi za razvoj, supredsjedateljima Zajedničke parlamentarne skupštine 

AKP-a i EU-a te glavnom tajniku UN-a. 

 

 

 


