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Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με τον 

καταυλισμό προσφύγων του Dadaab (2017/2687(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ναϊρόμπι της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη 

της Ανατολικής Αφρικής (IGAD), της 25ης Μαρτίου 2017, σχετικά με βιώσιμες λύσεις 

για τους σομαλούς πρόσφυγες και την επανένταξη των επαναπατριζόμενων στη 

Σομαλία, 

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης, του ΟΗΕ, για τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες που εγκρίθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, 

– έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της Υπουργικής Τριμερούς Επιτροπής για τον 

οικειοθελή επαναπατρισμό των σομαλών προσφύγων που ζουν στην Κένυα, το οποίο 

εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 2016, 

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της ΕΕ σχετικά με τη 

μετανάστευση που διεξήχθη στη Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015, 

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της υπουργικής διάσκεψης της διαδικασίας του Χαρτούμ 

(πρωτοβουλία μεταναστευτικής οδού ΕΕ-Κέρατος της Αφρικής), που 

πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 28 Νοεμβρίου 2014, 

– έχοντας υπόψη την τριμερή συμφωνία για τον οικειοθελή επαναπατρισμό που 

υπογράφηκε στις 10 Νοεμβρίου 2013 από τις κυβερνήσεις της Σομαλίας και της 

Κένυας και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κένυας, της 9ης 

Φεβρουαρίου 2017, κατά του κλεισίματος του καταυλισμού προσφύγων του Dadaab, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση της κυβέρνησης της Κένυας να προσβάλει την απόφαση 

του Ανώτατου Δικαστηρίου της 9ης Φεβρουαρίου 2017, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση των εκπροσώπων της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης 

Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, 



 

 

Federica Mogherini, του Επίτροπου αρμόδιου για τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη, 

Neven Mimica, και του Επίτροπου αρμόδιου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, Χρήστου 

Στυλιανίδη, σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης της Κένυας να κλείσουν οι 

προσφυγικοί καταυλισμοί του Dadaab, της 20ής Μαΐου 2016· 

– έχοντας υπόψη το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, 

– έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για επιμερισμό των ευθυνών για τους 

πρόσφυγες, 

– έχοντας υπόψη το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα για τη Σομαλία και την Ανατολική 

Αφρική του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Κέρατος της Αφρικής, με σχεδόν 250 

εκατομμύρια κατοίκους και έναν ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό, φιλοξενεί τον 

μεγαλύτερο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και προσφύγων στην Αφρική και 

στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με τις 

προκλήσεις της παράτυπης μετανάστευσης, του αναγκαστικού εκτοπισμού, της 

εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, της τρομοκρατίας και των 

βίαιων συγκρούσεων· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις οφείλονται σε πολλούς παράγοντες που 

ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, αλλά οι οποίοι συνήθως έχουν τις ρίζες 

τους στην έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης και κοινωνικοοικονομικών ευκαιριών, την 

ακραία φτώχεια, την αστάθεια και την κλιματική αλλαγή· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκρότημα προσφύγων του Dadaab ιδρύθηκε το 1991 ως 

προσωρινή λύση για όσους αναζητούν καταφύγιο και προσπαθούν να γλιτώσουν από 

τις διώξεις, τη βία και την αστάθεια στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, και ιδίως 

για όσους προσπαθούν να γλιτώσουν από τον εμφύλιο πόλεμο στη Σομαλία· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκρότημα αποτελείται σήμερα από πέντε διαφορετικούς 

καταυλισμούς διαφορετικών λαών και καλύπτει έκταση 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων, 

ενώ οι καταυλισμοί Hagadera, Dagahaley και Ifo είναι οι παλαιότεροι και περισσότερο 

πυκνοκατοικημένοι· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι το Dadaab προοριζόταν να φιλοξενήσει περίπου 

90 000 άτομα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, το συγκρότημα αυτή τη στιγμή έχει 

περίπου 260 000 κατοίκους, εκ των οποίων το 95 % προέρχεται από τη Σομαλία και το 

60 % είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2016 η 

Κένυα διέλυσε την υπηρεσία για θέματα προσφύγων, η οποία ήταν αρμόδια για την 

καταχώριση, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να μην έχουν καταχωριστεί, 

γεγονός που θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια να αυξηθούν στην πραγματικότητα οι εν 

λόγω αριθμοί περαιτέρω· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες που κατοικούν στον καταυλισμό κινδυνεύουν να 

υποστούν βία, ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για πάνω από δύο δεκαετίες η Σομαλία έχει πληγεί από σοβαρή 

αστάθεια και την απουσία κρατικών δομών, ο αντίκτυπος των οποίων ενισχύθηκε και 

λόγω των επαναλαμβανόμενων φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την αλλαγή 



 

 

του κλίματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα αυτά έχουν δοκιμάσει την 

ανθεκτικότητα και την ικανότητα των πλέον ευάλωτων κοινοτήτων της Σομαλίας να 

ανταπεξέλθουν, και έχουν καταστεί βασικές αιτίες των εκτοπισμών εντός της Σομαλίας 

και προς τις γειτονικές χώρες· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από τρεις δεκαετίες η κατάσταση των σομαλών 

προσφύγων είναι μια από τις πιο παρατεταμένες στον κόσμο, με μια τρίτη γενιά 

προσφύγων να έχει γεννηθεί στην εξορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν ένα 

εκατομμύριο Σομαλοί έχουν εκτοπιστεί στην περιοχή, και ακόμη 1,1 εκατομμύριο έχει 

εκτοπιστεί στο εσωτερικό της Σομαλίας· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σομαλία συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε πρώτων χωρών 

εκροής προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τα τελευταία 15 έτη, με 1,1 

εκατομμύριο καταχωρισμένους αυτή τη στιγμή πρόσφυγες, εκ των οποίων πάνω από το 

80 % βρίσκεται εντός της περιοχής του Κέρατος της Αφρικής και στην Υεμένη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση της Σομαλίας έχει εκφράσει επανειλημμένα την 

πρόθεση να δεχτεί τους υπηκόους της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κένυα φιλοξενεί επί 

του παρόντος περίπου 500 000 πρόσφυγες, με τους αριθμούς να συνεχίζουν να 

αυξάνονται λόγω της εντεινόμενης ανασφάλειας στην περιοχή, ιδίως στο Νότιο 

Σουδάν· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη Σομαλία 

παραμένει επικίνδυνη και απρόβλεπτη και ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις από την al-

Shabaab και άλλες ένοπλες και τρομοκρατικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 

6 Απριλίου 2017, ο Πρόεδρος Mohamed Abdullahi «Farmajo» κήρυξε τη Σομαλία 

εμπόλεμη ζώνη και πρόσφερε αμνηστία στα μέλη της ισλαμιστικής ένοπλης ομάδας al-

Shabaab, όπως επίσης και κατάρτιση, απασχόληση και εκπαίδευση, εάν καταθέσουν τα 

όπλα εντός 60 ημερών· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολόκληρη η περιοχή της Ανατολικής Αφρικής αντιμετωπίζει 

σοβαρή ξηρασία, ενώ τμήματα του Νοτίου Σουδάν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση 

λιμού, που απειλεί έως και ένα εκατομμύριο άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 

εκδοθεί προειδοποίηση για λιμό στη Σομαλία, η οποία αντιμετωπίζει τον τρίτο της λιμό 

σε 25 έτη, με την κυβέρνηση να αναφέρει ότι 6,2 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται 

επείγουσα επισιτιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Κένυας, 

Uhuru Kenyatta, χαρακτήρισε την ξηρασία της χώρας εθνική καταστροφή με 2,7 

εκατομμύρια άτομα να αντιμετωπίζουν σοβαρή πείνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εκτιμάται ότι η κατάσταση πιθανότατα θα επιδεινωθεί στην Αιθιοπία, την Κένυα, τη 

Σομαλία και την Υεμένη, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένο λιμό· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η ξηρασία στη Σομαλία έχει 

προκαλέσει περαιτέρω εσωτερικούς εκτοπισμούς και πάνω από 683 000 άτομα έχουν 

αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από τον Νοέμβριο του 2016· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 250 000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη 

διάρκεια του τελευταίου λιμού το 2011· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Μαΐου 2016, η κυβέρνηση της Κένυας ανακοίνωσε την 

απόφασή της να κλείσει το Dadaab «το συντομότερο δυνατό», επικαλούμενη ανησυχίες 

σχετικά με την ασφάλεια και την ανάγκη να τεθεί τέλος στην παρατεταμένη κατάσταση 

των προσφύγων στην περιοχή· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι στις 30 Νοεμβρίου 

2016 η κυβέρνηση της Κένυας ανακοίνωσε το κλείσιμο του καταυλισμού του Dadaab 



 

 

έως τον Μάιο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την σύνοδο κορυφής της IGAD 

στις 25 Μαρτίου 2017, όλες οι προσπάθειες εστιάζονται πλέον στη σημασία της 

εξεύρεσης μιας περιφερειακής και βιώσιμης λύσης για τους σομαλούς πρόσφυγες· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, έχει 

εκφράσει κατανόηση για τις ανησυχίες της κυβέρνησης της Κένυας και τους λόγους για 

το κλείσιμο του καταυλισμού, αλλά έχει επίσης τονίσει ότι ο επαναπατρισμός στη 

Σομαλία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, υπό την έννοια 

ότι θα πρέπει να είναι οικειοθελής και τεκμηριωμένος, ότι οι επαναπατριζόμενοι θα 

πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αμερόληπτες, ουδέτερες και ακριβείς πληροφορίες, ότι 

θα πρέπει να γίνει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, και με βιώσιμο τρόπο, και ότι οι 

επαναπατριζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τι θα συμβεί σε περίπτωση που 

αποφασίσουν να μην προσφερθούν οικειοθελώς· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Φεβρουαρίου 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο της 

Κένυας, απαντώντας σε αναφορά δύο οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 

Κένυας — της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κένυας και της Kituo 

Cha Sheria — έκρινε ότι οι εντολές της κυβέρνησης της Κένυας να κλείσει ο 

καταυλισμός προσφύγων του Dadaab εισήγαν διακρίσεις και συνιστούσαν συλλογική 

τιμωρία, καθώς και ότι ήταν υπερβολικές, αυθαίρετες και δυσανάλογες· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προβληματισμός σχετικά με το κλείσιμο του Dadaab έχει 

φέρει στο προσκήνιο τη βραδύτητα της εφαρμογής της τριμερούς συμφωνίας που 

υπεγράφη από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τις 

κυβερνήσεις της Κένυας και της Σομαλίας το 2013 με στόχο την οικειοθελή επιστροφή 

των Σομαλών σε σταθερές περιοχές της Σομαλίας, σημείο που έχει επικρίνει ανοιχτά η 

κυβέρνηση της Κένυας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τότε που η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες άρχισε να στηρίζει την οικειοθελή επιστροφή των σομαλών προσφύγων το 

2014, περίπου 65 000 άτομα έχουν επιστρέψει, αλλά ο στόχος της αύξησης του 

ποσοστού των βιώσιμων επιστροφών θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στη Σομαλία· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη Αυγούστου 2016, οι αρχές της Σομαλίας στο 

Jubaland ανέστειλαν τους επαναπατρισμούς προς την πρωτεύουσα της περιφέρειας, το 

Kismaayo, επειδή βρέθηκαν αντιμέτωπες με εισροή προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περίπου το 

70 % των επαναπατριζόμενων είναι παιδιά· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο του Dadaab θα έχει επιπτώσεις σε άλλες γειτονικές 

χώρες, όπως η Αιθιοπία, η οποία φιλοξενεί σήμερα περίπου 245 000 σομαλούς 

πρόσφυγες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα εισροή· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η κατάσταση αυτή δείχνει ότι τα ζητήματα που αφορούν τους πρόσφυγες, τη 

διαχείριση των συνόρων και τη σταθερότητα είναι αλληλένδετα, και υπογραμμίζει την 

ανάγκη για ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία για την αντιμετώπισή τους, πόσο 

μάλλον δεδομένης της απόφασης για το κλείσιμο του Dadaab· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς πρόσφυγες, ιδίως εκείνους που προέρχονται από 

αγροτικές περιοχές, η προοπτική της επιστροφής εξαρτάται από την ικανότητά τους να 

ανακτήσουν τις εκτάσεις τους σε μια χώρα όπου το σύστημα εγγείου ιδιοκτησίας 



 

 

χαρακτηρίζεται από αδυναμίες και οι αναγκαστικές εξώσεις αποτελούν συχνό 

φαινόμενο· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινότητα υποδοχής της ευρύτερης περιοχής του Dadaab έχει 

επιδείξει μεγάλο ανθρωπισμό, γενναιοδωρία και ανεκτικότητα, δεδομένης της 

παρουσίας του καταυλισμού, αλλά αντιμετωπίζει τεράστιες οικονομικές, αναπτυξιακές 

και περιβαλλοντικές προκλήσεις· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της παρατεταμένης διάρκειας της κατάστασης στο 

Dadaab, οι δωρητές αναγκάστηκαν να στρέψουν την προσοχή τους σε άλλες 

συγκρούσεις και να μειώσουν τις δωρεές τους, με αποτέλεσμα οι πρόσφυγες στον 

καταυλισμό να αντιμετωπίζουν προκλήσεις· 

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή ειδικότερα έχει καταστροφικές συνέπειες 

για τον κτηνοτροφικό, νομαδικό τρόπο διαβίωσης, που αντιπροσωπεύει τη ζωή ενός 

μεγάλου αριθμού ανθρώπων στην περιοχή, οι οποίοι επιπλέον αντιμετωπίζουν 

αυξανόμενες απειλές λόγω της ξηρασίας, των ασθενειών, του πολέμου και της μείωσης 

του ζωικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων προβλημάτων· 

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε ποσό 286 εκατομμυρίων EUR μέσω του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για την περίοδο 2014-2020, με εστίαση στην 

εφαρμογή του «Συμφώνου» και, ειδικότερα, στην οικοδόμηση του κράτους και της 

ειρήνης, την επισιτιστική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την εκπαίδευση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ (EUTF) 

για την Αφρική υπεγράφη κατά τη σύνοδο κορυφής της Βαλέτας στις 12 Νοεμβρίου 

2015 και είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

αποσταθεροποίησης, του αναγκαστικού εκτοπισμού και της παράτυπης μετανάστευσης, 

μέσω της προώθησης της ανθεκτικότητας, των οικονομικών ευκαιριών, των ίσων 

ευκαιριών, της ασφάλειας και της ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ λαμβάνει 

μέτρα για την κάλυψη των ζωτικών βασικών αναγκών των προσφύγων που 

φιλοξενούνται σε καταυλισμούς προσφύγων της Κένυας· 

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την αποστολή της 

Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM) με την παροχή χρηματοδότησης 

προκειμένου να παρασχεθεί ασφάλεια και να μειωθεί η απειλή της Al-Shabaab και 

άλλων ένοπλων ομάδων της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Μαρτίου 

2017, η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης συγκάλεσε συνάντηση για διαβούλευση 

υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή της ΕΕ και του ΟΗΕ, σχετικά με το μέλλον της 

AMISOM και με τη στήριξη των θεσμικών οργάνων και των μεταρρυθμίσεων στον 

τομέα της ασφαλείας στη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Μαΐου 2017, κατά 

τη Διάσκεψη του Λονδίνου για τη Σομαλία, η ΕΕ ανακοίνωσε νέα στήριξη για τη 

Σομαλία αξίας 200 εκατομμυρίων EUR· 

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου των ΗΠΑ Trump 

της 27ης Ιανουαρίου 2017, περίπου 3 000 πρόσφυγες που επρόκειτο να 

επανεγκατασταθούν στις ΗΠΑ από την Κένυα το 2017, κατά πλειονότητα από το 

Dadaab, αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα ως προς το μέλλον τους, αν και οι περισσότεροι 

από αυτούς έχουν ήδη υποβληθεί σε αυστηρό έλεγχο ασφάλειας από υπαλλήλους των 

ΗΠΑ και του ΟΗΕ και έχουν αναμείνει μέχρι 10 έτη έως ότου εγκριθεί η 

επανεγκατάστασή τους· 



 

 

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες της ΕΕ για την επανεγκατάσταση πρέπει να 

αυξηθούν ώστε να είναι ίσες με αυτές που καταβάλλουν χώρες εκτός ΕΕ, όπως ο 

Καναδάς και η Αυστραλία, και να ανταποκριθούν σε αυτό που η Ύπατη Αρμοστεία του 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θεωρεί αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη 

κατανομή των προσφύγων σε όλο τον κόσμο· 

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο σχέδιο δράσης του Ναϊρόμπι, που εγκρίθηκε 

κατά τη σύνοδο κορυφής της IGAD στις 25 Μαρτίου 2017, επεσήμανε ότι ειδικότερα η 

ξηρασία και οι ένοπλες συγκρούσεις συνιστούν τους λόγους του εκτοπισμού 

πληθυσμών στην περιοχή· 

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την ανάπτυξη της αποστολής αξιολόγησης των εκλογών 

της ΕΕ στην Κένυα, προτάθηκε ότι μια αποστολή παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ για 

τις βουλευτικές εκλογές του Αυγούστου 2017 θα ήταν χρήσιμη και αποτελεσματική· 

1. επαινεί την Κένυα και την τοπική περιοχή του Dadaab για τον ρόλο που έχουν 

διαδραματίσει στην υποδοχή πρωτοφανούς αριθμού προσφύγων για τόσο μεγάλο 

χρονικό διάστημα· επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι η σημερινή κατάσταση στην 

περιοχή δεν είναι βιώσιμη και απαιτεί μια αποτελεσματική και συντονισμένη αντίδραση 

των κυβερνήσεων της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας συνολικά, 

συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, προκειμένου να εξευρεθεί βιώσιμη λύση στο ζήτημα 

των σομαλών προσφύγων, παράλληλα με τις προσπάθειες για αύξηση της ασφάλειας 

και επίτευξη μακροπρόθεσμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή· 

2. λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση του Ναϊρόμπι της IGAD σχετικά με βιώσιμες 

λύσεις για τους σομαλούς πρόσφυγες και την επανένταξη των επαναπατριζόμενων στη 

Σομαλία· επιδοκιμάζει τη δέσμευση για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης 

περιφερειακής προσέγγισης, και ταυτόχρονα τη διατήρηση της προστασίας και την 

προαγωγή της αυτάρκειας σε χώρες ασύλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την 

υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και θα συνάδει με τον διεθνή επιμερισμό των 

ευθυνών, όπως περιγράφεται στο πλαίσιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του 

προσφυγικού (CRRF) της διακήρυξης της Νέας Υόρκης· 

3. εκφράζει τη λύπη του για τον πολύ μικρής έντασής ρόλο που διαδραματίζουν τα κράτη 

μέλη της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες μετεγκατάστασης των προσφύγων του 

Dadaab και καλεί την ΕΕ να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί για την 

εξασφάλιση της δίκαιης κατανομής των βαρών·  

4. επισημαίνει ότι όσο εξακολουθεί να υπάρχει αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή και με 

έναν ανανεωμένο κίνδυνο λιμού, οι πρόσφυγες δεν θα είναι πλέον σε θέση να 

επιστρέψουν στην πατρίδα τους· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να διατηρήσει την 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ως πρωταρχικό στόχο της, να εντείνει τις προσπάθειές της 

προκειμένου να αναλάβει και να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο στην περιοχή 

ώστε να επιλυθούν τα βασικά οικονομικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά προβλήματα και 

προβλήματα ασφάλειας, που αποτελούν τα βαθύτερα αίτια της ακραίας φτώχειας, της 

εγκληματικής δραστηριότητας, της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, και 

εντέλει της κατάστασης των προσφύγων· 

5. επισημαίνει το γεγονός ότι εν τέλει θα χρειαστεί μια απάντηση σε περιφερειακό επίπεδο 

προκειμένου να παρασχεθεί συνεχής προστασία σε 260 000 σομαλούς πρόσφυγες· 

υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη επανένταξη των επαναπατριζόμενων απαιτεί μια ολιστική 



 

 

προσέγγιση που βασίζεται στην κοινότητα, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα 

απορρόφησης και να παρασχεθεί καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες για τους 

επαναπατριζόμενους, τους εσωτερικά εκτοπισμένους και τις τοπικές κοινότητες στη 

Σομαλία· 

6. χαιρετίζει την έγκριση του παγκόσμιου και περιφερειακού σχεδίου δράσης του 

Ναϊρόμπι, το οποίο προβλέπει ένα σταδιακό κλείσιμο των καταυλισμών ώστε να 

καταστεί δυνατή η πρόσβαση των προσφύγων στην απασχόληση και τις υπηρεσίες στη 

χώρα υποδοχής τους και να μπορούν αυτοί να κυκλοφορούν ελεύθερα· εκφράζει, 

ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη συγκεκριμένης δράσης για το Dadaab· 

υποστηρίζει τη δημιουργία περιφερειακού ταμείου για τους δωρητές· 

7. θεωρεί ότι, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης των συνεχιζόμενων προβλημάτων 

ασφάλειας στη Σομαλία και του υψηλού κινδύνου λιμού, σε κάθε περίπτωση, η 

επιστροφή θα πρέπει να είναι πάντα οικειοθελής· ζητεί ευρύτερη κατανομή των 

ευθυνών όσον αφορά την υποδοχή των προσφύγων και τη θέσπιση πρόσθετων τρόπων 

που θα βοηθήσουν τους πρόσφυγες να έχουν πρόσβαση σε τρίτες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ· 

8. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει τους στόχους του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για 

την Αφρική για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 

μετανάστευσης και του εκτοπισμού ατόμων στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής· 

ζητεί από τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για το ταμείο· ζητεί, ωστόσο, 

από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες διαβούλευσης με παράγοντες της 

περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών πληθυσμών, των περιφερειακών 

κυβερνήσεων και των ΜΚΟ, με σκοπό να εστιάσει στα προβλήματα και τις ανάγκες 

που έχουν εντοπιστεί σε τοπικό επίπεδο, να προαγάγει ένα ευνοϊκό περιβάλλον, και να 

αυξήσει τη δυνατότητα επιστροφής των προσφύγων στις πατρίδες τους· υπογραμμίζει 

το γεγονός ότι το Dadaab έχει δημιουργήσει περίπου 10 000 θέσεις εργασίας, οι οποίες 

συνδέονται κυρίως με τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες· 

9. υπογραμμίζει τη σημασία μιας προσέγγισης με επίκεντρο τον άνθρωπο και την 

κοινότητα ώστε το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ να συνδράμει με πόρους του για 

την επιστροφή ατόμων από το Dadaab και τη θέσπιση μέτρων για την ανάπτυξη και την 

ανθεκτικότητα στην περιοχή· πιστεύει σθεναρά ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ 

θα πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και σε έργα βάσης 

στην περιοχή, που προορίζονται ειδικά για τη βελτίωση της ποιότητας, της ισότητας και 

της καθολικής προσβασιμότητας των βασικών υπηρεσιών και την κατάρτιση για την 

ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων, καθώς και την ανταπόκριση στις ανάγκες των 

ευάλωτων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων· 

10. θεωρεί ότι το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση 

στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή, με την ενίσχυση των 

οικονομικών δυνατοτήτων και των δυνατοτήτων απασχόλησης και με την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας· ζητεί τα κονδύλια αυτά να αξιοποιηθούν για την προώθηση της 

βιώσιμης ανάπτυξης και για την περαιτέρω επέκταση της χρήσης ηλιακής ενέργειας ως 

πηγής ενέργειας, για παράδειγμα για την άντληση πόσιμου ύδατος, που έχει αποδειχθεί 

επιτυχής σε ορισμένα τμήματα του καταυλισμού του Dadaab· 

11. επισημαίνει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60 % του 

συνολικού πληθυσμού του καταυλισμού προσφύγων και θεωρούνται οι πλέον ευάλωτες 



 

 

και περιθωριοποιημένες ομάδες στο εσωτερικό του καταυλισμού· καλεί την κυβέρνηση 

της Κένυας, τα περιφερειακά θεσμικά όργανα, τις διεθνείς οργανώσεις παροχής 

βοήθειας και τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να υιοθετήσουν μια 

συγκεκριμένη προσέγγιση όσον αφορά τα μέτρα βοήθειας, η οποία αντιμετωπίζει τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ευάλωτη θέση των γυναικών και των παιδιών στον 

καταυλισμό, όπως τις διώξεις λόγω βιολογικού και κοινωνικού φύλου, τη βία κατά των 

γυναικών, τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, την ακραία φτώχεια και τον 

αποκλεισμό· 

12. επαινεί τις αρχές της Σομαλίας για την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τους τελευταίους 

μήνες, μεταξύ άλλων, με τη διοργάνωση εκλογών· υπογραμμίζει, ωστόσο, το γεγονός 

ότι η ασφάλεια και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες σε πολλά τμήματα της Σομαλίας 

εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά δύσκολες για την επιστροφή προσφύγων σε μεγάλη 

κλίμακα· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με τις 

αρχές της Σομαλίας ώστε να εντείνουν τις προσπάθειες για την επίτευξη σταθερότητας 

στη χώρα πριν από τη διεξαγωγή επαναπατρισμού σε μεγάλη κλίμακα· 

13. καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για τη 

Σομαλία, συγκεκριμένα αναλαμβάνοντας προσπάθειες για την επίτευξη επισιτιστικής 

ασφάλειας προκειμένου να αποφευχθεί ο επικείμενος λιμός, για την ενίσχυση της 

ασφάλειας και την επίλυση των διαφορών μεταξύ των κοινοτήτων, τη βελτίωση της 

διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, καθώς και την παροχή συνδρομής για την 

ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Συντάγματος, προκειμένου να επιτευχθεί 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα· 

14. ζητεί από την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι στα προγράμματα μετεγκατάστασης στην περιοχή 

λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου οι ευάλωτες ομάδες ατόμων να 

μετεγκαθίστανται σε ασφαλείς περιοχές με υπεύθυνο τρόπο, και να γίνονται σεβαστά τα 

δικαιώματα των προσφύγων· καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους να συμβάλουν 

στην ανάπτυξη υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής 

και μόνιμη επανένταξη των επαναπατριζόμενων προσφύγων στη σομαλική κοινωνία, 

χωρίς απειλές από τρομοκρατικά στοιχεία, όπως η al-Shabaab· 

15. υπογραμμίζει ότι απαιτείται καλύτερη διαχείριση των συνόρων μεταξύ της Σομαλίας 

και των γειτονικών της χωρών, οι οποίες θεωρούνται ευνοϊκό πεδίο για τα δίκτυα που 

δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, όπλων, 

ναρκωτικών και άλλων παράνομων προϊόντων και παρέχουν, ως εκ τούτου, 

χρηματοδοτικούς πόρους για τις εγκληματικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

αναμένει από την εκπαιδευτική αποστολή της ΕΕ στη Σομαλία να συνεργαστεί στενά 

με την AMISOM και τις αρχές της Σομαλίας με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών για την καλύτερη διαχείριση των συνόρων ώστε να συλλαμβάνονται οι 

διακινητές και οι λαθρέμποροι· 

16. αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς βελτίωση της ασφάλειας στην 

περιοχή· υπογραμμίζει, ωστόσο, με έμφαση το γεγονός ότι τα κονδύλια από το ΕΤΑ και 

τις πηγές ΕΑΒ πρέπει να αφιερωθούν στην οικονομική, ανθρώπινη και κοινωνική 

ανάπτυξη της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυξιακές προκλήσεις που 

προσδιορίστηκαν από την απόφαση για το καταπιστευματικό ταμείο· υπενθυμίζει ότι τα 

κονδύλια από το ΕΤΑ και την ΕΑΒ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 

σκοπούς ανάπτυξης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης· 



 

 

17. επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να προαχθεί η ανάπτυξη των 

πληττόμενων κοινοτήτων υποδοχής στην περιοχή του Dadaab της Κένυας, μεριμνώντας 

ώστε να μην επηρεαστούν αρνητικά οι βιοτικοί πόροι από τη σταδιακή μείωση του 

Dadaab και των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται στην πόλη, και από τον 

οικονομικό κλονισμό που αυτό μπορεί να προκαλέσει στον πληθυσμό· υπογραμμίζει το 

γεγονός ότι ο πληθυσμός που φιλοξενείται στο Dadaab έχει προκαλέσει μεγάλη 

περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή, επηρεάζοντας την πρόσβαση του τοπικού 

πληθυσμού σε φυσικούς πόρους· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το θέμα αυτό θα πρέπει 

να αντιμετωπιστεί από κοινού με την κυβέρνηση της Κένυας και μέσω του εθνικού 

ενδεικτικού προγράμματος της ΕΕ για την Κένυα· αναμένει από την κυβέρνηση της 

Κένυας και την ΕΕ να αναγνωρίσουν τις ειδικές ανάγκες αυτής της ασταθούς περιοχής· 

18. εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μειώσει τη 

συνεισφορά της προς τους οργανισμούς του ΟΗΕ κατά 640 εκατομμύρια δολάρια 

ΗΠΑ· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τον άμεσο αντίκτυπο που θα έχει η 

απόφαση αυτή στην περιοχή· επιμένει ότι οι εθελοντικές συνεισφορές της ΕΕ στα 

ταμεία και τους οργανισμούς του ΟΗΕ, οι οποίες ανέρχονται στο ήμισυ του συνολικού 

προϋπολογισμού τους, είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της παγκόσμιας 

ειρήνης και ασφάλειας· 

19. τονίζει ότι το έλλειμμα στον προϋπολογισμό των οργανισμών του ΟΗΕ, όπως η Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι οποίοι παρέχουν προστασία, στέγη και 

ανθρωπιστική βοήθεια σε δύσκολες και περίπλοκες συνθήκες, απλώς θα συμβάλει στην 

αύξηση των προβλημάτων ασφάλειας στην περιοχή· 

20. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τις σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην 

περιοχή, οι οποίες αποτελούν θλιβερή υπενθύμιση για την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη 

διεθνή κοινότητα στο σύνολό της ότι πρέπει να εφαρμόσουν τους όρους της συμφωνίας 

του Παρισιού, σημειώνοντας ταυτόχρονα το άμεσο αποτέλεσμα που έχουν οι ενέργειες 

αυτές όσον αφορά τον πόλεμο και την πείνα στην περιοχή· 

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 

Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα 

κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση της Κένυας, στον κυβερνήτη της 

περιφέρειας Garissa, στον Πρόεδρο του κοινοβουλίου της Κένυας, στην κυβέρνηση της 

Σομαλίας, στον Πρόεδρο του κοινοβουλίου της Σομαλίας, στην IGAD, στις 

κυβερνήσεις των κρατών μελών της IGAD, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στον 

Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

 


