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Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Demokratični republiki Kongo, zlasti tiste z 
dne 18. januarja 20181,

– ob upoštevanju izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika v imenu EU z 
20. maja 2020 o varnostnih razmerah v provinci Ituri,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 9. decembra 2019 o Demokratični republiki Kongo,

– ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (OZN), 
zlasti resolucije 2528 z dne 25. junija 2020 o razmerah v Demokratični republiki Kongo 
in resolucije 2463 z dne 29. marca 2019 o podaljšanju mandata misije OZN za 
stabilizacijo Demokratične republike Kongo (MONUSCO),

– ob upoštevanju ukrepov, določenih v resoluciji Varnostnega sveta OZN 2528, s katerimi 
je bila do julija 2021 podaljšana veljavnost vrste sankcij, kot so embargo na orožje za 
oborožene skupine v Demokratični republiki Kongo, prepoved potovanj za 
posameznike ter zamrznitev premoženja posameznikov in subjektov, ki jih je določil 
sankcijski odbor,

– ob upoštevanju poročila OZN iz avgusta 2010 o dokumentaciji kršitev človekovih 
pravic, s katerim so bile zabeležene najhujše kršitve teh pravic in mednarodnega 
humanitarnega prava na ozemlju Demokratične republike Kongo med marcem 1993 in 
junijem 2003,

– ob upoštevanju, da je bila dr. Denisu Mukwegeju leta 2014 podeljena nagrada Saharova 
za svobodo misli,

– ob upoštevanju, da je dr. Denis Mukwege leta 2018 prejel Nobelovo nagrado za mir,

– ob upoštevanju izjave visoke komisarke OZN za človekove pravice Michelle Bachelet z 
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dne 28. avgusta 2020,

– ob upoštevanju skupne izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Josepa 
Borrella in posebne predstavnice OZN za spolno nasilje med konflikti Pramile Patten z 
dne 18. junija 2020 ob mednarodnem dnevu za odpravo spolnega nasilja v konfliktih,

– ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 
2017 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v 
Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s 
konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem1,

– ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in 
pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na 
drugi (Sporazum iz Cotonouja),

– ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev, ki je bila 
sprejeta 27. junija 1981 in je začela veljati 21. oktobra 1986,

– ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta OZN 1325 o ženskah, miru in varnosti, ki 
je bila soglasno sprejeta 31. oktobra 2000,

– ob upoštevanju ustave Demokratične republike Kongo, sprejete 18. februarja 2006,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic,

– ob upoštevanju Ustanovne listine OZN,

– ob upoštevanju členov 144(5) in 132(4) Poslovnika,

A. ker v Demokratični republiki Kongo, zlasti na vzhodu države, še vedno prihaja do 
izbruhov nasilja, napadov, ubojev in množičnih kršitev človekovih pravic s strani 
domačih in tujih oboroženih skupin; ker so se ti napadi v zadnjih tednih namnožili zlasti 
na meji med provincama Ituri in Severni Kivu;

B. ker je dr. Denis Mukwege, poznan ginekolog iz Demokratične republike Kongo, večino 
svojega življenja posvetil odpravi uporabe spolnega nasilja kot orožja v vojni in 
oboroženih spopadih; ker je leta 1999 v Panziju v Bukavuju ustanovil bolnišnico za 
zdravljenje žrtev spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola na vzhodu Demokratične 
republike Kongo; ker se je v tej bolnišnici od njene ustanovitve do avgusta 2018 
zdravilo skoraj 55 000 preživelih;

C. ker dr. Mukwege že dolgo odkrito zagovarja človekove pravice, potrebo po 
odgovornosti in izvajanje priporočil iz poročila OZN o človekovih pravicah, ki popisuje 
zlorabe v regiji med letoma 1993 in 2003; ker se je dr. Mukwege oktobra 2012 za las 
izognil poskusu atentata, ko so napadalci v civilnih oblačilih obstreljevali njegov dom v 
Bukavuju, med tem napadom pa je življenje izgubil njegov telesni stražar;

D. ker dr. Mukwegeju resno in stalno grozijo, tudi s smrtjo, te grožnje pa so namenjene 
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tudi njegovi družini in zdravstvenim delavcem v bolnišnici v Panziju; ker število teh 
groženj v zadnjih mesecih narašča v odziv na več pozivov dr. Mukwegeja julija 2020, 
naj se konča nekaznovanje storilcev spolnih zločinov in pokolov v krajih Kipupu in 
Sange ter v provinci Ituri;

E. ker je dr. Mukwege leta 2018 prejel Nobelovo nagrado za mir, leta 2014 pa nagrado 
Saharova za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament, ker je svoje življenje 
posvetil skrbi za žrtve spolnega nasilja v Demokratični republiki Kongo; ker je dr. 
Mukwege kot dobitnik nagrade Saharova upravičen do polne podpore Evropskega 
parlamenta; ker je dr. Mukwege s svojimi dosežki in mednarodnimi priznanji postal 
znana javna osebnost in mednarodni simbol, ki si zasluži posebno zaščito pred 
grožnjami;

F. ker je predsednik Demokratične republike Kongo Félix Tshisekedi avgusta 2020 
obsodil grožnje s smrtjo in obljubil, da bo storil vse za varnost dr. Mukwegeja;

G. ker za varovanje dr. Mukwegeja in bolnišnice v Panziju skrbi OZN prek misije 
MONUSCO; ker se je varovanje maja 2020 prenehalo, 9. septembra 2020 pa 
nadaljevalo po mednarodnem valu ogorčenja v zvezi z varnostjo dr. Mukwegeja, ki se 
mu je s pozivi priključil tudi Evropski parlament; ker varovanje dr. Mukwegeja 
dolgoročno še vedno ni urejeno in je treba zanj poskrbeti;

H. ker so se na ulicah glavnega mesta Demokratične republike Kongo Kinšase zbrali 
demonstranti, da bi izrazili podporo dr. Denisu Mukwegeju in pozvali k njegovi zaščiti;

I. ker so oboroženi moški 12. marca 2017 usmrtili dva preiskovalca OZN, Švedinjo Zaido 
Catalán in Američana Michaela Sharpa, ki sta dokumentirala kršitve človekovih pravic 
v osrednji regiji Kasai v Demokratični republiki Kongo;

J. ker je bilo 22. julija 2020 v mestu Kalehe (Južni Kivu) samovoljno aretiranih več 
zagovornikov človekovih pravic in članov državljanskega gibanja Lutte pour le 
Changement (LUCHA), ki so opozarjali na krajo javne ulične razsvetljave, s katero naj 
bi izboljšali varnost; ker je bil zagovornik človekovih pravic in pripadnik gibanja 
LUCHA Lucien Byamungu Munganga v Kaleheju samovoljno aretiran, ko je 
miroljubno protestiral za njihovo izpustitev, in je trenutno priprt v osrednjem zaporu v 
Kaleheju; ker je bila izražena zaskrbljenost zaradi zagovornika človekovih pravic 
Josuéja Arune, predsednika regionalnega odseka ustanove Société Civile 
Environnementale et Agro-Rurale du Congo, ki deluje v Bukavuju;

K. ker je Demokratična republika Kongo od marca 2018 podpisnica Protokola iz Maputa;

L. ker je bilo 20 vojakov in policistov Demokratične republike Kongo 3. septembra 2020 
zaradi posilstva na vzhodu Demokratične republike Kongo obsojenih na zaporne kazni 
od 5 do 20 let;

M. ker so Evropski parlament 12. avgusta 2020, podpredsednik Komisije/visoki 
predstavnik 20. avgusta 2020, Urad visokega komisarja Združenih narodov za 
človekove pravice 28. avgusta 2020, številne nacionalne in mednarodne institucije in 
organizacije pa ob več drugih priložnostih javno pozvali oblasti Demokratične republike 
Kongo, naj začnejo kazenske preiskave v zvezi s trenutnimi grožnjami dr. Mukwegeju 
in naj ponovno vzpostavijo varovanje, za katerega skrbijo mirovne sile OZN;



N. ker je Organizacija združenih narodov izrazila zavezo, da bo nadaljevala z 
usposabljanjem partnerjev v Demokratični republiki Kongo, da bi našli stabilno in 
dolgoročno varnostno rešitev;

1. je globoko zaskrbljen, ker je dr. Denis Mukwege še vedno v veliki nevarnosti; obsoja, 
da mu grozijo s smrtjo in da grozijo tudi njegovi družini in sodelavcem; izraža dr. 
Mukwegeju polno solidarnost in podporo;

2. izreka priznanje dr. Mukwegeju za njegov pogum in ker se že vse življenje bori proti 
uporabi spolnega nasilja kot orožja v vojnah in oboroženih spopadih; poudarja pomen 
stališča, ki ga dr. Mukwege že več desetletij zastopa, ko javno obsoja kršitve človekovih 
pravic in zlorabe v Demokratični republiki Kongo;

3. pozdravlja odločitev OZN, da misija MONUSCO znova poskrbi za varovanje dr. 
Mukwegeja; znova poudarja, da je njegovo osebno varovanje pomembno in nujno; 
poziva OZN, naj mu zagotavlja stabilno in neprekinjeno varovanje predvsem zaradi 
resnih groženj s smrtjo, ki jih je deležen;

4. poziva vlado Demokratične republike Kongo, naj v skladu z obljubo predsednika Félixa 
Tshisekedija nemudoma uvede celovito preiskavo groženj prek družbenih medijev, 
telefonskih klicev in neposrednih sporočil, ki niso namenjene le dr. Mukwegeju ampak 
tudi njegovi družini in osebju bolnišnice Panzi;

5. poudarja, da nagrada Saharova za svobodo misli ni samo nagrada, temveč zaveza 
poslancev Evropskega parlamenta, da bodo skupaj z njenimi dobitniki spodbujali 
človekove pravice in storili vse, kar je v njihovi moči, da bi nagrajenci še naprej 
svobodno in varno branili človekove pravice in temeljne svoboščine;

6. pozdravlja, da se je dr. Mukwege tako odločno zavzel za izpolnitev nalog iz poročila 
OZN o stanju kršitev človekovih pravic za leto 2010; obsoja, da mednarodna skupnost 
ni dosegla napredka pri izvajanju svojih priporočil; poziva oblasti Demokratične 
republike Kongo, naj se močneje zavzamejo za to, da bi preprečile nadaljnje kršitve 
človekovih pravic na vzhodu Demokratične republike Kongo, in naj naredijo vse 
potrebno za vzpostavitev mehanizmov, na podlagi katerih bodo imele žrtve bodočih 
konfliktov pravico do sodnega varstva in odškodnine;

7. zato podpira predloge za ustanovitev specializiranih mešanih senatov na sodiščih 
Demokratične republike Kongo, ki bodo tamkajšnjim pravosodnim organom in 
mednarodni skupnosti omogočili, da sodelujejo tudi pri pregonu kršitev človekovih 
pravic;

8. poziva vlado Demokratične republike Kongo, naj pregleda delo svoje nekdanje komisije 
za resnico in spravo; v celoti podpira zahtevo, ki jo je predsednik Tshisekedi naslovil na 
svojo vlado, naj vzpostavi prehodni pravosodni mehanizem, ki bi sodil za najhujša 
kazniva dejanja, in močno upa, da bo svet ministrov pravočasno sprejel oba osnutka 
odlokov, ki se obravnavata že več mesecev;

9. poziva države članice Varnostnega sveta OZN, naj se zavzamejo za ustanovitev 
mednarodnega kazenskega sodišča, ki bi nadalje obravnavalo dokumentirane primere 
kršitev človekovih pravic pred letom 2002;

10. ostro obsoja samovoljne aretacije Luciena Byamunguja Munganga in drugih 



pripadnikov gibanja LUCHA ter poziva k njihovi brezpogojni in takojšnji izpustitvi; 
poudarja, da je zelo pomembno zaščititi zagovornike človekovih pravic, kot je Josué 
Aruna;

11. meni, da je obsodba vojakov, ki so jih 3. septembra 2020 spoznali za krive posilstev v 
vzhodnem delu Demokratične republike Kongo, pohvale vreden napredek; meni, da se 
je treba v prizadevanju za mir in varnost prizadetega prebivalstva še bolj boriti proti 
nekaznovanju milic in oboroženih sil v državi;

12. izreka pohvalo vsem zagovornikom človekovih pravic v Demokratični republiki Kongo, 
ki kljub izzivom, s katerimi se soočajo, še vedno opravljajo svoje delo, in pozdravlja, da 
je več nacionalnih in mednarodnih organizacij javno obsodilo dogodke;

13. poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, delegacijo EU in misije 
EU v Demokratični republiki Kongo, naj vidneje podprejo vse zagovornike človekovih 
pravic v Demokratični republiki Kongo, ki so v nevarnosti, tako da kot zaščitni ukrep 
uporabijo vsa razpoložljiva (politična, diplomatska in finančna) sredstva, da izrečejo 
priznanje njihovemu delu na področju človekovih pravic in pomembni vlogi, ki jo imajo 
kot zagovorniki človekovih pravic v boju za stabilnost in mir v regiji;

14. poziva EU, naj ohrani sankcije zoper odgovorne za nasilje in kršitve človekovih pravic 
v Demokratični republiki Kongo, ter zahteva, da se te sankcije razširijo na storilce, ki so 
poimensko navedeni v poročilu OZN o kršitvah človekovih pravic;

15. obsoja uporabo spolnega nasilja nad ženskami v konfliktih in poziva mednarodno 
skupnost, naj si močneje prizadeva za odpravo spolnega nasilja in nasilja na podlagi 
spola v oboroženih spopadih in vojnah, zaščito žrtev, odpravo nekaznovanja storilcev 
ter dostop do sodnega varstva, odškodnin in pravnih sredstev za preživele;

16. pozdravlja napredek, ki je bil dosežen z ratifikacijo Protokola iz Maputa o pravicah 
žensk; poudarja pomen izvajanja tega protokola;

17. opozarja, da nasilje na vzhodu Demokratične republike Kongo nadaljujejo oborožene 
domače in tuje uporniške skupine, ki se financirajo s trgovino z minerali in se zanjo 
borijo; poudarja, da je treba privesti pred sodišče podjetja, posameznike ter državne in z 
državo povezane akterje, ki prispevajo k tem kaznivim dejanjem; pozdravlja, da se 
začetek veljavnosti uredbe o konfliktnih mineralih v EU načrtuje za januar 2021, saj je 
to eden od številnih ukrepov, ki jih mednarodna skupnost potrebuje za rešitev tega 
globoko zakoreninjenega problema; poudarja, da so potrebni nadaljnji ukrepi v zvezi z 
obvezno potrebno skrbnostjo in odgovornim ravnanjem podjetij, ki poslujejo na 
konfliktnih območjih;

18. odločno poziva k čezmejnemu sodelovanju na območju afriških Velikih jezer in k 
oblikovanju regionalne strategije sosednjih držav, s katero bi odpravili nasilje in kršitve 
človekovih pravic v Demokratični republiki Kongo;

19. obžaluje, da je bil za nedoločen čas prestavljen mini vrh v Gomi, ki je bil sprva na 
povabilo Demokratične republike Kongo načrtovan za 13. september 2020, ko naj bi se 
srečali voditelji petih držav na območju afriških Velikih jezer, da bi razpravljali o 
načinih za vzpostavitev miru na tem območju; močno upa, da bo mogoče to vrhunsko 
srečanje čim prej izvesti in bo ublažilo napetosti med sosednjimi državami;



20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsedniku Evropske komisije/visokemu predstavniku Evropske unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, svetu 
ministrov in skupni parlamentarni skupščini AKP-EU, norveškemu odboru za Nobelovo 
nagrado, predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu Demokratične republike Kongo 
ter Afriški uniji in njenim institucijam.


