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Az Európai Parlament,

– tekintettel „Az EU és Afrika közötti biztonsági együttműködés a Száhel-övezetben, 
Nyugat-Afrikában és Afrika szarván” című, 2020. szeptember 16-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének Idriss Déby Itno elnök halála alkalmából tett, 2021. április 20-i 
nyilatkozatára,

– tekintettel az ENSZ főtitkára szóvivőjének Csádról tett, 2021. április 20-i 
nyilatkozatára,

– tekintettel a G7 csoport külügyi és fejlesztési minisztereinek 2021. május 5-i 
közleményére,

– tekintettel az Afrikai Unió Béke- és Biztonsági Tanácsának 2021. április 29. és május 5. 
közötti csádi tényfeltáró missziójának jelentésére,

– tekintettel az Európai Tanácsnak és a Száhel-övezet G5-országainak a Száhel-övezet 
biztonságáról, stabilitásáról és fejlődéséről szóló, 2020. április 28-i együttes 
nyilatkozatára,

– tekintettel a Tanács 2021. április 16-i következtetéseire, amelyek újólag megerősítik az 
EU és a Száhel-övezet közötti szilárd és hosszú távú partnerség fontosságát,

– tekintettel az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, 
Csádra vonatkozó nemzeti indikatív programjára,

– tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) és az EU 
Közös Parlamenti Közgyűlésének a demokráciáról és az alkotmányok tiszteletben 
tartásáról szóló, 2021. március 11-i állásfoglalására,

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0213.



– tekintettel Csád alkotmányára,

– tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

– tekintettel az emberek és népek jogairól szóló afrikai chartára, amelyet 1981. június 27-
én fogadtak el, és amely 1986. október 21-én lépett hatályba,

– tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) 
bekezdésére,

A. mivel 2021. április 20-án a 31 éve hatalmon levő Idriss Déby Itno csádi elnök csupán 
egy nappal azt követően, hogy a 2021. április 11-i elnökválasztás győztesének 
nyilvánították, meghalt a lázadó csoportokkal való katonai összecsapásban;

B. mivel Idriss Déby halálát követően az Átmeneti Katonai Tanács alkotmányellenes 
hatalomátadást szervezett, és átmeneti kormányt állított fel Mahamat Idriss Déby, a 
csádi elnök fia vezetésével; mivel az Átmeneti Katonai Tanács felfüggesztette az 
alkotmányt, feloszlatta a kormányt és a nemzetgyűlést, és az alkotmány helyébe lépő 
„átmeneti chartát” hozott létre 18 hónapos időszakra, amely egyszer megújítható;

C. mivel a csádi alkotmány előírta, hogy a hatalom megüresedése vagy az államfő tartós 
munkaképtelensége esetén az ideiglenes elnökséget a nemzetgyűlés elnöke látja el, 
akinek 45–90 napon belül választásokat kell szerveznie;

D. mivel 2021. május 2-án az Átmeneti Katonai Tanács az ellenzék néhány tagjának 
részvételével átmeneti kormányt nevezett ki, élén Albert Pahimi Padacké civil 
miniszterelnökkel; mivel Padacké annak ellenére indult a 2021. április 11-i 
elnökválasztáson, hogy Déby elnök szövetségesének tartották, és 2016 és 2018 között 
miniszterelnöki tisztséget töltött be;

E. mivel az Afrikai Unió Béke- és Biztonsági Tanácsának 2021. április 29. és május 5. 
közötti csádi tényfeltáró missziója hangsúlyozta, hogy Csád számára életképes és 
mindenki számára elfogadható alkotmányt kell kidolgozni, és úgy véli, hogy az 
átmeneti charta nem alkalmas arra, hogy garantálja a lakosság politikai és polgári jogait 
az átmeneti időszakban;

F. mivel a katonai kormány 2021. április 27-én aránytalan és törvénytelen módon 
fegyveres erőt alkalmazott a tüntetőkkel szemben; mivel ezt az emberi jogi szervezetek 
és a nemzetközi közösség – köztük az Afrikai Unió és az Európai Unió – széles körben 
elítélték; mivel Déby elnök halála óta legalább hat haláleset történt, több tucatnyian 
megsebesültek, sokakat pedig önkényesen letartóztattak és fogva tartottak a 
tiltakozásokra válaszul; mivel úgy vélik, hogy az összecsapások során több mint 600 
embert tartóztattak le;

G. mivel Déby elnök hivatali idejét az emberi jogok szisztematikus és tartós megsértése 
jellemezte;



H. mivel a választásokat megelőző időszakot több mint 112 politikai ellenzéki személy és 
emberijog-védő üldözése és önkényes letartóztatása jellemezte; mivel a választási 
kampányt megelőző hetekben a biztonsági erők aránytalan és törvénytelen erőt 
alkalmaztak békés tüntetőkkel szemben; mivel az ellenzék és a civil társadalom egyes 
tagjai széleskörűen bojkottálták a választásokat;

I. mivel Száhel-övezet biztonsági helyzete az elmúlt években jelentősen romlott, ami 
komoly fenyegetést jelent a regionális és nemzetközi biztonságra nézve; mivel az 
emberi jogok megsértése és a tömeggyilkosságok széles körben elterjedtek; mivel 2019-
ben az összes régiót tekintve a Száhel-övezetben növekedett a leggyorsabban az 
erőszakos szélsőséges tevékenységek aránya; mivel 2015-ös létrehozása óta a 
multinacionális közös erő számos, az ellenőrzése alá tartozó területről kiszorította a 
terrorista csoportokat, de a régió továbbra is rendkívül instabil;

J. mivel Csádot súlyosan érintették a terrorista tevékenységek és támadások; mivel a Boko 
Haram – amely 2015 óta az Iszlám Állam szövetségese – a régió egészére kiterjesztette 
tevékenységét, és jelentős lakóhelyelhagyást okozott a Csád-tó medencéjében; mivel 
jelenleg 133 000 belső menekült és mintegy 500 000 menekült tartózkodik Csádban; 
mivel az idei választások óta fokozódott az olyan lázadó csoportokkal való katonai 
konfrontáció, mint a Változtatás és Egyetértés Csádban Front (FACT); mivel a csádi 
hadsereg a közelmúltban azt állította, hogy legyőzte a FACT-ot; mivel az Átmeneti 
Katonai Tanács elutasította a FACT lázadó fegyveres csoportjainak tűzszünetre és 
tárgyalásokra irányuló javaslatát;

K. mivel az EU támogatja a Száhel-övezet G5-országait, a Burkina Faso, Csád, Mali, 
Mauritánia és Niger közötti, együttműködésen alapuló védelmi erőfeszítést, amely 
összehangolja a regionális fejlesztés és biztonság terén hozott intézkedéseket a 
terrorizmus elleni küzdelem és a régió stabilitása érdekében, amelynek kulcsfontosságú 
eleme a csádi hadsereg; mivel az EU mali kiképzési missziójának (EUTM) 
megbízatását 2020 márciusában kiterjesztették a Száhel-övezet G5-országai – köztük 
Csád – nemzeti fegyveres erőinek nyújtott tanácsadásra, valamint ezek képzésére; mivel 
Mauritániát és Nigert a Száhel-övezet G5-országai közvetítőnek jelölték ki annak 
érdekében, hogy biztosítsák a jelenlegi csádi zavargások valamennyi főszereplője 
közötti inkluzív párbeszédet, és megteremtsék a konszenzuson alapuló, békés és sikeres 
átmenet feltételeit;

L. mivel annak ellenére, hogy Csád olajtermelő ország, mindent áthat a szegénység, az 
élelmiszer-ellátás bizonytalansága, a korrupció, a büntetlenség, a nők és lányok elleni 
erőszak és a gazdasági lehetőségek hiánya; mivel a 2019. évi humán fejlettségi mutató 
szerinti listán az ország 189 ország közül az 187. helyen áll;

M. mivel az EU az EFA, az Afrikai Békekeret, a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló 
eszköz, valamint az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért révén támogatja a fejlesztési, 
illetve a békére és biztonságra irányuló erőfeszítéseket Csádban és a Száhel-övezet 
egészében; mivel az EU 2014 és 2020 között 542 millió EUR-t különített el Csád 
számára az EFA keretében a jogállamiság megszilárdítását is magában foglaló 
támogatásra; mivel a jövőbeli Európai Békekeret 2021. július 1-jén veszi át az Afrikai 
Békekeret szerepét;

1. sajnálattal veszi tudomásul Idriss Déby elnök meggyilkolását, és a régióban fegyveres 
csoportok támadásai során a közelmúltban elkövetett erőszakos cselekményeket és az 



ezek következményeiként bekövetkezett haláleseteket; ismételten aggodalmát fejezi ki 
az elhúzódó csádi válság és az északon tapasztalható ingatag biztonsági helyzet miatt, és 
határozottan elítéli az emberi jogok, valamint a nemzetközi és humanitárius jog ismételt 
megsértését;

2. elítéli az Átmeneti Katonai Tanács által 2021. április 20-án végrehajtott katonai 
hatalomátvételt, a csádi alkotmány ezt követő felfüggesztését és a kormány 
feloszlatását; elutasítja, hogy az Átmeneti Katonai Tanács olyan chartát hozzon létre, 
amely nem képezte demokratikus konzultáció tárgyát;

3. meggyőződése, hogy a csádi társadalmon belüli jelenlegi megosztottságot nem lehet 
katonai eszközökkel kezelni, és felszólítja valamennyi felet, hogy tartózkodjanak az 
erőszakos fellépéstől, kezdjenek politikai párbeszédet, és őrizzék meg a polgári 
lakosság életét;

4. felszólítja az Átmeneti Katonai Tanácsot, hogy biztosítsa az alkotmányos rendhez való 
akadálytalan és gyors visszatérést, és biztosítsa a demokratikus értékek tiszteletben 
tartását; megjegyzi, hogy az egyes ellenzéki csoportok tagjait is magában foglaló 
átmeneti polgári kormány kinevezése az első lépés az alkotmányos rendhez való 
visszatérés felé; felhívja továbbá az Átmeneti Katonai Tanácsot, hogy teremtse meg és 
biztosítsa a kormányok és a civil társadalom szereplői közötti inkluzív nemzeti 
párbeszéd feltételeit, és a lehető leghamarabb biztosítsa a demokratikus, szabad és 
tisztességes választásokra való békés, polgári vezetésű és sürgős átmenetet, amelynek 
eredményeként egy demokratikusan megválasztott elnök és egy inkluzív kormány 
venné át a kormányzást;

5. emlékeztet arra, hogy a valódi demokratikus átmenetnek és reformnak polgári 
irányításúnak kell lennie, és annak lehetővé kell tennie a civil társadalmi szervezetek, a 
nők és a fiatalok, az ellenzéki pártok és a szabad sajtó teljes körű és aktív részvételét, 
amelyek számára lehetővé tenni, hogy erőszak, megfélemlítés vagy korlátozás nélkül 
működhessenek;

6. elítéli, hogy az Átmeneti Katonai Tanács korlátozza a tüntetéshez való jogot és 
erőszakot alkalmaz a tüntetőkkel szemben; sürgeti az Átmeneti Katonai Tanácsot, hogy 
engedje szabadon a közelmúltbeli tüntetéseket követően bebörtönzött valamennyi 
személyt; kéri továbbá, hogy hozzanak létre független és pártatlan vizsgálóbizottságot a 
tüntetések során elkövetett visszaélések és az esetleges emberi jogi jogsértések 
kivizsgálására, beleértve a szükségtelen vagy aránytalan erőszak nyilvánvaló 
alkalmazását a tiltakozások feloszlatása céljából;

7. aggodalmát fejezi ki a csádi korrupció és büntetlenség miatt; megjegyzi, hogy az emberi 
jogi jogsértések kezelésének elmulasztása hozzájárul a visszaélések folytatásához és 
gyengíti az állami intézményekbe vetett közbizalmat;

8. felszólítja az alelnököt/főképviselőt és az EU csádi küldöttségét és misszióit, hogy 
biztosítsák az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatások, valamint az 
emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési terv teljes körű 
végrehajtását, többek között a tiltakozások megfigyelése és a civil társadalomnak a 
válságból való kilábalásra vonatkozó tervében azonosított és kért támogatás biztosítása 
révén;



9. felhívja a nemzetközi közösséget, hogy támogassa Csád demokráciára irányuló 
erőfeszítéseit; felhívja különösen az Afrikai Uniót és a G5-öket, hogy támogassák 
Csádot abban, hogy létrejöhessen a befogadó és a társadalmak közötti párbeszéd, tartós 
és békés megoldást kínálva; megismétli, hogy tartózkodni kell az intruzív külső 
beavatkozásoktól, és meg kell védeni Csád egységét, stabilitását és területi integritását; 
felszólítja Mauritánia és Niger elnökét, hogy a jelenlegi csádi válság tartós és békés 
lezárásáig közvetítőkként továbbra is nyújtsanak segítséget Csádnak;

10. elismeri, hogy Csád fontos szerepet játszik a terrorizmus elleni küzdelemben a G5-
Száhel csoporton belül; hangsúlyozza a nemzetközi emberi jogi egyezmények 
tiszteletben tartásának fontosságát; ragaszkodik Csád területi integritásának és 
stabilitásának megőrzéséhez a régió törékeny biztonsági körülményei között; 
hangsúlyozza, hogy a Száhel-övezetben humanitárius szükségállapot áll fenn;

11. emlékeztet rá, hogy a regionális szervezetek és partnerségek – köztük az Afrikai Unió és 
a G5 – kulcsfontosságú szereplők a Száhel-övezetet sújtó terror és instabilitás 
kezelésére irányuló, Afrika által irányított stratégia megszervezésében és 
támogatásában; megerősíti, hogy támogatja a regionális multinacionális közös erőt, és 
azt továbbra is támogatja az Afrikai Békekereten keresztül, amelyet hamarosan 
átcsoportosítanak az Európai Békekerethez; kéri, hogy védjék meg azokat a civil 
szereplőket, akik beszámolnak az emberi jogok megsértéseiről, hogy ne kelljen 
fenyegetésekkel szembenézniük;

12. emlékeztet rá, hogy az éghajlatváltozás, az élelmiszer-ellátás bizonytalansága, a 
népesség növekedése, a természeti erőforrások kiaknázása, a szegénység, az oktatási és 
gazdasági lehetőségek hiánya, valamint a külföldi dzsihádista csoportok erőszakos és 
ideológiai beavatkozásai, az instabilitás, az erőszak és a terroristák toborzásának kiváltó 
okai a Száhel-övezet egészében; megjegyzi, hogy a Covid19-világjárvány súlyosbította 
ezt a nyomást, és jelentősen hátráltatta a további fejlődést; hangsúlyozza, hogy a régión 
belüli tartós fenntartható fejlődés biztosítása érdekében szükség van a biztonság, a 
fejlesztés, a humanitárius és a demokrácia támogatására irányuló segítségnyújtás 
koordinálására; támogatja a stabilizáció integráltabb megközelítése felé történő 
elmozdulást, különös hangsúlyt fektetve a polgári és politikai dimenziókra;

13. hangsúlyozza, hogy Csád az EU szilárd partnere és annak is kell maradnia, és 
megismétli elkötelezettségét a párbeszéd és a jelenlegi politikai válság békés megoldása 
mellett;

14. felszólít a régiónak szánt uniós finanszírozás értékelésére a támogatások helytelen 
felhasználásának megelőzése érdekében;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Csád 
kormányának és nemzetgyűlésének, valamint az Afrikai Uniónak és intézményeinek.


