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Sudán: Vyhlásenie Rady pre zahraničné veci
Rada dnes rokovala o situácii v Sudáne a prijala toto vyhlásenie:

Počas posledných šiestich mesiacov obyvatelia Sudánu s výrazným zapojením žien a mladých ľudí dali jasne a odvážne najavo, že
si želajú, aby sa ich krajina vybrala novým smerom – cestou demokracie, politickej plurality, bezpečnosti a prosperity. Pre Sudán to
predstavuje historickú príležitosť. Mierový, jednotný, demokratický a prosperujúci Sudán zostáva kľúčový aj pre mier a stabilitu v
regióne a pre Európsku úniu je prioritou.

EÚ ostro odsudzuje násilné útoky v Sudáne spáchané 3. júna 2019, počas ktorých bolo zabitých a zranených mnoho pokojných
civilných demonštrantov a počas ktorých bolo páchané sexuálne a rodovo motivované násilie. Je zrejmé, že zodpovednosť nesie
dočasná vojenská rada (TMC) ako orgán zodpovedný za ochranu obyvateľstva. Všetky porušenia ľudských práv musia byť
nezávislým a transparentným spôsobom vyšetrené a páchatelia musia za svoje činy niesť zodpovednosť.

EÚ vyzýva na okamžité ukončenie všetkých násilností voči sudánskemu ľudu vrátane mimosúdneho, svojvoľného a hromadného
zabíjania, bitia a sexuálneho a rodovo motivovaného násilia, zatýkania a zmiznutia. Je povinnosťou TMC zaistiť bezpečnosť
všetkých obyvateľov Sudánu. Členovia Jednotiek za slobodu a zmenu (FFC) a iní civilisti, ktorí boli počas nedávnych udalostí
zatknutí a zadržaní, musia byť okamžite prepustení. Takisto sa musia zrušiť obmedzenia slobody zhromažďovania, slobody médií,
občianskeho priestoru a prístupu na internet.

EÚ zostáva hlboko znepokojená zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v Sudáne a je naďalej odhodlaná pomáhať pri riešení
potrieb obyvateľstva. Okamžite je potrebné odstrániť prekážky včasného poskytovania humanitárnej pomoci, a to aj v Chartúme.
Na poskytnutie humanitárnej pomoci viac ako 8 miliónom ľudí v núdzi je potrebné urýchlene zabezpečiť personál a dodávky. Útoky
na nemocnice, zdravotnícky personál a pacientov sa musia zastaviť. Musí sa zabezpečiť dodržiavanie medzinárodného
humanitárneho práva a ochrana civilného obyvateľstva vrátane bezpečného a neobmedzeného prístupu humanitárnej pomoci.

EÚ podporuje výzvu Africkej únie (AÚ) na zriadenie dočasného orgánu pod civilným vedením. EÚ na tento účel vyzýva na
okamžité obnovenie rokovaní medzi TMC a FFC na základe doteraz dosiahnutých dohôd. EÚ taktiež vyzýva TMC, aby realizovala
požadované opatrenia na budovanie dôvery, FFC vyzýva, aby na tieto opatrenia náležite reagovala, a zároveň vyzýva obe strany,
aby sa vyhli jednostranným krokom.

EÚ podporuje vedúcu úlohu AÚ a sprostredkovateľské úsilie pod vedením vyslanca AÚ v záujme pokročenia v procese politickej
transformácie, a to v spolupráci s Etiópiou, ktorá vykonáva predsedníctvo Medzinárodného úradu pre rozvoj (IGAD). EÚ
vyzdvihuje úlohu Etiópie v kontexte sprostredkúvania obnovenia rokovaní. EÚ tiež oceňuje rozhodnutie Mierovej a bezpečnostnej
rady Africkej únie pozastaviť účasť Sudánu na všetkých činnostiach AÚ až do skutočného zriadenia dočasného orgánu pod
civilným vedením vrátane oznámenia, že v prípade bránenia vzniku takéhoto orgánu sa uplatnia sankčné opatrenia AÚ. EÚ ďalej
vyzýva ostatných regionálnych a medzinárodných aktérov, aby na tomto základe zohrávali konštruktívnu a koordinovanú úlohu pri
podpore vedúceho postavenia AÚ a v tejto súvislosti je pripravená s medzinárodnými partnermi spolupracovať.

Očakávania sudánskeho ľudu možno naplniť len vtedy, ak sa uskutoční riadený, mierový a, inkluzívny prechod pod civilným
vedením, v ktorého kontexte sa vytvoria podmienky na návrat k ústavnému poriadku a demokratickej správe krajiny
prostredníctvom transparentných a dôveryhodných volieb a úplného dodržiavania ľudských práv. EÚ využíva túto príležitosť na to,
aby pripomenula povinnosť Sudánu spolupracovať s Medzinárodným trestným súdom podľa rezolúcie BR OSN č. 1593.

Dočasný orgán pod civilným vedením je jediným partnerom, prostredníctvom ktorého možno normalizovať vzťahy medzi EÚ a
Sudánom. Keď Sudán pristúpi k prechodu k civilnej vláde, EÚ ho bude pripravená podporovať pri riešení sociálnych,
hospodárskych a politických výziev a pri vykonávaní potrebných reforiem a poskytne mu súvisiacu pomoc.
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