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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 3 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0194/2018 

Euroopan parlamentin päätöslauselma maailman alkuperäiskansojen oikeuksien 

loukkaamisesta 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja muut Yhdistyneiden 

kansakuntien (YK) ihmisoikeussopimukset ja -välineet ja erityisesti YK:n 

yleiskokouksen 13. joulukuuta 2007 hyväksymän alkuperäiskansojen oikeuksien 

julistuksen, 

–  ottaa huomioon itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan 

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen nro 169 sellaisena kuin se 

hyväksyttiin 27. kesäkuuta 1989, 

–  ottaa huomioon vuonna 1998 annetun YK:n julistuksen ihmisoikeuksien puolustajista, 

–  ottaa huomioon 22. syyskuuta 2014 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 

69/2 vuonna 2014 pidetyn alkuperäiskansojen maailmankonferenssin päätösasiakirjan 

hyväksymisestä1, 

–  ottaa huomioon 8. elokuuta 2017 annetun YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien 

erityisraportoijan raportin YK:n ihmisoikeusneuvostolle2, 

–  ottaa huomioon 13. lokakuuta 2015 annetussa YK:n ihmisoikeusneuvoston 

päätöslauselmassa hyväksytyn avoimen hallitustenvälisen työryhmän prosessin, joka 

koskee maaseudun asukkaiden ja muiden maaseudulla työskentelevien henkilöiden 

oikeuksien julistuksen laatimista3, 

–  ottaa huomioon kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman, jonka YK:n 

yleiskokous hyväksyi 25. syyskuuta 2015, 

                                                 
1 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/28/pdf/N1446828.pdf?OpenElement. 
2 http://undocs.org/fr/A/HRC/36/46/Add.2. 
3 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/234/15/PDF/G1523415.pdf?OpenElement. 
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–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 1992 hyväksytyn biologista monimuotoisuutta koskevan 

YK:n yleissopimuksen, 

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. ottaa huomioon, että alkuperäiskansojen kokonaismääräksi on arvioitu 370 miljoonaa 

ihmistä, jotka asuvat yli 70 maassa eri puolilla maailmaa ja joiden osuus maailman 

kokonaisväestöstä on noin viisi prosenttia, ja ottaa huomioon, että toisistaan selvästi 

eroavia alkuperäiskansoja on vähintään 5 000; toteaa, että maantieteellisestä 

hajanaisuudesta huolimatta näihin kansoihin kohdistuu samanlaisia uhkia ja haasteita; 

B.  ottaa huomioon, että alkuperäiskansojen perinteiset asuinalueet kattavat noin 

22 prosenttia maapallon maapinta-alasta ja niiden arvioidaan sisältävän 80 prosenttia 

maapallon biologisesta monimuotoisuudesta; ottaa huomioon, että alkuperäiskansojen ja 

paikallisyhteisöjen asuttamat trooppiset metsät varastoivat vähintään neljänneksen 

hiilidioksidista trooppisten metsien biomissa; 

C.  ottaa huomioon, että luonnonvarojen kasvava kysyntä ja niistä käytävä lisääntyvä 

kilpailu edistävät maailmanlaajuisia maakaappauspyrkimyksiä, joiden vuoksi monissa 

maissa alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen perinteisesti asuttamiin ja käyttämiin 

alueisiin kohdistuu kestämättömiä paineita; katsoo, että näiden luonnonvarojen 

hyödyntäminen maatalousteollisuuden sekä energia-, puutavara- ja kaivosteollisuuden 

aloilla muun kaivannaisteollisuuden ohella sekä laittomassa puunkorjuussa ja suurissa 

infrastruktuuri- ja kehityshankkeissa tai viranomaisten ja paikallisen väestön tarpeisiin 

on yksi maanomistukseen liittyvien pitkäaikaisten konfliktien suurimmista syistä ja 

vesivarojen ja maaperän pilaantumisen suurin syy; 

D.  ottaa huomioon, että viime vuosien aikana ihmisoikeuksien puolustajien ja 

ihmisoikeusaktivistien murhia ja heihin kohdistettuja hyökkäyksiä ja muunlaista 

väkivaltaa on tehty huomattavan paljon enemmän heidän puolustaessaan 

alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksia, ympäristöoikeuksia ja maahan 

liittyviä oikeuksia; 

1. kehottaa unionia olemaan puuttumatta jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden sisäisiin 

asioihin käyttäen verukkeena alkuperäiskansojen suojelua; 

2.  panee merkille, että maakaappaukset ovat merkittävä uhka alkuperäiskansoille ja 

kansoille yleensä; korostaa, että kyseisiltä kansoilta ei saisi evätä mahdollisuutta 

puolustaa maitaan asianmukaisin oikeudellisin keinoin; 

3.  toteaa, että yksinomaan eurooppalaisilta yrityksiltä vaadittava yritysten 

yhteiskuntavastuu merkitsee edun antamista niiden kansainvälisille kilpailijoille, 

erityisesti amerikkalaisille ja kiinalaisille yrityksille; 

4.  muistuttaa, että Euroopan kansat ovat myös alkuperäiskansoja; katsoo, että unionin olisi 

tarkasteltava toimintapolitiikkansa seurauksia historiallista jatkuvuutta koskevaan 

Euroopan kansojen oikeuteen; 

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 



 

AM\1157406FI.docx  PE621.722v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja Euroopan unionin edustustoille. 

Or. fr 

 

 


