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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, 
b'rabta mal-qtil tal-istudenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Iżlamista Al-Shabaab
(2015/2661(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Jannar 2011 dwar is-sitwazzjoni tal-
Insara fil-kuntest tal-libertà reliġjuża1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ottubru 2013 dwar każijiet reċenti ta' 
vjolenza u persekuzzjoni kontra Nsara, partikolarment f'Maaloula (Sirja) u Peshawar 
(Pakistan) u l-każ tal-Pastor Saeed Abedini (Iran)2, dik tat-18 ta' Settembru 2014 dwar 
is-sitwazzjoni fl-Iraq u fis-Sirja u l-offensiva IS, inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi3, 
dik tat-12 ta' Frar 2015 dwar il-kriżi umanitarja fl-Iraq u s-Sirja, b'mod partikolari fil-
kuntest tal-IS4 u dik tat-12 ta' Marzu 2015 dwar l-attakki u ħtif reċenti minn ISIS/Da'esh 
fil-Lvant Nofsani, b'mod partikolari tal-Assirjani 5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Kenja,

– wara li kkunsidra r-rapporti annwali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fid-
dinja, u b’mod partikolari r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Marzu 2015 dwar ir-Rapport 
Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-politika 
tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni6,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 18 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem 
(UDHR) tal-1948,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 9 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
(KEDB) tal-1950,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 18 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi 
(ICCPR) tal-1966,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' 
Intolleranza u ta' Diskriminazzjoni abbażi tar-Reliġjon u t-Twemmin tal-1981,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni li jappartjenu 
għal Minoranzi Nazzjonali, Etniċi, Reliġjużi jew Lingwistiċi tal-1981,

1 ĠU C 136E, 11.5.2012, p. 53.
2 Testi adottati, P7_TA(2013)0422
3 Testi adottati, P8_TA(2014)0027
4 Testi adottati, P8_TA(2015)0040 
5 Testi adottati, P8_TA(2015)0071
6 Testi adottati, P8_TA(2015)0076 
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– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni ta' Inkjesta Indipendenti Internazzjonali 
dwar ir-Repubblika Għarbija Sirjana tan-NU, intitolat "Rule of Terror: Living under 
ISIS in Syria", tal-14 ta' Novembru 2014,

– wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarju Ġenerali tan-NU tad-9 ta' Jannar 2014 dwar 
il-ħidma tan-NU biex tgħin lill-istati u lill-entitajiet subreġjonali u reġjonali fl-Afrika 
fil-ġlieda kontra t-terroriżmu,

– wara li kkunsidra r-rapporti annwali u r-rapporti interim tar-Rapporteur Speċjali tan-NU 
dwar il-libertà tar-reliġjon jew twemmin,

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà 
tar-reliġjon jew twemmin,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-
Għajbien Furzat,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tal-25 ta' Frar 2015 li 
tikkundanna l-ħtif ta' aktar minn 100 persuna Assirjana mill-ISIL,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet li għamlet il-Viċi President / Rappreżentant Għoli 
dwar il-vjolenza u l-persukuzzjoni kontra l-Insara u komunitajiet oħra fil-Lvant Nofsani, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-3 ta' April 2015 tal-Viċi President / Rappreżentant 
Għoli dwar l-attakki terroristiċi f'Garissa, fil-Kenja,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-3 ta’ April 2015 tal-President tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU dwar l-attakk ta' Al-Shabaab f'Garissa, fil-Kenja,

– wara li kkunsidra l-Att dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu tal-Kenja tal-2012,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-għadd ta' attakki fuq minoranzi reliġjużi, u b'mod partikolari fuq l-Insara, madwar 
id-dinja żdied ħafna f'dawn l-aħħar xhur; billi persuni Nsara qed jinqatlu, jissawwtu u 
jiġu arrestati kuljum, l-aktar f’xi partijiet tad-dinja Għarbija, minn terroristi ġiħadisti;

B. billi r-Riżoluzzjoni 1373 (2001) tan-NU tikkundanna l-finanzjament ta' atti terroristiċi u 
titlob lill-istati kollha biex ma jipprovdux appoġġ attiv jew passiv lil entitajiet jew 
persuni involuti f'atti ta' terroriżmu, biex jagħmlu illegali r-reklutaġġ minn gruppi 
terroristiċi u biex iwaqqfu l-provvisti ta' armi lit-terroristi;

C. billi skont rapporti internazzjonali, bħar-rapport tal-2004 intitolat 'Aid to the Church in 
Need - Religious Freedom in the World' (Għajnuna lill-Knisja fil-Bżonn - Il-Libertà tar-
Reliġjon fid-Dinja), l-Insara huma fil-wisa' l-aktar grupp reliġjuż li qed jiġi 
ppersegwitat; billi l-estremiżmu u l-persekuzzjoni ta’ dan it-tip qed jitfaċċaw bħala 
fattur sinifikanti fil-fenomenu dejjem jikber ta’ migrazzjoni tal-massa;

D. billi skont data tal-OSKE, l-għadd ta' Nsara maqtula kull sena hu akbar minn 150 000;



PE555.143v01-00 4/7 RE\1059403MT.doc

MT

E. billi komunità ħajja ta' 1.5 miljun persuna Nisranija fl-Iraq, fil-parti l-kbira Kattoliċi 
Kaldej u Assirjani, li ilha teżisti mill-ewwel seklu wara Kristu, illum il-ġurnata ċkienet 
għal madwar 450 000, u aktar minn 70 % tal-Insara Iraqina ġew imġiegħla jaħarbu mill-
pajjiż;

F. billi l-popolazzjoni Nisranija tas-Sirja niżlet minn 30 % fl-għoxrinijiet għal inqas minn 
10 % fl-2015, u dan qiegħed prattikament iwassalhom biex isiru estinti f'pajjiżhom 
stess;

G. billi fil-15 ta’ Frar 2015, l-ISIS/Da’esh iddekapitaw 21 persuna Nisranija Kopti 
Eġizzjani fil-Libja;

H. billi fil-15 ta’ Marzu 2015, 14-il persuna nqatlu fi splużjonijiet fi knejjes Kattoliċi fil-
Pakistan;

I. billi fid-19 ta’ April 2015, l-ISIS/Da’esh immassakraw 30 persuna Nisranija mill-
Etjopja, billi qatgħulhom rashom b'moħqrija fil-Libja;

J. billi minħabba r-reliġjon tagħhom 12-il Nisrani twaddbu l-baħar minn migranti 
Musulmani waqt vjaġġ reċenti mil-libja; 

K. billi fit-2 ta' April 2015 attakk terroristiku mwettaq mill-grupp islamist Somalu Al-
Shabaab fuq il-Kulleġġ tal-Università ta' Garissa fil-Grigal tal-Kenja, wassal għal 
assedju ta' 15-il siegħa li matulu nqatlu 148 persuna, ħafna minnhom studenti Nsara, 
waqt li ħafna oħrajn indarbu;

L. billi b'rispons għall-parteċipazzjoni tal-Kenja fil-Missjoni tal-Unjoni Afrikana fis-
Somalja, l-attakk ta' Al Shabaab fil-Kenja żdiedu drammatikament f'dawn l-aħħar 
sentejn, li matul hu stmat li 600 persuna nqatlu fil-Kenja, inluż 67 persuna fl-attakk fiċ-
ċentru kummerċjali Westgate fl-2013;

M. billi hu stmat li l-ġellieda mill-Kenja jikkostitwixxu madwar 10 fil-mija tal-forzi totali 
ta' Al-Shabaab,

N. billi Al-Shabaab kontinwament twettaq attakki u attakki bil-bombi, prinċipalment fil-
provinċja tal-Grigal tal-Kenja, kontra għases tal-pulizija u konvojs umanitarji, kif ukoll 
knejjes u laqgħat reliġjużi;

O. billi l-mira intenzjonata tal-attakk ta' Garissa kienu l-persuni mhumiex Musulmani, u l-
Insara kienu magħżula biex jinqatlu brutalment; billi Al-Shabaab iddikjara apertament u 
pubblikament li se jagħmel gwerra kontra l-Insara fir-reġjun; 

P. billi l-Kenja hija pajjiż ta’ diversità etnika, lingwistika, kulturali u reliġjuża kbira; billi 
f’dawn l-aħħar snin id-diviżjonijiet bejn il-komunitajiet reliġjużi żdiedu b’mod 
sinifikanti u ġew sfruttati ħafna minn gruppi terroristiċi,

1. Jikkundanna l-attakki riċenti fuq il-komunitajiet Insaraf'diversi pajjiżi u jesprimi -
ssolidarjetà tiegħu mal-qraba tal-vittmi, partikolarment fir-rigward tat-tfigħ fil-baħar ta' 
12-il persuna Nisranija waqt vjaġġ reċenti mill-Libja u l-massakru ta' 30 Nisrani 
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Etjopjan fid-19 ta' April 2015;

2. Ifakkar li minn 196 pajjiż, il-libertà tar-reliġjon u t-twemmin tinkiser b’mod sinifikanti 
fi 82 minnhom, jiġifieri 42 %, u li l-Insara huma l-aktar minoranza reliġjuża 
ppersegwitata fid-dinja;

3. Jesprimi t-tħassib gravi tiegħu dwar l-abbuż tar-reliġjon minn dawk li jwettqu attakki 
terroristiċi f'diversi nħawi tad-dinja; jikkundanna l-istrumentalizzazzjoni tar-reliġjon 
f'diversi kunflitti; jikkundanna l-għadd dejjem jiżdied ta’ attakki terroristiċi fuq il-
knejjes madwar id-dinja, b’mod partikolari dak li qatel 14-il persuna fil-Pakistan fil-15 
ta’ Marzu 2015; jikkundanna bil-qawwa il-każijiet ta' priġunerija, għajbien, tortura, 
skjavitù u ġġustizzjar pubbliku tal-Insara fil-Korea ta' Fuq; 

4. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-proliferazzjoni ta' episodji ta' intolleranza, 
ripressjoni u vjolenza diretti kontra l-Insara, b'mod partikolari f'xi partijiet tad-dinja 
Għarbija; jikkonferma u jappoġġa d-dritt inaljenabbl i tal-minoranzi reliġjużi u etniċi 
kollha li jgħixu fl-Iraq u fis-Sirja, inklużi l-Insara, li jibqgħu jgħixu fl-art storika u 
tradizzjonali tagħhom f'kundizzjonijiet ta' dinjità, ugwaljanza u sikurezza; jinnota li, 
għal-sekli sħaħ, il-gruppi reliġjużi differenti f'dan ir-reġjun kienu jikkoeżistu b'mod 
paċifiku;

5. Jikkundanna l-użu ta' liġi antika jew 'patt dhimmi' mill-ISIS/Da'esh fis-Sirja u l-Iraq bl-
għan li jisolħu lill-Insara b'obbligi fiskali reliġjużi u restrizzjonijiet bit-theddida tal-
mewt; 

6. Jappoġġa l-isforzi internazzjonali kontra l-ISIS/Da'esh, inklużi l-azzjonijiet militari tal-
koalizzjoni internazzjonali biex jitwaqqaf it-tixrid tal-ġiħadisti; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-komunità internazzjonali u organizzazzjonijiet bħan-NU 
jieħdu approċċ proattiv u preventiv lejn kwalunkwe ksur tal-libertà tar-reliġjon u t-
twemmin, li hu stabbilit bħala dritt fundamentali fid-Dikjarazzjoni Universali tad-
Drittijiet tal-Bniedem;

8. Jenfasizza li t-terroriżmu ġiħadist internazzjonali hu ffinanzjat minn attivitajiet illegali 
bħall-ħasil ta' flus, ir-riskatt, it-traffikar tad-drogi u l-korruzzjoni; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu l-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi fuq l-iskambju 
ta’ intelligence relatata ma' ħasil tal-flus għal finanzjament tat-terroriżmu u leġiżlazzjoni 
aktar stretta dwar l-iffriżar tal-assi tal-persuni suspettati;

9. Jilqa’ t-twaqqif ta’ delegazzjoni ta’ medjaturi u esperti dwar id-djalogu interkulturali u 
interreliġjuż, li għandhom jiġu inklużi f’missjonijiet tan-NU għaż-żamma tal-paċi bil-
għan li jistimolaw in-negozjati u l-medjazzjoni tal-kunflitti mill-mibgħuta tan-NU;

10. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jimxu skont l-obbligu tagħhom skont l-
Artikolu 17 tat-TFUE li żżomm djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-knejjes u ma' 
organizzazzjonijiet reliġjużi, filosofiċi u mhux konfessjonali, biex jiżguraw li l-
persekuzzjoni ta' komunitajiet Insara u komunitajiet reliġjużi oħra titiqes bħala 
kwistjoni ta' prijorità għall-UE, li tiġi diskussa fuq bażi sistematika; 
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11. Jikkundanna u jirrifjuta kwalunkwe miżinterpretazzjoni tal-messaġġ tal-Iżlam biex 
tinħoloq ideoloġija vjolenti, krudili, totalitarja, oppressiva u espansiva li tagħti lok ta' 
leġittimizzazzjoni tal-esterminazzjoni ta' minoranzi Nsara;

12. Jikkundanna bil-qawwa l-massakru barbaru li seħħ fil-campus ta' Garissa li fil-mira 
tiegħu kellu studenti u persunal Kenjani innoċenti li kienu qed iwettqu dmirijiethom; 
jesprimi l-kondoljanzi u s-simpatika tiegħu mal-qraba tal-vittmi;

13. Jiddenunzja l-użu ta' istituzzjonijiet u binjiet edukattivi bħala mira għal attakki 
terroristiċi, li huwa mezz biex tiddgħajjef l-edukazzjoni u d-dinjità taċ-ċittadini kollha 
filwaqt li jikkawża nuqqas ta' fiduċja u sens ta' diviżjoni bejn il-komunitajiet; ifakkar il-
ħtif u l-għajbien, is-sena l-oħra, ta’ bniet Insara fil-belt Niġerija ta’ Chibok mill-grupp 
terroristiku ġiħadista Boko Haram, li kien ikkundannat mid-dinja kollha; 

14. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Kenjani jżidu l-isforzi tagħhom fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, l-
estremiżmu u r-radikalizzazzjoni; jisħaq fuq ir-rwol kruċjali tal-Kenja għall-istabilità 
reġjonali, u f'dan ir-rigward itenni l-appoġġ tal-UE għall-Missjoni tal-Unjoni Afrikana 
fis-Somalja;

15. Ifakkar li l-implimentazzjoni ta’ riformi politiċi, ekonomiċi, istituzzjonali u tas-sigurtà 
hija kritika għar-rikonċiljazzjoni u għall-prevenzjoni ta’ aktar kunflitti fil-Kenja; 
jistieden lill-gvern tal-Kenja jkompli jtejjeb id-demokrazija u l-istabbiltà u jiżgura l-
governanza tajba, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż kollu;

16. Jistieden lill-Gvern Kenjan biex minnufih jinvestiga u jressaq quddiem il-qrati lit-
trasgressuri kollha involuti fil-każijiet ta' qtil illegali; 

17. Jilqa’ t-talba tal-mexxejja politiċi u reliġjużi tal-Kenja għall-għaqda nazzjonali; jistieden 
lill-gvern jieħu miżuri konkreti favur inizjattivi u attivitajajiet ta' djalogu interetniku u 
interreliġjuż u biex jippromwovi l-koeżistenza paċifika bejn il-komunitajiet kollha; 

18. Ifakkar fir-responsabilità tal-gvern li jiżgura l-ħarsien taċ-ċittadini u jiġġieled l-
impunità; jenfasizza kemm hu importanti l-ħarsien tal-vittmi tat-terroriżmu, li l-vittmi u 
qrabathom jingħataw appoġġ psikoloġiku u li tkun salvagwardjata l-libertà tagħhom li 
jipprattikaw ir-reliġjon u t-twemmin tagħhom;

19. Jenfasizza l-ħtieġa għal aktar għajnuna umanitarja u assistenza internazzjonali biex tkun 
salvagwardjata l-ħajja tal-Insara u ta' minoranzi reliġjużi oħra fiż-żoni ta’ kunflitt u fil-
kampijiet tar-rifuġjati; f’dan ir-rigward, jistieden lin-NU, flimkien mal-awtoritajiet 
Kenjani, biex jindirizzaw it-tħassib dejjem jikber dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-
kamp tar-refuġjati ta' Dadaab fit-Tramuntana tal-Kenja, li bħalissa qed jilqa' fih 335 000 
rifuġjat Somalu;

20. Jafferma mill-ġdid is-solidarjetà tiegħu mal-Insara kollha ppersegwitati f’diversi 
partijiet tal-Afrika, b’kunsiderazzjoni speċjali għall-atroċitajiet ġiħadisti reċenti fil-
Libja, in-Niġerja u s-Sudan;

21. Iħeġġeġ lill-mexxejja Musulmani jikkundannaw għalkollox l-attakki terroristiċi kollha, 
inklużi l-attakki immirati fuq komunitajiet u minoranzi reliġjużi u b'mod partikolari l-



RE\1059403MT.doc 7/7 PE555.143v01-00

MT

Insara;

22. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-inizjattivi kollha għall-promozzjoni tad-djalogu u r-rispett 
reċiproku bejn il-komunitajiet reliġjużi u komunitajiet oħra; jappella biex l-awtoritajiet 
reliġjużi kollha jippromwovu t-tolleranza u jieħdu inizjattivi kontra l-mibegħda u r-
radikalizzazzjoni vjolenti u estremista;

23. Jisħaq għal darba oħra li d-dritt tal-libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon huwa dritt 
fundamentali tal-bniedem;

24. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati 
Membri, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Kenja, lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Afrikana, 
lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u lill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet 
Uniti.


