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B8-0061/2016 

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kolumbian rauhanprosessista 

(2015/3033(RSP)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon monet päätöslauselmansa ihmisoikeustilanteesta Kolumbiassa, 

erityisesti 18. huhtikuuta 1996, 12. kesäkuuta 1997, 12. maaliskuuta 1998, 

14. toukokuuta 1998, 11. maaliskuuta 1999 ja 7. syyskuuta 2000 antamansa 

päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kolumbian tilanteesta, erityisesti 

14. maaliskuuta 1996, 24. lokakuuta 1996, 18. syyskuuta 1997 ja 14. tammikuuta 1999 

antamansa päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon Kolumbia-suunnitelmasta ja Kolumbian rauhanprosessin tukemisesta 

1. helmikuuta 2001 antamansa päätöslauselman sekä Kolumbiasta 4. lokakuuta 2001 ja 

14. maaliskuuta 2002 antamansa päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon EU:ta ja Kolumbiaa yhdistävät erityiset suhteet, erityisesti EU:n ja sen 

jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun monenvälisen kauppasopimuksen, joka 

allekirjoitettiin 26. heinäkuuta 2012 Brysselissä, 

– ottaa huomioon yhteisen julkilausuman nro 60 erityisen rauhantuomioistuimen 

perustamista koskevasta sopimuksesta, joka allekirjoitettiin Havannassa 23. syyskuuta 

2015, 

– ottaa huomioon yhteisen luonnoksen konfliktin uhreja koskevaksi sopimukseksi, joka 

laadittiin Havannassa 15. joulukuuta 2015, 

– ottaa huomioon EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

(EuroLat) toimivan Euroopan parlamentin valtuuskunnan Latinalaisen Amerikan ja 

Karibian valtioiden yhteisön ja EU:n Brysselissä järjestettävälle 2. huippukokoukselle 

osoittaman asiakirjan 44 kohdan Kolumbian hallituksen ja Farc-sissien välisen sisäisen 

konfliktin lopettamisesta, 

– ottaa huomioon Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön ja EU:n 

2. huippukokouksen päätteeksi 11. kesäkuuta 2015 hyväksytyn Brysselin julkilausuman, 

– ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 

Federica Mogherinin 24. syyskuuta 2015 antaman julkilausuman Kolumbian 

siirtymäkauden oikeusjärjestelyistä sekä 1. lokakuuta 2015 antaman julkilausuman 

Eamon Gilmoren nimittämisestä Kolumbian rauhanprosessia käsitteleväksi EU:n 

erityislähettilääksi, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että vuodesta 2013 EU ja Kolumbia ovat toimineet tiiviissä talouden ja 

kaupan alan yhteistyössä, joka on vahvistettu EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä 
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Kolumbian ja Perun kauppasopimuksessa, jonka lopullisena päämääränä on paitsi 

vahvistaa osapuolten välisiä kauppasuhteita, myös luoda liittoutumia, jotka menevät 

pidemmälle kuin pelkkä kauppavaihto ja joilla lujitetaan rauhaa, demokratiaa ja 

kansalaisten hyvinvointia; 

B. toteaa, että tässä sopimuksessa kiinnittää huomiota se, että EU poistaa 

viisumivaatimuksen Kolumbian kansalaisilta, mistä sovittiin EU:n ja Latinalaisen 

Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön 2. huippukokouksessa kesäkuussa 2015; 

C. ottaa huomioon, että tämä läheinen suhde ulottuu sellaisille kansainvälisen yhteistyön 

aloille, joihin liittyy suuria yhteisiä etuja, kuten rauhan edistäminen ja terrorismin 

torjuminen, ja että on erityisen huomionarvoista, että osallistumisesta unionin 

kriisinhallintatoimiin vuonna 2104 allekirjoitetun EU:n ja Kolumbian välisen 

puitesopimuksen jälkeen Kolumbian sotilaita on osallistunut eurooppalaisten sotilaiden 

kanssa kansainvälisissä rauhanoperaatioissa tehtävään yhteistyöhön Yhdistyneiden 

kansakuntien periaatteiden mukaisesti; 

D. ottaa huomioon, että Kolumbian hallituksen ja Farcin väliset neuvottelut käynnistettiin 

Havannassa (Kuuba) 26. elokuuta 2012 sen jälkeen, kun oli allekirjoitettu asiakirja 

”Yleinen sopimus konfliktin lopettamisesta ja vakaan ja pysyvän rauhan 

rakentamisesta”, joka vastasi Kolumbian kansan tahtoa elää rauhassa ja jossa 

tunnustetaan erityisesti, että rauhan rakentaminen koskee koko väestöä, että valtiolla on 

velvollisuus edistää ihmisoikeuksia kaikkialla sen alueella ja että tasa-arvoinen 

taloudellinen ja sosiaalinen kehitys takaa rauhan ja on samalla välttämätön edellytys 

maan kestävälle ja osallistavalle kasvulle; 

E. ottaa huomioon, että monien vaiheiden kautta Havannassa käydyissä neuvotteluissa 

sovittiin Kolumbian maaseudun uudistamisesta ja kattavasta maauudistuksesta, 

poliittisesta osallistumisesta ja demokratian kehittämisestä rauhan rakentamiseksi sekä 

ratkaisusta laittomien huumausaineiden ongelmaan; 

F. ottaa huomioon, että 23. syyskuuta 2015 Kolumbian hallitus ja Farc ilmoittivat 

tehneensä sopimuksen erityisestä rauhantuomioistuimesta, joka kunnioittaa uhrien 

oikeuksia ja edistää vakaan ja pysyvän rauhan aikaansaamista ja jota varten osapuolet 

ovat sopineet totuuteen, oikeudenmukaisuuteen, korvauksiin ja toistumisen estämiseen 

perustuvasta kokonaisvaltaisesta järjestelmästä, mihin kuuluu myös sellaisen 

totuuskomission perustaminen, jonka tehtävänä on selvittää totuus, mahdollistaa 

rinnakkaiselo ja estää toistuminen sekä tehdä sopimuksia uhreille maksettavista 

korvauksista; 

G. toteaa, että saatuaan aikaan kyseisen sopimuksen niin sanotuista siirtymäkauden 

oikeusjärjestelyistä neuvotteluosapuolet ovat ottaneet ratkaisevan askeleen kohti rauhaa, 

joka vaikuttaa myös pysyvältä, sillä molemmat osapuolet ovat vahvistaneet, että 

lopullinen rauhansopimus on saatava aikaan kuuden kuukauden kuluessa, eli 

23. maaliskuuta 2016 mennessä; 

H. ottaa huomioon, että 15. joulukuuta 2015 Kolumbian hallitus ja Farc ilmoittivat 

tehneensä konfliktin uhreja koskevan sopimuksen: Totuuteen, vapauteen, korvauksiin ja 

toistumisen estämiseen perustuva kokonaisvaltainen järjestelmä, johon kuuluu erityinen 

rauhantuomioistuin ja ihmisoikeuksia koskeva sitoumus; toteaa, että sopimuksella 
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luodaan komissio, jonka tehtävänä on selvittää totuus, mahdollistaa rinnakkaiselo ja 

ehkäistä konfliktin toistuminen, erityisyksikkö konfliktin yhteydessä ja sen takia 

kadonneiksi ilmoitettujen henkilöiden etsimiseksi; 

I. katsoo, että tämä sopimus on merkittävä edistysaskel vakaan ja kestävän rauhan 

rakentamisessa, jossa tunnustetaan kaikki konfliktin uhrit paitsi uhreiksi, myös – ja 

ennen kaikkea – kansalaisiksi, joilla on oikeuksia ja erityisesti oikeus osallistua 

totuuden selvittämiseen ja saada korvausta konfliktin yhteydessä kärsimistään 

vahingoista; 

J. ottaa huomioon, että sopimuksen tekeminen erityisestä rauhantuomioistuimesta vastaa 

tarpeeseen luoda erityinen kansainvälisen oikeuden mukainen oikeusjärjestelmä, jossa 

rangaistaan henkirikoksiin syyllistyneitä ja korvataan uhreille samalla kun edistetään 

aseistariisuntaa; 

K. ottaa huomioon, että Kolumbian hallituksella, sen parlamentilla ja Kolumbian kansalla 

on suvereeni valta määritellä tämän erityisen rauhantuomioistuimen parametrit ja että 

tällä oikeudellisella järjestelyllä on oikeusistuimia ja rauhantuomioistuin, jonka 

oleellisena tehtävänä on saada rankaisemattomuus päättymään, selvittää totuus ja 

tuomita ja rangaista konfliktin aikana rikoksiin syyllistyneitä erityisesti kaikkein 

vakavimmista ja tyypillisimmistä rikoksista ja siten varmistaa, että ne eivät toistu, sekä 

osaltaan edistää korvausten myöntämisestä uhreille; 

L. katsoo, että tällaisen erityisen rauhantuomioistuimen perustamisella 

 - vastataan tarpeeseen tuomita konfliktin aikaisten rikosten tekijät vaikka he olisivat 

tunnustaneet syyllisyytensä; 

 - luodaan järjestelmä, jossa rangaistuksena on säilöönotto sen mukaan, saadaanko 

vakaviin rikoksiin syyllistyneet selville ennemmin tai myöhemmin ja tunnustaako tekijä 

syyllisyytensä ja jonka yhteydessä määrättävät vapausrangaistukset vaihtelevat 

tapauksen mukaan joko viiden ja kahdeksan vuoden välillä tai ovat jopa kaksikymmentä 

vuotta ja jonka yhteydessä tosiasiallista vapauden menetystä koskevien rangaistusten 

täytäntöönpanopaikka ja -ehdot vaihtelevat sen mukaan, tunnustaako syyllinen 

syyllisyytensä; 

 - varmistetaan, että vihollisuuksien lopettamisen jälkeen Kolumbian valtio myöntää 

mahdollisimman laajan armahduksen poliittisista rikoksista ja liitännäisrikoksista 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti mutta kuitenkin niin, että 

ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin, joukkotuhontaan tai vakaviin sotarikoksiin 

syyllistyneet taikka muihin vakaviin rikoksiin, kuten panttivankien ottamiseen, 

kidutukseen, pakkosiirtoihin, tahdonvastaisiin katoamisiin, laittomiin teloituksiin ja 

seksuaalisiin väkivaltaan syyllistyneitä ei voida armahtaa; 

M. toteaa, että vakaan ja kestävän rauhan aikaansaaminen Kolumbiassa lopettamalla yli 

50 vuotta kestänyt sisäinen konflikti, joka on aiheuttanut miljoonia uhreja, on 

ensisijainen tavoite ennen kaikkea Kolumbialle, mutta myös Euroopan unionille ja 

kansainväliselle yhteisölle, mikä käy ilmi eri maista sekä alueellisista ja kansainvälisistä 

organisaatioista, kuten Euroopan unionista, tulleista lukuisista julkilausumista 

rauhanprosessin tukemiseksi; 
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1. panee erittäin tyytyväisenä merkille erityistuomioistuimen perustamista koskevan 

sopimuksen, joka ratkaisee tyydyttävästi neuvottelujen tärkeimmän ja 

ongelmallisimman kysymyksen, ja suhtautuu myönteisesti yhteiseen päätökseen asettaa 

kuuden kuukauden määräaika lopullisen rauhansopimuksen allekirjoittamiselle 

23. maaliskuuta 2016 mennessä; 

2. pitää niin ikään myönteisenä Kolumbian hallituksen ja Kolumbian 

vallankumouksellisten asevoimien (Farc) 15. joulukuuta 2015 yleisen sopimuksen 

kohdasta 5 (uhrit) saavuttamaa yhteisymmärrystä, jolla perustetaan komissio, jonka 

tehtävänä on selvittää totuus, mahdollistaa rinnakkaiselo ja ehkäistä konfliktin 

toistuminen, luodaan erityisyksikkö konfliktin yhteydessä ja sen takia kadonneiksi 

ilmoitettujen henkilöiden etsimiseksi, perustetaan erityinen rauhantuomioistuin ja 

toteutetaan erityisiä toimenpiteitä toistumisen estämiseksi; 

3. panee merkille, että kyseessä on neuvottelujen ja aseellisten konfliktien historiassa 

ainutlaatuinen sopimus, jossa uhrit asetetaan sopimuksen keskipisteeksi ja jonka 

painopisteinä ovat totuus, oikeus, korvaaminen ja toistumisen estäminen ja joka siten on 

oikeudenmukainen ja rankaisemattomuuden estävä sopimus; 

4. katsoo, että hiljattain allekirjoitettu sopimus uhreista sekä kokonaisvaltaisesta 

maatalouden uudistamisesta, aikaisemmin tehtyjen muiden sopimusten vahvistaminen, 

poliittinen osallistuminen ja demokraattinen avautuminen rauhan rakentamiseksi sekä 

laittomia huumeita koskevan ongelman ratkaiseminen ovat ratkaisevia askeleita, jotta 

onnistutaan tekemään lopullinen rauhansopimus, jota Kolumbian yhteiskunta tukee ja 

jonka avulla saavutetaan vakaa ja kestävä rauha, joka päättää puoli vuosisataa kestäneen 

sisäisen aseellisen konfliktin ja joka ottaa huomioon erityisesti konfliktin uhrien 

oikeudet saada täysimittaisesti, todellisesti ja oikeudenmukaisesti korvauksia 

kärsimistään fyysisistä, henkisistä ja aineellisista vahingoista; 

5. vetoaa, että käynnissä oleva prosessi ulotetaan ELN:ään tai tarvittaessa aloitetaan 

rinnakkainen neuvotteluprosessi, joka voidaan toteuttaa vastaavin ehdoin ja vastaavassa 

aikataulussa; 

6. toivoo, että rauhanneuvottelut saadaan päätökseen mahdollisimman nopeasti ja joka 

tapauksessa 23. syyskuuta Havannassa vahvistetun kuuden kuukauden määräajan 

kuluessa, jotta 23. maaliskuuta 2016 konflikti saadaan lopullisesti päätökseen, mitä 

voidaan pitää todellisena virstanpylväänä Kolumbian lähihistoriassa; 

7. antaa tunnustusta Kolumbian hallituksen ja Farcin tekemälle merkittävälle poliittiselle 

työlle ja niiden osoittamalle realismille ja päättäväisyydelle, jotta vastakkaisia 

näkemyksiä voidaan lähentää ja vähitellen luoda kompromissit mahdollistava alue, 

jonka avulla neuvotteluissa on voitu edetä kohti vakaata ja kestävää rauhaa, jota kaikki 

kolumbialaiset innokkaasti toivovat ja jolla varmistetaan, että konflikti ei toistu; 

8. toistaa vielä kerran, että väkivalta ei ole oikeutettu poliittisen taistelun keino, ja kehottaa 

niitä, jotka mahdollisesti ovat pitäneet sitä oikeutettuna, omaksumaan demokratian 

kaikkine seurauksineen ja vaatimuksineen, joista ensimmäinen on luopuminen aseista 

lopullisesti, ja puolustamaan näkemyksiään ja pyrkimyksiään demokraattisten sääntöjen 

ja oikeusvaltion avulla; kehottaa tässä yhteydessä kunnioittamaan opposition oikeutta 
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harjoittaa poliittista toimintaa ilman järjestelmällistä vainoa, jota se on perinteisesti 

kokenut; 

9. antaa myös tunnustusta Kuuballe ja Norjalle tärkeästä roolista, joka niillä on tähän asti 

ollut rauhanprosessin takaajamaina, sekä Chilelle ja Venezuelalle rauhanprosessissa 

mukana olleina maina ja kiittää erityisesti paavi Franciscusta moraalisesta johtajuudesta 

ja hänen toimistaan kaivatun rauhan aikaansaamisen edistämiseksi Kolumbiassa; 

10. pitää myönteisenä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 

Euroopan komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin 1. lokakuuta 2015 

tekemää päätöstä nimittää Eamon Gilmore, Irlannin entinen varapääministeri ja 

ulkoasiain- ja kauppaministeri Kolumbian rauhanprosessia käsitteleväksi EU:n uudeksi 

erityislähettilääksi; sitoutuu tekemään kaikkensa tarjotakseen mahdollisimman pian 

uudelle erityislähettiläälle tarvittavat talousarviomäärärahat tärkeän tehtävänsä 

menestyksekkääksi toteuttamiseksi; pyytää erityislähettilästä järjestämään tapaamisia 

molempien osapuolten kanssa; 

11. toistaa olevansa valmis tarjoamaan kaikkea mahdollista apua lopullisen 

rauhansopimuksen täytäntöönpanon tukemiseksi ja sitä varten kehottaa jälleen 

Euroopan unionin jäsenvaltioita perustamaan rahaston tuen antamiseksi konfliktin 

jälkeisessä vaiheessa; katsoo, että tällaista rahastoa on hallinnoitava molempien 

osapuolten sopimuksella ja että yhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on 

oltava suora pääsy rahastoon; 

12. pitää myönteisenä päätöstä myöntää laaja armahdus konfliktiin liittyvistä poliittisista 

rikoksista ja liitännäisrikoksista ja kehottaa Kolumbian hallitusta antamaan säädöksen, 

jossa määritellään selvästi poliittiset rikokset ja joka tuo myös selvyyttä muihin yleisiin 

rikoksiin, kuten huumakauppaan ja sen mahdollisiin yhteyksiin poliittisten rikosten 

kanssa; panee merkille, että Kolumbian voimassa olevan lainsäädännön mukaan 

poliittisina rikoksina pidetään rikoksia, jotka kohdistuvat perustuslaillista järjestystä 

vastaan, erityisesti kapinaa, kansankiihotusta ja mellakoita; 

13. panee tyytyväisenä merkille, että sopimuksessa on suljettu mahdollisten armahdusten 

ulkopuolelle ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin, joukkotuhontaan ja vakaviin 

sotarikoksiin syyllistyneet, joten se vaikuttaa olevan kansainvälisen rikosoikeuden ja 

humanitaarisen oikeuden sekä ihmisoikeuksien alalla sovellettavien kansainvälisten 

sopimusten ja standardien mukainen; 

14. korostaa, että on tarpeen perustaa tehokkaat järjestelmät, joiden avulla voidaan arvioida 

huumausainekauppaan liittyvien rikosten ja aseellisen konfliktin välisiä kytköksiä ja 

välttää se, että rauhaa koskevaan oikeusjärjestelmään tuotaisiin tavanomaisia rikoksia, 

jotka on tehty aseellisen konfliktin ulkopuolella; 

15. pitää välttämättömänä, että rikosten tekijöille määrätyillä rangaistuksilla edistetään 

uhreille myönnettäviä korvauksia ja poliittista sovintoa koskevaa tavoitetta; tukee siksi 

ajatusta, että vähemmän vakaviin rikoksiin syyllistyneet, jotka ovat tunnustaneet 

tekonsa, voivat täyttää tuomionsa vankiloiden ulkopuolella, jotta he voivat osallistua 

uhreille korvaamiseen ja korjata suhteensa yhteisöön; 
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16. panee tyytyväisenä merkille osapuolten välisen sopimuksen siitä, että perustetaan 

lopullisen rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen komissio, jonka tehtävänä on 

selvittää totuus, mahdollistaa rinnakkaiselo ja ehkäistä konfliktin toistuminen, 

riippumattomaksi ja puolueettomaksi tuomioistuinten ulkopuoliseksi mekanismiksi, 

jotta voidaan laatia yhdessä totuudenmukainen kertomus siitä, mitä tapahtui, sillä vain 

rehellinen kuvaus menneisyydestä ja täyden vastuun ottaminen antaa mahdollisuuden 

rakentaa tulevaisuutta sovussa ja vastata kaikkien uhrien oikeuksiin; 

17. ilmaisee voimakkaan tukensa käynnissä oleville keskusteluille, joilla pyritään 

pääsemään lopulliseen sopimukseen tulitauosta ja vihamielisyyksien lopettamisesta 

23. maaliskuuta 2016 mennessä; kehottaa tässä yhteydessä kaikkia Kolumbian 

poliittisia voimia ponnistelemaan yhteisymmärryksen saavuttamiseksi tästä 

sopimuksesta, jotta se saisi kansalaisten mahdollisimman suuren tuen ja voisi siten olla 

ensimmäinen ja paras askel kohti yhteiskunnallista sovintoa, joka on joka tapauksessa 

välttämätön, jotta saadaan loppumaan vuosikausia kestänyt väkivalta, joka on vaatinut 

valtavat määrät uhreja; 

18. vaatii jälleen kerran Kolumbian poliittista järjestelmää ja instituutioita takaamaan 

ihmisoikeudet täydellisesti ja pysyvästi kaikkialla maassa; katsoo, että väkivallan 

alakulttuuri on kitkettävä kokonaan maasta, jossa puoli vuosisataa kestänyt konflikti 

synnytti joissakin valtion laitoksissa toisinaan laittomia toimintamalleja sekä tapoja ja 

käyttäytymistä, jotka eivät vastaa oikeusvaltioperiaatetta ja vaadittavaa ihmisoikeuksien 

kunnioittamista; vaatii tämän vuoksi suojelemaan ihmisoikeuksien puolustajia 

Kolumbiassa ja pyytää näitä kansalaisjärjestöjä tekemään parhaalla tavalla uskollista 

yhteistyötä sovintoon perustuvan rinnakkaiselon palauttamiseksi Kolumbiaan; 

19. pitää myönteisenä, että Kolumbian puolustusvoimat on äskettäin ilmoittanut Kolumbian 

sotilasdoktriinin tarkistamisesta ja mukauttamisesta sekä siitä, että puolustusvoimia 

valmistellaan vastaamaan tehokkaasti ja nopeasti uusiin vaatimuksiin ja haasteisiin 

konfliktin jälkeisenä aikana ja toimimaan samalla rauhansopimusten takaajana; katsoo 

myös, että Farcin äskettäinen ilmoitus, että se aikoo keskeyttää sotilaskoulutuksensa 

keskittyäkseen jatkossa poliittiseen ja kulttuurialan koulutukseen sen prosessin 

puitteissa, jonka tarkoituksena on saattaa aseellinen konflikti päätökseen, on toinen 

askel eteenpäin sekä toiveita herättävä ja oikeansuuntainen; 

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EU:n 

puheenjohtajavaltiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 

edustajalle, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä 

Kolumbian tasavallan hallitukselle ja kongressille. 


