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B8-0154/2016 

Resolutie van het Europees Parlement over de stelselmatige massamoord van religieuze 

minderheden door ISIS 

(2016/2529(RSP)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn eerdere resoluties over Irak en over Syrië, over ISIS/Da'esh en over 

religieuze vervolging, 

– gezien de conclusies van de Raad van 16 maart 2015 over de regionale strategie van de 

EU voor Syrië en Irak en de dreiging die uitgaat van ISIS/Da'esh, van 20 oktober 2014 

over de ISIL/Da'esh-crisis in Syrië en Irak, van 30 augustus 2014 over Irak en Syrië, 

van 14 april 2014 en 12 oktober 2015 over Syrië, en van 15 augustus 2014 over Irak, 

– gezien Besluit 2003/335/JBZ van de Raad van 8 mei 2003 inzake opsporing en 

vervolging van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, 

– gezien de EU-richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de vrijheid van 

godsdienst en overtuiging, de EU-richtsnoeren inzake de bevordering van de naleving 

van het internationaal humanitair recht, de EU richtsnoeren inzake geweld tegen 

vrouwen en meisjes en de bestrijding van alle vormen van discriminatie van deze 

groepen, de richtsnoeren voor EU-beleid ten aanzien van derde landen inzake foltering 

en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, de EU-

richtsnoeren over kinderen en gewapende conflicten, de EU-richtsnoeren ter 

bevordering en bescherming van de rechten van het kind en de EU-

mensenrechtenrichtsnoeren inzake vrijheid van meningsuiting online en offline, 

– gezien de verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) 

over Irak en Syrië en over de dreiging die uitgaat van ISIS/Da'esh, 

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948, 

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966, 

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989 en het bijbehorende 

Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten van 

2000, 

– gezien de VN-Verklaring inzake de uitbanning van alle vormen van intolerantie en 

discriminatie op grond van religie of overtuiging van 1981, 

– gezien het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende 

behandeling of bestraffing van 1984, 

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de voorkoming en de bestraffing 

van genocide van 9 december 1948, 
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– gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof, en met name de 

artikelen 5 en 8, 

– gezien het analytisch kader, opgezet door het Bureau van de speciale adviseur van de 

VN voor de preventie van genocide (OSAPG), 

– gezien het rapport van 27 maart 2015 van het Bureau van de Hoge Commissaris van de 

Verenigde Naties voor de mensenrechten over de mensenrechtensituatie in Irak in het 

licht van de wandaden van de zogenoemde Islamitische Staat in Irak en de Levant en 

daaraan gelieerde groeperingen, en met name paragraaf 16 over 

mensenrechtenschendingen door ISIL, aanvallen op religieuze en etnische groepen, 

– gezien de verklaring van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, 

Navi Pillay, van 25 augustus 2014 over Iraakse burgers die blootstaan aan 

verschrikkelijke, grootschalige en systematische vervolging, 

– gezien de recente resoluties van de VN-Veiligheidsraad over Irak en Syrië, en met name 

resolutie 2249 (2015) waarin de recente terroristische aanvallen door ISIS worden 

veroordeeld, 

– gezien resolutie S-22/1 van de VN van de VN-Mensenrechtenraad van 3 september 

2014 over de mensenrechtensituatie in Irak in het licht van de wandaden van de 

zogenoemde Islamitische Staat in Irak en daaraan gelieerde groeperingen, 

– gezien de verklaring van 13 oktober 2015 van de speciale adviseur van de secretaris-

generaal van de VN voor de preventie van genocide en de speciale adviseur van de 

secretaris-generaal van de VN voor de verantwoordelijkheid tot bescherming over de 

toename van het aanzetten tot geweld op religieuze gronden in Syrië, 

– gezien het rapport van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten over de 

verlening van technische bijstand ter bevordering en bescherming van de 

mensenrechten in Irak van 27 juli 2015, en met name paragraaf 18, 

– gezien het rapport van de onafhankelijke internationale onderzoekscommissie voor de 

Arabische Republiek Syrië, dat op 13 augustus 2015 in de Mensenrechtenraad werd 

gepresenteerd, en met name de paragrafen 165 t/m 173, 

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof, dat door 

alle lidstaten is ondertekend en geratificeerd, is vastgelegd dat de ernstigste misdrijven 

die de gehele internationale gemeenschap met zorg vervullen, waaronder met name 

genocide, niet onbestraft dienen te blijven en dat een doeltreffende vervolging daarvan 

verzekerd dient te worden door het treffen van maatregelen op nationaal niveau en door 

het versterken van internationale samenwerking; 

B. overwegende dat de internationale juridische definitie van genocide, neergelegd in 

artikel II van het VN-Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van 

1948, luidt: een van de volgende handelingen, gepleegd met de bedoeling om een 

nationale, etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald 
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ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen: a) het doden van leden van de 

groep; b) het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de 

groep; c) het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn 

op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging; d) het nemen van maatregelen, 

bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen; e) het gewelddadig overbrengen 

van kinderen van de groep naar een andere groep; overwegende dat in artikel III van dat 

verdrag is bepaald dat niet alleen genocide strafbaar is, maar ook samenspanning om 

genocide te plegen, rechtstreeks en openbaar aanzetten tot genocide en 

medeplichtigheid aan genocide; 

C. overwegende dat in diverse VN-rapporten wordt gemeld dat er in gebieden die door 

ISIS/Da'esh worden gecontroleerd sprake is van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 

menselijkheid tegen christenen, jezidi's en andere minderheden, en mogelijk ook van 

genocide; 

D. overwegende dat de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor 

seksueel geweld in conflicten, Zainab Hawa Bangura, op 15 juli 2014 bijvoorbeeld 

heeft verklaard dat volgens berichten etnische en religieuze minderheden in Irak het 

slachtoffer zijn geweest van fysiek geweld, waaronder seksueel geweld; overwegende 

dat de speciale vertegenwoordiger van de VN op 3 augustus 2015, één jaar na de 

tragedie in Sinjar, heeft verklaard: "In de dagen daarna maakte ISIL, te midden van 

vreselijke moordpartijen, jacht op vrouwen en meisjes van etnische en religieuze 

minderheden en nam er honderden gevangen. Sindsdien maakt deze organisatie zich 

stelselmatig schuldig aan seksueel geweld, slavernij, ontvoering en mensenhandel. Deze 

vormen van seksueel geweld in een conflictsituatie zijn gruwelijke misdaden, die 

beschouwd kunnen worden als oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid 

en/of genocide, en zullen niet worden vergeten"; 

E. overwegende dat de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN 

voor seksueel geweld in conflicten, Zainab Hawa Bangura, en de speciale 

vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor Irak, Nickolaj Mladenov, 

op 13 augustus 2014 een gezamenlijke verklaring hebben afgelegd waarin zij bevestigen 

dat ISIL vermoedelijk ongeveer 1 500 christelijke en jezidi-vrouwen heeft ontvoerd en 

vervolgens heeft gedwongen tot seksuele slavernij; overwegende dat de twee speciale 

vertegenwoordigers in deze verklaring verwijzen naar "vrouwen en kinderen als 

expliciet doelwit" en naar "het barbaarse optreden van de 'Islamitische Staat van Irak en 

de Levant' jegens minderheden in de gebieden die deze organisatie in handen heeft"; 

F. overwegende dat de speciale adviseur van de secretaris-generaal van de VN voor de 

preventie van genocide en de speciale adviseur van de secretaris-generaal van de VN 

voor de verantwoordelijkheid tot bescherming met betrekking tot de situatie in Irak op 

12 augustus 2014 hebben verklaard dat de rapporten die zij hadden ontvangen over de 

door 'Islamitische Staat' gepleegde daden wellicht tevens wijzen op het risico van 

genocide; 

G. overwegende dat in het rapport van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties 

van 13 maart 2015, dat is opgesteld op verzoek van de regering van Irak, wordt gesteld 

dat onder meer jezidi's, christenen, Turkmenen, Sabiërs-Mandaeërs, Kaka'i, Koerden en 

sjiieten behoren tot de etnische en religieuze groepen die het doelwit vormen van ISIL 
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en dat redelijkerwijs kan worden geconcludeerd dat enkele incidenten die in de periode 

2014-2015 in Irak hebben plaatsgevonden aangemerkt kunnen worden als genocide; 

H. overwegende dat in het rapport over de bescherming van burgers bij het gewapende 

conflict in Irak: 1 mei - 31 oktober over de situatie in Irak, opgesteld door het Bureau 

van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten en de VN-

missie voor bijstand aan Irak - Bureau voor de mensenrechten, gepubliceerd op 19 

januari 2016, wordt gesteld: "Burgers in Irak zijn nog altijd het slachtoffer van een 

ontstellende hoeveelheid geweld. De systematische en wijdverbreide gewelddaden en 

schendingen van het internationaal recht inzake de mensenrechten en het humanitaire 

recht door de zogenoemde 'Islamitische Staat in Irak en de Levant' (ISIL) duren voort. 

Deze daden kunnen in sommige gevallen aangemerkt worden als oorlogsmisdaden, 

misdaden tegen de menselijkheid en wellicht genocide"; 

I. overwegende dat in paragraaf 16 (mensenrechtenschendingen door ISIL – aanvallen op 

religieuze en etnische groepen) van het rapport van 27 maart 2015 van het Bureau van 

de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten over de 

mensenrechtensituatie in Irak in het licht van de wandaden van de zogenoemde 

Islamitische Staat in Irak en de Levant en daaraan gelieerde groeperingen wordt gesteld 

dat een aantal gevallen van geweld tegen burgers op grond van het feit dat zij tot een 

bepaalde etnische of religieuze groep behoren of op grond van een vermoeden dat zij tot 

een dergelijke groep behoren, gelet op alle verzamelde informatie, aangemerkt kan 

worden als genocide; 

J. overwegende dat volgens het rapport van de VN-missie voor bijstand aan Irak over de 

bescherming van burgers bij het gewapende conflict in Irak (11 december 2014 - 30 

april 2015) ISIL zich nog altijd schuldig maakt aan systematische en wijdverbreide 

schendingen van het internationale recht inzake de mensenrechten en het internationaal 

humanitair recht en dat deze schendingen in een aantal gevallen aangemerkt kunnen 

worden als oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en wellicht genocide; 

K.  overwegende dat in paragraaf 18 van het rapport van 27 juli 2015 van de Hoge 

Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten over de verlening van 

technische bijstand ter bevordering en bescherming van de mensenrechten in Irak wordt 

gesteld dat UNAMI/OHCHR nog altijd vele geloofwaardige berichten ontvangt over 

klaarblijkelijk op grootschalige of systematische wijze door ISIL gepleegde 

mensenrechtenschendingen van burgers en ernstige schendingen van het internationaal 

humanitair recht, die aangemerkt kunnen worden als oorlogsmisdaden, misdaden tegen 

de menselijkheid en genocide; 

L. overwegende dat in het rapport van 16 juni 2015 van de speciale rapporteur van de VN 

voor het bevorderen en beschermen van mensenrechten en fundamentele vrijheden in de 

strijd tegen terrorisme wordt gesteld dat er bewijzen zijn dat ISIL zich schuldig heeft 

gemaakt aan ernstige schendingen van het internationaal recht, waaronder genocide, 

misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en ernstige schendingen van het 

recht inzake de mensenrechten; 

M. overwegende dat genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden een 

bron van bezorgdheid voor alle lidstaten zijn en dat de lidstaten vastbesloten zijn met 

elkaar samen te werken om dergelijke misdaden te voorkomen en een eind te maken aan 
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de straffeloosheid van de plegers ervan, in overeenstemming met Gemeenschappelijk 

Standpunt 2003/444/GBVB van de Raad van 16 juni 2003; 

N. overwegende dat de gewelddadige extremistische ideologie, de terreurdaden, de 

voortdurende afschuwelijke stelselmatige en wijdverspreide aanvallen op burgers, de 

mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal humanitair recht, ook 

op etnische of religieuze gronden, de vernietiging van cultureel erfgoed en handel in 

cultuurgoederen van de zogenoemde 'ISIS/Da'esh' een mondiale en ongekende 

bedreiging van de internationale vrede en veiligheid vormen, zoals wordt onderschreven 

in resolutie 2249 (2015) van de VN-Veiligheidsraad; 

O. overwegende dat met name christenen in grote aantallen uit Irak en Syrië wegvluchten 

en dat christelijke gemeenschappen in die landen zowel absoluut als relatief enorm veel 

kleiner zijn geworden; overwegende dat deze exodus uit Irak reeds in 2003 een aanvang 

nam, ruim voor de opkomst van ISIS/Da'esh; overwegende dat er ook in de meeste 

andere landen in het Midden-Oosten sprake is van een gestage stroom wegvluchtende 

christenen die voor zichzelf in het Midden-Oosten niet langer een toekomst zien; 

overwegende dat er, als deze trend aanhoudt, in grote delen van het Midden-Oosten 

geen christenen meer zullen wonen en dat gemeenschappen en culturen die soms wel 

2 000 jaar oud zijn voor altijd verloren zullen gaan; 

P. overwegende dat er onlangs rapporten zijn verschenen waaruit blijkt dat de situatie voor 

religieuze minderheden in door de Koerden gecontroleerde gebieden verslechtert; 

1. veroordeelt in de meest krachtige bewoordingen de zogenoemde 'ISIS/Da'esh' en de 

gruwelijke mensenrechtenschendingen en ernstige schendingen van het internationaal 

humanitair recht die deze organisatie in de gebieden die zij in handen heeft en in de rest 

van het Midden-Oosten pleegt in haar streven naar de oprichting van een kalifaat, 

uitroeiing van alle niet-soennitische moslims en het uitwissen van alle culturele en 

historische sporen van andere gemeenschappen; 

2. meent dat de VN en de VN-organen, verschillende lidstaten van de VN, 

mensenrechtenorganisaties, belangenorganisaties en de media voldoende bewijs hebben 

aangeleverd om te kunnen concluderen dat ISIS/Da'esh zich schuldig maakt aan en 

pogingen doet tot het plegen van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en 

genocide jegens christenen (Chaldeeërs/Assyriërs/Syriërs, Melchiten, Armeniërs), 

jezidi's, Turkmenen, shabakken, Sabiërs-Mandaeërs, Kaka'i, Koerden, sjiieten, 

gematigde soennieten en niet-gelovigen; 

3. is van oordeel dat eenieder die ISIS/Da'esh op enigerlei wijze helpt, onder meer door het 

geven van financiële, logistieke of politieke steun, door deze terroristische organisatie 

of haar ideologie online of offline te ondersteunen of door een doeltreffende 

internationale respons te bemoeilijken, medeplichtig is aan bovengenoemde misdaden; 

4. verzoekt de EU en haar lidstaten, en met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als 

permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, aan te dringen op een resolutie van de 

Veiligheidsraad overeenkomstig hoofdstuk VII van het VN-Handvest, en de toestand in 

de door ISIS/Da'esh gecontroleerde gebieden voor te leggen aan het Internationaal 

Strafhof met het oog op een onderzoek naar en vervolging van oorlogsmisdaden, 

misdaden tegen de menselijkheid en genocide; 
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5. verzoekt Syrië en Irak met klem de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof te 

erkennen; 

6. dringt er bij alle VN-lidstaten op aan hun wettelijke en gerechtelijke stelsels te 

verbeteren om te voorkomen dat hun onderdanen zich aansluiten bij ISIS/Da'esh en 

deelnemen aan de misdaden die door deze organisatie worden gepleegd; dringt er bij 

alle VN-lidstaten op aan onderdanen die deelnemen aan deze misdaden te vervolgen; 

7. erkent en steunt het onvervreemdbare recht van alle religieuze en etnische – inheemse 

of andere – minderheden in Irak en Syrië om in het land dat in historisch en traditioneel 

opzicht hun vaderland is te blijven wonen, met garanties betreffende waardigheid, 

gelijkheid en veiligheid, en om hun religie ongehinderd te belijden zonder enige vorm 

van dwang, geweld of discriminatie, en eist dat dit recht door alle partijen wordt 

gerespecteerd; is van mening dat, om een eind te maken aan het lijden en de massale 

uittocht van christenen en andere inheemse volken uit de regio, alle politieke en 

religieuze leiders in de regio op duidelijke en ondubbelzinnige wijze moeten verklaren 

dat zij de aanwezigheid van deze groepen in de regio ten volle steunen en dat deze 

groepen als burgers van hun land volledige en gelijke rechten hebben; 

8. roept alle lidstaten van de VN en in het bijzonder de EU-lidstaten op tot verdubbeling 

van hun inspanningen gericht op het redden en beschermen van vervolgde volkeren en 

hun erfgoed, totdat zij weer naar huis kunnen keren; 

9. meent dat de opvang van vluchtelingen in veilige gebieden die beschermd worden door 

troepen onder VN-mandaat een oplossing zou kunnen zijn voor de enorme uitdaging om 

tijdelijke bescherming te bieden aan miljoenen mensen die op de vlucht zijn voor het 

conflict in Syrië en Irak; 

10. laakt en verwerpt elke interpretatie van de boodschap van de islam die de weg vrijmaakt 

voor een gewelddadige, wrede, totalitaire, onderdrukkende en expansiegerichte 

ideologie die de uitroeiing van christelijke en andere minderheden legitimeert; dringt er 

bij de Organisatie voor islamitische samenwerking (OIS) en haar organen, de Arabische 

Liga, de Raad voor samenwerking van de Arabische Golfstaten (GCC) en 

moslimleiders over de hele wereld op aan om de wreedheden die door de zogenoemde 

'ISIS/Da'esh' worden begaan jegens christenen, jezidi's en andere inheemse religieuze 

minderheden zonder voorbehoud te veroordelen en met betrekking tot deze daden de 

juiste terminologie te gebruiken: misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en 

genocide; 

11. acht de permanente bezetting van grondgebied door terroristische groeperingen waar 

ook ter wereld volstrekt onaanvaardbaar en onverdraaglijk en roept de VN en de NAVO 

op strategieën te overwegen om de vestiging van dergelijke entiteiten door terroristische 

organisaties als ISIS/Da'esh, Boko Haram en de Taliban tegen te gaan; 

12. roept de coalitie tegen ISIS/Da'esh op om specifiek en rechtstreeks steun te verlenen aan 

alle militaire eenheden van minderheden die tot de partners van de coalitie behoren, 

teneinde de minderheden te betrekken bij de veiligheid, bescherming en bevrijding van 

hun thuislanden en om een terugval naar afhankelijkheid, machteloosheid en 

onderwerping te voorkomen; wijst erop dat de multi-etnische en multi-religieuze 

defensietroepen van het democratisch zelfbestuur (DSA) tot de meest doeltreffende 
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troepen behoren in de oorlog tegen 'ISIS/Da'esh'; roept Turkije op zijn vijandige 

houding tegen het DSA en zijn troepen te laten varen, omdat deze geen bedreiging 

vormen voor Turkije; 

13. benadrukt de noodzaak van een actieve politieke rol met bijbehorende rechten voor de 

jezidi, Turkmenen en de Chaldeeuwse-Syrische-Assyrische volkeren bij het bepalen van 

de politieke toekomst van hun thuislanden en de wederopbouw en toekomstige 

veiligheid van hun thuislanden, met name Sinjar, Tal Afar en de vlakte van Nineve; 

pleit voor actieve deelname van de EDEO aan het vinden van een politieke oplossing 

voor het herstel van de eenheid en de vrede in Sinjar; dringt erop aan hierbij ook 

maatschappelijke organisaties te betrekken zoals de Europese Syrische Unie, alsmede 

religieuze vertegenwoordigers, om op te treden als tussenpersonen tussen minderheden 

en de Koerdische regionale regering en de regering van Irak; 

14. is bezorgd over recente berichten van discriminatie van minderheden in gebieden die in 

Koerdische handen zijn; roept de Koerdische regionale regering in Irak en de 

Koerdische troepen in Syrië op opvang te blijven bieden voor hen die op de vlucht zijn 

voor oorlog en vervolging; is ingenomen met initiatieven als de multi-etnische regio 

met democratisch zelfbestuur in Noord-Syrië en beschouwt dit als een voorbeeld van 

samenwerking en conflictoplossing; 

15. roept de EU en haar lidstaten op stappen te ondernemen om te waarborgen dat de hulp 

wordt geleverd aan de kwetsbaarste groepen en eist van Turkije en de Koerdische 

regionale regering in Irak dat zij hun grenzen ogenblikkelijk openstellen voor het 

democratisch zelfbestuur in Noord-Syrië, en de beperkingen op humanitaire hulp, 

wederopbouw, de media en politieke en maatschappelijke contacten op te heffen, omdat 

het democratisch zelfbestuur opvang biedt voor een toenemend aantal binnenlands 

ontheemden en omdat isolatie ervan zeer nadelig is voor de minderheden die in deze 

gebieden leven; 

16. roept de Commissie en de EDEO op hulpverleningsorganisaties van minderheden die in 

Syrië en Irak gevestigd zijn te betrekken bij het leveren van hulp aan binnenlands 

ontheemden; is van mening dat er vele goede voorbeelden zijn van activiteiten die steun 

verdienen, zoals het "Syrische kruis" in Syrië en de inspanningen onder leiding van de 

aartsbisschop van de Chaldeeuws-katholieke Kerk, Bashar Matti Warda; 

17. benadrukt dat vredesbesprekingen over de toekomst van Syrië alleen doeltreffend en 

succesvol kunnen zijn indien alle partijen bij deze besprekingen worden betrokken, en 

roept de VV/HV op te waarborgen dat een multi-etnische en multi-religieuze delegatie 

van de Democratische Raad voor Syrië aan de besprekingen kan deelnemen; 

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlands en veiligheidsbeleid, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de 

mensenrechten, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de regering en het 

parlement van Syrië, de regering en de Raad van Volksvertegenwoordigers van Irak, de 

regionale regering van Koerdistan, de instellingen van de Organisatie van Islamitische 

Samenwerking (OIC), de Raad voor Samenwerking van de Arabische Golfstaten 

(GCC), de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Algemene vergadering van 

de Verenigde Naties, de VN-Veiligheidsraad en de VN-Mensenrechtenraad. 


