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B8-1161/2016 

Euroopan parlamentin päätöslauselma Pohjois-Irakin/Mosulin tilanteesta 

(2016/2956(RSP)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Navi Pillayn 16. kesäkuuta 2014 antaman 

julkilausuman, jossa hän tuomitsi ISIL-ryhmän toteuttamat pikateloitukset ja ilmaisi 

näkemyksensä, että kyse on lähes varmasti sotarikoksista, 

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston äskettäiset päätöslauselmat Irakista, 

erityisesti päätöslauselmat 2249 (2015) ja 2249 (2015), jossa tuomitaan Da’eshin 

äskettäiset terrori-iskut, 

– ottaa huomioon Irakin tilanteesta 27. helmikuuta 20141, Irakin ja Syyrian tilanteesta 

sekä IS:n hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta 18. syyskuuta 20142 ja 

erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa 

12. helmikuuta 20153 antamansa päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin EU:n ja 

Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti järjestetyn EU:n ja Irakin 

yhteistyöneuvoston toisen istunnon jälkeen 18. lokakuuta 2016 esittämät huomautukset, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että Irakin armeija on käynnistänyt maailmanlaajuisen Da’eshin 

vastaisen liittoutuman, kurdien aluehallituksen ja puolisotilaallisten PMF-joukkojen 

tuella operaation Irakin toiseksi suurimman kaupungin Mosulin ja monien Mosulin 

käytävässä sijaitsevien kaupunkien ja kylien vapauttamiseksi Da’eshin vallasta; 

B. ottaa huomioon, että kaupungin takaisinvaltaamiseksi Da’eshilta toteutettava 

sotilasoperaatio saattaa vaikuttaa jopa 1,5 miljoonaan Mosulissa asuvaan ihmiseen; 

ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinaatioyksikön arvion mukaan 

jopa miljoona ihmistä saattaa joutua pakenemaan kodeistaan taistelujen voimakkuudesta 

ja laajuudesta riippuen; 

C. ottaa huomioon, että unioni on yksi tärkeimmistä humanitaarisen avun antajista 

humanitaaristen periaatteiden ja tarpeiden perusteella ihmisille, joihin kaikkialla 

Irakissa esiintyvä konflikti vaikuttaa; toteaa, että unioni osallistuu aktiivisesti 

humanitaariseen avustustoimintaan Mosulissa ja Hawijassa käynnissä olevissa 

humanitaarisissa hätätilanteissa tarjoamalla ihmishenkiä pelastavaa hätäapua kaikille 

haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille; 

D. toteaa, että Mosul on ollut pitkään monietninen kaupunki, jossa sunniarabien enemmistö 

on elänyt rinnakkain kaldealaisten/syyrialaisten/assyrialaisten, kurdien, jesidien, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0171. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0027. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0040. 
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šabakkien, kakaiden ja turkmeenien (šiiojen ja sunnien) kanssa; toteaa, että myös 

kaupunkia ympäröivät alueet ovat perinteisesti olleet etnisesti ja uskonnollisesti 

monimuotoisia, kun kristityt ovat keskittyneet Niniven tasangolle, jesidit Sinjar-vuorten 

ympärille ja muslimiturkmeenit Tal Afariin; 

E. katsoo, että tapa, jolla vihamielisyyksiä harjoitetaan ja siviilejä kohdellaan, on 

merkittävä poliittinen kulmakivi sovinnon ja kehityksen saavuttamiseksi; 

F. ottaa huomioon, että parlamentti totesi 4. helmikuuta 2016, että Da’esh toteuttaa 

kansanmurhaa kristittyjä, jesidejä ja muita uskonnollisia vähemmistöjä sekä niitä 

muslimeja vastaan, jotka eivät yhdy Da’eshin tulkintaan islamista, ja että vaino, 

julmuudet ja rikokset ovat sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan; 

G. ottaa huomioon, että EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukainen 

yhteistyöneuvosto kokoontui toisen kerran Brysselissä 18. lokakuuta 2016 

keskustelemaan Irakin välittömistä humanitaarisista ja vakauttamishaasteista; 

1. tukee vahvasti Irakin aloittamaa operaatiota Mosulin vapauttamiseksi Da’eshilta; 

katsoo, että operaatio on ratkaiseva osa käynnissä olevaa globaalia pyrkimystä kukistaa 

Da’esh pysyvästi; luottaa siihen, että Irak voittaa tämän taistelun yhteistä vihollista 

vastaan ja vapauttaa Mosulin ja muut osat maata Da’eshin läsnäolosta; 

2. vahvistaa täyden tukensa Irakin itsenäisyydelle, alueelliselle koskemattomuudelle, 

itsemääräämisoikeudelle ja sen oikeudelle ryhtyä tarvittaviin toimiin näiden 

säilyttämiseksi; 

3. vaatii unionia, YK:ta ja koko kansainvälistä yhteisöä jatkamaan kestävää tukeaan Irakin 

hallitukselle humanitaarisen ja sotilaallisen avun muodossa useilla Irakin alueilla 

käynnissä olevissa vapautusoperaatioissa; panee tyytyväisenä merkille, että unioni on 

myöntänyt Mosulin alueelle 50 miljoonaa euroa humanitaarista apua; 

4. kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä Irakin ja kurdien 

aluehallinnon kanssa vapautettujen alueiden, kuten Sinjar-vuoret, Niniven tasanko ja 

Mosulin kaupunki, turvaamiseksi ja jälleenrakentamiseksi niin, että pakolaiset ja maan 

sisäisesti siirtymään joutuneet henkilöt voivat palata ja asettua uudelleen sinne; 

5. on huolissaan Turkin ja Irakin välisestä viimeaikaisesta jännitteestä; kehottaa Turkkia 

noudattamaan täysin Irakin alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta sekä 

pidättäytymään kaikista sotilaallisista toimista Irakissa ilman Irakin hallituksen 

suostumusta; korostaa, että on tärkeää edistää Irakin ja alueen muiden maiden 

vuoropuhelua turvallisemman Lähi-idän rakentamiseksi; 

6. painottaa, että Da’esh on osoitus laajemmista ongelmista Irakissa ja alueella; tähdentää 

etenkin, että on ehdottomasti työskenneltävä poliittisen sovinnon aikaansaamiseksi šiia- 

ja sunnimuslimien välille Irakissa ja lähialueilla varsinkin Mosulin vapauttamisen 

jälkeen; korostaa Irakissa ja Syyriassa Da’eshia vastaan käytävien taistelujen 

kytkeytymistä toisiinsa; on siksi huolissaan tiedoista, joiden mukaan Da’eshin taistelijat 

siirtyvät Mosulista Syyriaan; toteaa, että taistelu Da’eshia, Al Nusra -rintamaa 

(tunnetaan nykyisin nimellä Jabhat Fatah al-Sham) ja muita YK:n turvallisuusneuvoston 

nimeämiä terroristijärjestöjä vastaan on yhä etusijalla Irakissa ja Syyriassa, ja muistuttaa 
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kaikkia konfliktin osapuolia, että ehdottomana prioriteettina on oltava siviiliväestön 

suojelu ja kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen; 

7. kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia kunnioittamaan kansainvälistä humanitaarista 

oikeutta vihamielisyyksien aikana ja niiden jälkeen sekä noudattaman konfliktissa 

suhteellisuuden, erottelun ja ennalta varautumisen periaatteita; vaatii kaikkia konfliktin 

osapuolia avaamaan humanitaarisia käytäviä, jotta mahdollistetaan siviilien 

pakeneminen konfliktin tieltä ja autetaan heitä siinä sekä estetään siviilien jääminen 

vangeiksi Mosuliin ja heidän käyttämisensä Da’eshin ihmiskilpinä; vaatii myös 

mahdollistamaan turvan ja humanitaarisen avun sekä takaamaan siviilien avustamisen ja 

suojelemisen turvallisuusselvitysprosessin aikana kansallisten ja kansainvälisten 

normien mukaisesti etenkin sen varmistamiseksi, että perheitä ei eroteta tai aseteta 

lapsia vaaraan; vaatii myös vakiinnuttamaan YK:n puolueettoman tarkkailujärjestelmän; 

kehottaa erityisesti ryhtymään kaikkiin varotoimiin sen varmistamiseksi, että lapsia ja 

heidän perheitään suojellaan pommituksilta sekä minimoidaan uhrit ja suojellaan siviili-

infrastruktuuria, varsinkin kouluja ja sairaaloita; 

8. muistuttaa, että siviilien henkien pelastaminen ja kansainvälisen humanitaarisen 

oikeuden kunnioittaminen on olennainen poliittinen kulmakivi sovinnon ja kehityksen 

saavuttamiseksi sekä ainoa keino kukistaa vihanpito ja jakolinjat; katsoo, että on 

olennaista olla lietsomatta enempää jännitteitä yhteisöjen välille ja luoda pohjaa 

vakaalle ja kukoistavalle Irakille; 

9. vaatii Irakin johtamaa sotilaallista liittoutumaa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet 

Da’eshin tekemiä sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien todisteiden 

säilyttämiseksi, jotta varmistetaan vastuu; 

10. pitää erittäin tärkeänä tarjota oikea-aikaista ja tehokasta turvaa sellaisten aitojen 

turvareittien kautta, joissa suojelemista voidaan pitää yllä; toteaa, että turvaa voidaan 

tarjota vapautetuilla alueilla myös miinanraivauksen, oikeusvaltion palauttamisen sekä 

terveydenhuollon, sähkön ja koulutuksen kaltaisten peruspalvelujen kautta; varoittaa, 

että ääriliikkeiden toiminta voi käynnistyä uudelleen, jos peruspalveluja, turvallisuutta, 

pitkän aikavälin strategiaa perussyiden torjumiseksi ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta 

koskevia toimia ei tarjota; kehottaa siksi perustamaan vahvan humanitaarisen avun ja 

kehitysyhteistyön verkoston, jotta varmistetaan avun katkeamattomuus humanitaarisesta 

avusta lähtien Irakin vakauttamiseen, sovintoon ja kehitykseen saakka; 

11. korostaa Mosulin merkitystä koko Irakille ja kehottaa turvaamaan vähemmistöjen 

edustuksen Mosulin uudessa hallinnossa; korostaa etnisten ja uskonnollisten 

vähemmistöjen legitiimiä oikeutta poliittiseen edustukseen ja omistusoikeuksiensa 

palauttamiseen; kehottaa rauhanomaiseen yhteiseloon ja pyytää kunnioittamaan täysin 

niiden eri etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia, jotka ovat historiallisesti 

olleet näkyvästi läsnä ja eläneet rauhanomaisesti rinnakkain erityisesti Sinjar-

vuoristossa (jesidit), Niniven tasangolla (kaldealaiset, syyrialaiset ja assyrialaiset) Tel 

Afarissa ja osissa Kirkukin hallintoaluetta; kehottaa myös toimenpiteisiin siirtymään 

joutuneiden pakolaisten turvallisen paluun varmistamiseksi; 

12. kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita sekä YK:ta ja sen jäsenvaltioita yhteistyössä Irakin 

tasavallan kansallisen hallituksen ja aluehallintojen sekä kaikkien asiaankuuluvien 

kansallisten tai kansainvälisten toimijoiden kanssa valvomaan Niniven tasangon, Tal 
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Afarin ja Sinjarin alkuperäiskansojen – tällä hetkellä sisäisesti siirtymään joutuneiden, 

pakolaisina olevien tai muualla turvapaikkaa hakeneiden henkilöiden – rauhanomaista 

uudelleenintegroitumista entiselle kotiseudulleen; 

13. korostaa, että myös Mosulin vapauttamisen jälkeen alueella ja sen ulkopuolella on 

jatkettava taistelua, etteivät islamistiset jihadistiset ideologiat ja Da’eshin rikosten 

teologisena ja poliittisena yllykkeenä toimiva Salafi-jihadismi leviäisi edelleen;  

kehottaa unionin jäsenvaltioita vaatimaan, että Da’esh-taistelijoiden Irakissa, Syyriassa, 

Libyassa ja muualla tekemät sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan sekä jesidien 

kansanmurhayritys viedään Kansainväliseen rikostuomioistuimeen; 

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle 

komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallitukselle ja edustajien 

neuvostolle, Kurdistanin aluehallinnolle, Turkin hallitukselle, YK:n pääsihteerille ja 

YK:n ihmisoikeusneuvostolle. 


