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B8-1161/2016 

Europaparlamentets resolution om situationen i norra Irak/Mosul 

(2016/2956(RSP)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av uttalandet av den 16 juni 2014 från Navi Pillay, FN:s 

högkommissarie för mänskliga rättigheter, där hon fördömer IS summariska 

avrättningar och förklarar att de med stor sannolikhet kan betraktas som 

krigsförbrytelser, 

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Irak, särskilt resolutionerna 

2299 (2016) och 2249 (2015), som fördömer Daishs senaste terroristattacker, 

– med beaktande av sina resolutioner av den 27 februari 2014 om situationen i Irak1, den 

18 september 2014 om situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive 

förföljelsen av minoriteter2 och den 12 februari 2015 om den humanitära krisen i Irak 

och Syrien, särskilt med avseende på IS3, 

– med beaktande av kommentarerna av den 18 oktober 2016 från vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 

Federica Mogherini, efter det andra mötet i samarbetsrådet EU–Irak inom partnerskaps- 

och samarbetsavtalet mellan EU och Irak, 

– med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Den irakiska armén har med stöd av den globala koalitionen mot IS, den kurdiska 

regionala regeringens peshmergastyrkor och folkets mobiliseringsstyrkor inlett en 

operation för att befria Iraks näst största stad, Mosul, och många andra städer och byar i 

Mosulkorridoren från Daish. 

B. Upp till 1,5 miljoner människor som lever i Mosul kan beröras av de militära insatserna 

för att befria staden från Daish. Enligt den bedömning som gjorts av FN:s kontor för 

samordning av humanitära frågor (OCHA) kan, beroende på stridernas intensitet och 

omfattning, upp till en miljon människor tvingas fly sina hem. 

C. EU är en av de främsta givarna av humanitärt bistånd till människor som berörs av 

konflikten i Irak, på grundval av humanitära principer och behov, och unionen deltar 

aktivt i de humanitära insatserna i samband med den aktuella nödsituationen i Mosul 

och Hawija, samt tillhandahåller livsviktigt katastrofbistånd till de mest sårbara folken. 

D. Mosul har varit en multietnisk stad, där en sunniarabisk majoritet har levt sida vid sida 

med kaldéer, syrianer, assyrier, kurder, yazidier, shabaker, sabéer, kakaer och turkmener 

(shiamuslimer och sunnimuslimer). Områdena runt staden har också en tradition av 

etnisk-religiös mångfald, med en koncentration av kristna på Nineveslätten, yazidier 

                                                 
1 Antagna texter, P7_TA(2014)0171. 
2 Antagna texter, P8_TA(2014)0027. 
3 Antagna texter, P8_TA(2015)0040. 
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runt Sinjarbergen och muslimska turkmener i Tal Afar. 

E. Det sätt på vilket stridigheterna förs liksom behandlingen av civila utgör en 

grundläggande politisk hörnsten för försoning och utveckling. 

F. Europaparlamentet erkände den 4 februari 2016 att Daish håller på att begå folkmord på 

kristna och yazidier och andra religiösa minoriteter, och utsätter muslimer, som inte 

delar Daishs tolkning av islam, för förföljelser, ogärningar och brott som är liktydiga 

med krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. 

G. Samarbetsrådet inom partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Irak höll sitt 

andra möte i Bryssel den 18 oktober 2016 för att diskutera Iraks omedelbara humanitära 

behov samt utmaningar i fråga om stabilitet. 

1. Europaparlamentet stöder kraftfullt den operation som Irak har inlett för att befria 

Mosul från Daish. Parlamentet betraktar denna operation som en avgörande del av de 

pågående globala insatserna för att tillfoga Daish ett varaktigt nederlag. Parlamentet 

uttrycker sin tillförsikt om att Irak kommer att vinna denna kamp mot en gemensam 

fiende och befria Mosul och andra delar av landet från Daish. 

2. Europaparlamentet uttrycker återigen sitt fulla stöd för Iraks oberoende, territoriella 

integritet och suveränitet liksom landets rätt att vidta nödvändiga åtgärder till skydd av 

detta. 

3. Europaparlamentet uppmanar EU, FN och det internationella samfundet som helhet att 

fortsätta att varaktigt stödja den irakiska regeringen med humanitärt och militärt bistånd 

under den pågående befrielseoperationen i en rad irakiska regioner. Parlamentet 

välkomnar EU:s humanitära bistånd på 50 miljoner euro till Mosulregionen. 

4. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att samarbeta för att hjälpa de 

irakiska myndigheterna och den kurdiska regionala regeringen att säkra och 

återuppbygga befriade områden såsom Sinjarbergen, Nineveslätten och staden Mosul, 

så att flyktingar och internflyktingar kan återvända hem och bosätta sig på nytt. 

5. Europaparlamentet är bekymrat över den senaste tidens spänningar mellan Turkiet och 

Irak. Parlamentet uppmanar Turkiet att till fullo respektera Iraks territoriella integritet 

och suveränitet och att avhålla sig från militära aktioner i Irak utan den irakiska 

regeringens samtycke. Parlamentet betonar vikten av att främja en dialog mellan Irak 

och de övriga länderna i regionen i syfte att bygga upp ett mer säkert Mellanöstern. 

6. Europaparlamentet understryker att Daish är ett symptom på ett mer omfattande 

problem i Irak och i regionen, och framhåller i synnerhet att det är absolut nödvändigt 

att verka för en politisk tillnärmning mellan shiamuslimer och sunnimuslimer i Irak, 

särskilt efter befrielsen av Mosul, och i hela regionen. Parlamentet betonar 

sammankopplingen mellan kampen mot Daish i Irak och Syrien. Parlamentet är därför 

bekymrat över rapporterna om att Daish-milisen flyttar från Mosul till Syrien. 

Parlamentet insisterar på att kampen mot Daish, al-Nusra-fronten (nu känd som Jabhat 

Fatah al-Sham) och andra terroristorganisationer som har utpekats av FN:s säkerhetsråd, 

fortsatt är en prioritet i både Irak och Syrien, och påminner alla parter i konflikten om 

att skyddet av civila och respekten för folkrätten måste vara en absolut prioritet. 
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7. Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att efterleva internationell 

humanitär rätt under och efter stridigheterna och att under konflikten respektera 

proportionalitets-, åtskillnads- och försiktighetsprinciperna. Parlamentet uppmanar 

kraftfullt alla parter i konflikten att öppna humanitära korridorer för att tillåta och hjälpa 

civila att fly konflikten, att undvika att civila blockeras i Mosul och utnyttjas av Daish 

som mänskliga sköldar, att ge tillgång till säkerhet och humanitärt bistånd och garantera 

bistånd och skydd för civila i samband med säkerhetskontrollerna i enlighet med 

nationella och internationella standarder, i synnerhet för att se till att familjer inte 

splittras och att barn inte utsätts för fara, samt att inrätta en FN-mekanism för 

tredjepartsövervakning. Parlamentet kräver särskilt att nödvändiga säkerhetsåtgärder 

vidtas för att säkerställa att barn och deras familjer skyddas mot bombanfall och för att 

minimera antalet offer och skydda civil infrastruktur, framför allt skolor och sjukhus. 

8. Europaparlamentet betonar att skydd av civila och respekt för internationell humanitär 

rätt är en grundläggande politisk hörnsten för försoning och utveckling och det enda 

sättet att bekämpa hat och splittring, och framhåller att det är av största vikt att undvika 

handlingar som kan leda till ytterligare spänningar mellan samfunden samt att skapa 

grund för ett stabilt och blomstrande Irak. 

9. Europaparlamentet uppmanar bestämt den irakisk-ledda militära koalitionen att vidta 

alla nödvändiga åtgärder för att bevara bevisen på de krigsförbrytelser och brott mot 

mänskligheten som begåtts av Daish för att säkerställa att ansvar utkrävs. 

10. Europaparlamentet betonar den avgörande betydelsen av att i god tid och på ett effektivt 

sätt garantera säkerhet, genom verkligt säkra vägar där skydd kan upprätthållas, även 

genom minröjning och återupprättande av rättsstatsprinciperna, och grundläggande 

tjänster såsom sjukvård, elektricitet och utbildning i de befriade områdena. Parlamentet 

varnar för att avsaknaden av grundläggande tjänster, säkerhet och en långsiktig strategi 

för hanteringen av de bakomliggande orsakerna samt insatser för att främja social 

sammanhållning kan leda till att extremistiska styrkor växer fram på nytt. Parlamentet 

kräver därför en stark koppling mellan det humanitära biståndet och 

utvecklingssamarbetet i syfte att garantera kontinuitet inom biståndet, där det 

humanitära biståndet leder till stabilisering, motståndskraft och utveckling i Irak. 

11. Europaparlamentet understryker Mosuls betydelse för hela Irak och kräver en 

representation av minoriteter i den nya förvaltningen av Mosul. Parlamentet betonar de 

etniska och religiösa minoriteternas legitima rätt till politiskt deltagande och till ett 

återupprättande av deras egendomsrättigheter. Parlamentet vill se en fredlig samexistens 

och full respekt för rättigheterna för de olika etniska och religiösa minoriteter som 

historiskt sett har varit starkt representerade och levt fredligt sida vid sida, i synnerhet i 

Sinjarbergen (yazidier), på Nineveslätten (kaldéer, syrianer, assyrier), i Tal Afar och i 

delar av Kirkukprovinsen, och kräver att åtgärder vidtas för att säkerställa att 

internflyktingar på ett säkert sätt kan återvända hem. 

12. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater, liksom FN och dess 

medlemsstater, att samarbeta med den nationella regeringen och de regionala 

regeringarna i Irak och med alla relevanta nationella och internationella aktörer för att 

övervaka en fredlig återintegrering av urbefolkningarna – nu internflyktingar, flyktingar 

eller människor som söker asyl på andra platser – från Nineveslätten, Tal Afar och 
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Sinjar till sina ursprungliga hemländer. 

13. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt, även efter befrielsen av Mosul, 

att fortsätta kampen mot en ytterligare spridning inom och utanför regionen av 

islamistisk-jihadistiska ideologier, däribland salafistisk jihadism, som utnyttjas som 

teologiskt och politiskt incitament till Daishs förbrytelser. Parlamentet uppmanar EU:s 

medlemsstater att kräva att de krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som Daish-

krigare har begått i Irak, Syrien, Libyen och på andra ställen, vilket även omfattar 

försöket till folkmord på yazidierna, hänskjuts till Internationella brottmålsdomstolen. 

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 

utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga 

rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och 

representantråd, Kurdistans regionala regering, Turkiets regering, FN:s 

generalsekreterare och FN:s råd för mänskliga rättigheter. 


