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B9-0123/2019

Europaparlamentets resolution om Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och 
konsekvenserna av dessa
(2019/2886(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien, särskilt resolutionen av den 
15 mars 20181,

– med beaktande av rådets slutsatser om Syrien, bland annat dem av den 14 oktober 2019 
om nordöstra Syrien,

– med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, särskilt uttalandet av den 
9 oktober 2019 om den senaste utvecklingen i nordöstra Syrien,

– med beaktande av uttalandena från talespersonen för FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter av den 11 oktober och den 15 oktober 2019 om Syrien,

– med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dessa,

– med beaktande av Genèvekommunikén av den 30 juni 2012,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Syrien, däribland resolution 2254 
av den 18 december 2015,

– med beaktande av rapporterna från den oberoende internationella 
undersökningskommissionen för Arabrepubliken Syrien, som inrättats av FN:s råd för 
mänskliga rättigheter, och av människorättsrådets resolutioner om Syrien,

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 71/248 av den 21 december 2016 
om inrättande av en internationell, opartisk och oberoende mekanism för stöd till 
utredningar och åtal av dem som är ansvariga för de, enligt internationell rätt, 
allvarligaste brott som begåtts i Arabrepubliken Syrien sedan mars 2011,

– med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC),

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den utdragna konflikten i Syrien är en av de värsta nutida humanitära kriserna och 
fortsätter att ha förödande konsekvenser för det syriska folket. Konflikten, som stöds 
och förvärras av externa aktörer, har haft en djupt destabiliserande verkan i och utanför 
den omkringliggande regionen.

B. Den 6 oktober 2019 informerade USA:s president, Trump, Turkiets president, Erdoğan, 
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att han inte skulle motsätta sig Erdoğans tillkännagivna planer på att genomföra en 
militär offensiv i de områden som kontrolleras av kurdledda Syriens demokratiska 
styrkor (SDF) i nordöstra Syrien. USA:s beslut att dra tillbaka sina trupper från detta 
område meddelades kort därefter. Den 9 oktober 2019 inledde Turkiet en militär 
operation med stöd av syrisk-arabiska miliser. De turkiska myndigheterna har alltid sett 
med oro på det kurdiska folkets anspråk på självbestämmande, både inom och utanför 
den turkiska gränsen. Detta har omsatts i kontinuerliga kränkningar av rätten till 
yttrandefrihet och politiskt deltagande i sydöstra Turkiet, och anklagelser om terrorism 
används i stor utsträckning utan övertygande bevis. SDF har spelat en avgörande roll 
i kampen mot Daish/IS och fortsätter att spela en viktig roll för att garantera säkerheten 
i området.

C. Tiotals civila, främst kurder, har dödats sedan den turkiska invasionen inleddes, och 
minst 300 000 personer har tvingats fly sina hem. 70 000 barn har fördrivits sedan den 
militära operationen inleddes, minst fyra barn har dödats och nio skadats 
i nordöstra Syrien, och sju barn uppges ha dödats i Turkiet, enligt Unicef. 170 000 barn 
kan komma att behöva humanitärt bistånd till följd av attackerna.

D. Turkiets president tillkännagav sin plan att skapa en ”buffertzon” i norra Syrien, och 
uppgav att han hade för avsikt att utvisa upp till 3 miljoner syriska flyktingar som för 
närvarande bor i Turkiet till buffertzonen, vilket skulle utgöra ”refoulement” med 
hänsyn till den instabila och farliga situationen i nordöstra Syrien. Tvångsförflyttningen 
av befolkningen är en kränkning av internationell humanitär rätt och utgör ett brott mot 
mänskligheten. Tvångsförflyttningen av flyktingar till buffertzonen skulle också ha till 
syfte att förändra den demografiska strukturen i nordöstra Syrien.

E. De kurdledda styrkorna i Syrien nådde en överenskommelse med 
Bashar al-Assads regim om att försvara dem mot Turkiets militära intervention. 
Detaljerna i överenskommelsen är fortfarande oklara. Närvaron av al-Assads styrkor 
i norra Syrien ökar risken för ytterligare regional upptrappning av situationen och 
militära konflikter.

F. Den 17 oktober 2019 rapporterades USA och Turkiet ha enats om en fem dagar lång 
vapenvila under vilken kurdiska styrkor förväntas dra sig tillbaka från området. Hur 
pass vapenvilan har genomförts är fortfarande oklart. Ett möte mellan 
president Erdoğan och president Putin planeras äga rum den 22 oktober.

G. Sedan den militära interventionen inleddes har de turkiska myndigheterna slagit hårt 
mot alla som kritiserar den militära operationen genom att använda drakoniska turkiska 
lagar mot terrorism. De turkiska myndigheterna har inlett utredningar av mer än 
500 konton på sociala medier som de anklagar för att sprida ”terroristpropaganda”. 
Enligt Turkiets inrikesminister har 121 personer redan gripits för sina inlägg på sociala 
medier där de ifrågasätter operationen. Sedan operationen inleddes har över 
150 medlemmar av Folkets demokratiska parti (HDP) gripits.

H. Enligt FN finns det trovärdiga rapporter om summariska avrättningar, bland annat på 
den kurdiska politikern Hevrin Khalaf, utförda av Ahrar al-Sharqiya, en väpnad grupp 
som är allierad med Turkiet. Summariska avrättningar är allvarliga kränkningar av 
internationell humanitär rätt och kan utgöra krigsförbrytelser som Turkiet också kan 
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komma att ställas inför rätta för.

I. Det har rapporterats om attacker mot sjukvårdsinrättningar och civil infrastruktur, 
inklusive kraftledningar och vattenförsörjning, av turkiska styrkor och väpnade grupper 
med kopplingar till dem. De kurdiska myndigheterna i provinserna al-Hasakah och 
ar-Raqqa har tvingats flytta sjukhusutrustning som upphört att fungera på grund av de 
pågående intensifierade bombningarna.

J. Enligt SDF hålls för närvarande 10 000 Daish/IS-krigare i förvar i kurdkontrollerade 
läger i nordöstra Syrien. Enligt FN:s råd för mänskliga rättigheter fängslades i juli 2019 
12 300 utländska medborgare med kopplingar till Daish/IS i tre läger i nordöstra Syrien, 
bland annat över 8 000 barn med över 40 olika nationaliteter. Den rådande 
säkerhetssituationen innebär en risk för att Daish/IS åter ska få fotfäste i regionen. Det 
stora flertalet av de tusentals barn från EU eller tredjeländer som har faktiska eller 
misstänkta kopplingar till Daish/IS finns i tre olika läger i nordöstra Syrien, närmare 
bestämt al-Hol, al-Roj och Ein Issa. Ein Issa togs över av de turkiska 
invasionsstyrkorna, och det är fortfarande oklart vad som hänt med de kvinnor och barn 
som tidigare hållits i förvar i detta läger.

K. Över 500 000 människor, de flesta civila, har dödats sedan konflikten i Syrien bröt ut 
2011. 13,1 miljoner människor är fortfarande i akut behov av humanitärt bistånd, och av 
dessa har fler än 6 miljoner fördrivits från sina hem och över 2,9 miljoner befinner sig 
i belägrade och otillgängliga områden, däribland palestinska flyktingar. Över 5 miljoner 
syrier har tvingats söka skydd utomlands, särskilt i grannländerna Libanon, Jordanien 
och Turkiet.

L. EU är den största givaren av humanitärt bistånd till Syrien och dess grannländer, med 
över 9 miljarder euro tilldelade sedan krisens början.

M. Den 3 april 2017 antog rådet EU:s strategi för Syrien, som innehåller sex huvudmål: 
att få slut på kriget genom en verklig politisk övergång, främja en meningsfull och 
inkluderande övergång, ta itu med de mest utsatta syriernas humanitära behov, främja 
demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet genom att stärka det civila 
samhällets organisationer i Syrien, främja ansvarsutkrävande för krigsförbrytelser och 
stödja den syriska befolkningens och det syriska samhällets motståndskraft.

1. Europaparlamentet fördömer starkt den turkiska militära offensiven i nordöstra Syrien 
och kräver ett omedelbart eldupphör och ett snabbt tillbakadragande av dess trupper.

2. Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten, särskilt Turkiet, att strikt iaktta 
sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt och att skydda civilbefolkningen, 
bland annat genom att respektera förbudet mot direkta angrepp mot civila och civil 
egendom, inbegripet skolor, samt urskillningslösa och oproportionerliga attacker. 
Parlamentet uppmanar eftertryckligen samtliga parter att ge civilbefolkningen säker 
passage och ge obehindrat tillträde för humanitärt bistånd. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen samtliga parter att alltid skydda barn.

3. Europaparlamentet avvisar bestämt Turkiets planer på att inrätta en så kallad säker zon 
längs gränsen i nordöstra Syrien. Parlamentet betonar att varje tvångsförflyttning av 
syriska flyktingar eller internflyktingar till detta område och alla handlingar som syftar 
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till etnisk rensning skulle vara en allvarlig överträdelse av artikel 3 i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
internationell flyktingrätt och humanitär rätt, som kan utgöra ett brott mot 
mänskligheten eller folkmord. Parlamentet erinrar om att ett återvändande för 
flyktingarna måste vara säkert, frivilligt och värdigt och att de nuvarande 
omständigheterna gör att sådana förflyttningar ovillkorligen måste förhindras. 
Parlamentet insisterar på att inget stabiliserings- eller utvecklingsbistånd från EU bör 
lämnas till dessa områden.

4. Europaparlamentet uttrycker sin fulla solidaritet med det kurdiska folket och lovordar 
SDF:s viktiga insats för att kväva Daish/IS. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU 
och medlemsstaterna att utnyttja allt sitt diplomatiska inflytande för att säkerställa att 
kurdernas intressen och historiska anspråk på självbestämmande, liksom de mänskliga 
rättigheterna för de människor som bor i regionen, erkänns och garanteras i alla 
framtida politiska lösningar för morgondagens Syrien. Parlamentet uppmanar EU att 
öka sitt humanitära bistånd till de befolkningsgrupper som drabbats av de senaste 
militära fientligheterna i nordöstra Syrien.

5. Europaparlamentet beklagar djupt EU:s ständiga maktlöshet vid internationella kriser, 
även i dess närmaste grannskap, som har direkta konsekvenser för EU:s inre säkerhet 
och stabilitet. Parlamentet förväntar sig att den tillträdande vice ordföranden/höga 
representanten tar tillfället i akt med hänsyn till det oberäkneliga amerikanska utträdet 
och byter roll från passiv åskådare i den syriska konflikten till proaktiv diplomatisk 
aktör som samarbetar med alla regionala och lokala aktörer. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen medlemsstaterna att låta sig vägledas av sitt gemensamma intresse att 
eftersträva ett trovärdigt, samordnat och ändamålsenligt EU-engagemang. Parlamentet 
uppmanar EU att inleda en rad medlings- och dialogåtgärder, särskilt när det gäller 
spänningar mellan befolkningsgrupper.

6. Europaparlamentet understryker att den ensidiga turkiska interventionen är en allvarlig 
kränkning av internationell rätt, som inte bör gå ostraffad. I väntan på att Turkiet vidtar 
korrigerande åtgärder efterlyser parlamentet en djupgående översyn av förbindelserna 
mellan EU och Turkiet. Under rådande omständigheter går det inte att gå vidare med 
förberedelserna för att modernisera tullunionen mellan EU och Turkiet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undersöka möjligheten att suspendera 
avtalet om tullunionen mellan EU och Turkiet från 1995. Parlamentet efterlyser också 
en översyn av de europeiska finansieringsinstitutionernas program (Europeiska banken 
för återuppbyggnad och utveckling, Europeiska investeringsbanken) i landet, och anser 
att det är nödvändigt att reflektera över huruvida Turkiets fortsatta deltagande i vissa 
regionala organisationer är lämpligt.

7. Europaparlamentet uppmanar EU att anta riktade åtgärder, inklusive frysning av 
tillgångar och viseringsförbud, mot de turkiska tjänstemän som är ansvariga för den 
militära invasionen och de därav följande kränkningarna av internationell 
människorättslagstiftning och humanitär rätt. Parlamentet påminner i detta sammanhang 
om sitt krav på ett snabbt antagande av en riktad sanktionsordning på EU-nivå för 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

8. Europaparlamentet välkomnar flera medlemsstaters uttalade avsikt att sluta utfärda 
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tillstånd för vapenöverföringar till Turkiet, men uppmanar dem eftertryckligen att 
säkerställa att även överföringar som redan har beviljats tillstånd stoppas, särskilt 
i Frankrike, Tyskland, Förenade kungariket och Finland. Parlamentet anser att 
rådets slutsatser av den 14 oktober 2019 är otillräckliga när det gäller EU:s politik för 
vapenexport till Turkiet, och uppmanar EU och medlemsstaterna att omedelbart anta ett 
fullständigt embargo och stoppa alla vapenöverföringar, liksom alla former av bistånd 
och tjänster för säkerhetsrelaterade och militära ändamål, till Turkiet och andra parter 
i konflikten i Syrien.

9. Europaparlamentet är bestört över den svaga reaktionen från Natos generalsekreterare 
på Turkiets ensidiga intervention. Parlamentet anser att Natomedlemmarna bör inta en 
fast hållning och överväga att suspendera Turkiets rösträtt i organisationen.

10. Europaparlamentet betonar behovet av att säkerställa ansvarsutkrävande för alla 
kränkningar av internationell humanitär rätt, inklusive de senaste krigsförbrytelserna 
som begåtts under den turkiska invasionen. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU 
och dess medlemsstater att bistå med stöd i processen med att dokumentera dessa 
kränkningar och insistera på att de utreds grundligt och opartiskt samt att förövarna 
åtalas. Parlamentet uppmanar medlemmarna i FN:s säkerhetsråd att undersöka denna 
fråga närmare och att överväga att hänskjuta situationen till ICC.

11. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att säkerställa ansvarsutkrävande för kränkningar 
som begåtts av dess proxymiliser. Parlamentet påminner de turkiska myndigheterna om 
att de kommer att hållas ansvariga för alla kränkningar som begåtts av deras styrkor 
eller proxymiliser, inbegripet mordet på Hevrin Khalaf och andra summariska 
avrättningar.

12. Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över den ökade risken för en spridning av 
Daish/IS-krigare och en återkomst av det jihadistiska hotet till följd av det turkiska 
intrånget. Parlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att hämta hem alla 
sina medborgare som för närvarande hålls i förvar misstänkta för att vara 
Daish/IS-krigare samt deras familjemedlemmar och barn, och att tillhandahålla 
nödvändig rehabilitering och återintegrering och, i förekommande fall, gå vidare med 
lagföring i enlighet med internationella normer.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta med de myndigheter som 
ansvarar för dessa läger och att utarbeta samordnade strategier för att aktivt identifiera 
barn med EU-härkomst till Daish/IS-krigare eller andra påstådda terroristgrupper, som 
befinner sig i nordöstra Syrien, och hämta hem dem med tanke på det upptrappade 
våldet. Parlamentet beklagar djupt att EU:s medlemsstater hittills inte har vidtagit några 
åtgärder och att det saknas samordning på EU-nivå. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att spela en proaktiv roll 
i denna process.

14. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla berörda aktörer att säkerställa att alla 
barn har tillgång till humanitärt bistånd, stöd och tjänster i lägren, inklusive 
al-Hollägret. Parlamentet uppmanar därför samtliga parter och Syriens regering att ge 
humanitära aktörer omedelbart tillträde till lägren för att säkerställa leveransen av 
förnödenheter, livsmedel, rent vatten och läkemedel.
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15. Europaparlamentet fördömer starkt de turkiska myndigheternas pågående tillslag 
i landet mot alla som kritiserar eller ifrågasätter den militära operationen, inklusive 
gripandet av över 150 medlemmar av HDP och de utredningar av mer än 500 konton på 
sociala medier som anklagas för att ha spridit ”terroristpropaganda”. Parlamentet 
fördömer vidare kränkningarna av mediefriheten och trakasserierna mot journalister 
som rapporterar om den militära operationen. Parlamentet uppmanar eftertryckligen 
Turkiet att lägga ner alla anklagelser mot personer som frihetsberövats enbart för att de 
utövat sin rätt till yttrandefrihet. Parlamentet förväntar sig att EU övervakar och 
offentligt fördömer de pågående kränkningarna i Turkiet av yttrandefriheten och 
tillslagen mot dem som kritiserar den militära operationen.

16. Europaparlamentet uppmanar alla ryskledda diplomatiska initiativ att inte undergräva 
FN:s ansträngningar för att nå en politisk lösning. Parlamentet bekräftar i detta 
sammanhang att den FN-ledda Genèveprocessen fortfarande har företräde, och stöder de 
insatser som FN:s särskilda sändebud, Geir Pedersen, gjort för att få till stånd en verklig 
politisk övergång i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen EU och dess medlemsstater att förespråka en starkare roll för FN 
i processen för att uppnå fred och stabilitet i Syrien. Parlamentet upprepar vikten av att 
kvinnor är en del av konfliktlösningsprocessen, i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 1325. Parlamentet insisterar även på vikten av att 
inkludera det syriska civilsamhället och samtliga etniska och religiösa minoritetsgrupper 
i samtalen om Syriens framtid och förvaltningsstruktur.

17. Europaparlamentet ser positivt på att en konstitutionell kommitté nyligen inrättats tack 
vare FN:s och andra aktörers medling. Parlamentet uppmanar eftertryckligen samtliga 
parter att på allvar fortsätta att samverka för att försöka nå en politisk lösning på 
konflikten i Syrien. Parlamentet påminner om att en militär lösning på konflikten inte är 
hållbar och uppmanar samtliga parter att fullt ut följa FN:s säkerhetsråds resolutioner, 
i vilka det krävs att fientligheterna omedelbart upphör, att alla belägringar hävs, att ett 
fullständigt och obehindrat humanitärt tillträde garanteras i hela landet och att 
biståndsarbetare skyddas av samtliga parter.

18. Europaparlamentet är allvarligt oroat över försvinnandet av människorättsaktivisten och 
Sacharovpristagaren Razan Zaitouneh, som i december 2013 ska ha kidnappats i Douma 
av den väpnade gruppen Jaysh al-Islam och fortfarande är försvunnen. Parlamentet 
begär att en EU-arbetsgrupp tillsätts för att samordna och öka insatserna för att fastställa 
var hon befinner sig och säkerställa att hon friges.

19. Europaparlamentet välkomnar EU:s åtagande om fortlöpande humanitärt bistånd till 
Syriens grannar, särskilt Turkiet, som fortsätter att hysa miljontals flyktingar. 
Parlamentet uppmanar dock medlemsstaterna att engagera sig mycket mer 
i ansvarsfördelningen för att syriska krigsflyktingar ska kunna finna skydd bortom den 
omedelbara grannregionen genom att stärka det europeiska vidarebosättningssystemet, 
upprätta humanitära mottagandesystem och införa förenklad familjeåterförening och 
flexiblare viseringsbestämmelser. Parlamentet insisterar på att den finansiering som 
tillhandahålls inom ramen för uttalandet från EU och Turkiet bör begränsas till att 
tillgodose flyktingarnas intressen och behov.

20. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att strikt respektera principen 
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om ”non-refoulement”, att avstå från återsändande av syriska flyktingar till Turkiet, så 
länge de riskerar att bli deporterade till nordöstra Syrien, och att offentligt fördöma det 
påtvingade återvändandet av syrier som för närvarande befinner sig 
i Syriens grannländer.

21. Europaparlamentet beklagar å det djupaste den straffrihet som fortsätter att åtnjutas av 
förövare av allvarliga brott under den syriska konflikten, särskilt Assadregimen. 
Parlamentet anser att bristen på ansvarsutkrävande utgör en grogrund för ytterligare 
grymheter och förvärrar offrens lidande. Parlamentet insisterar därför på att alla 
förövare måste ställas till svars, bland annat genom tillämpning av universell 
jurisdiktion, och att offren ska gottgöras. Parlamentet påminner dessutom 
medlemsstaterna om deras skyldighet enligt internationell rätt att säkerställa att personer 
som misstänks för att ha begått brott, inklusive grymheter, på deras territorium grips och 
frihetsberövas.

22. Europaparlamentet påminner om att alla åtgärder som vidtas för att bekämpa Daish och 
andra grupper som FN:s säkerhetsråd anser vara terroristgrupper måste vara strikt 
förenliga med internationell rätt. Parlamentet påminner medlemsstaterna och deras 
allierade om behovet av att säkerställa transparens och ansvarighet samt full efterlevnad 
av internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning i samband med deras 
medverkan i den internationella koalitionens insatser och i deras militära samarbete med 
parter i konflikten.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, 
FN:s generalsekreterare, FN:s och Arabförbundets särskilda sändebud för Syrien samt 
alla parter som är inblandade i konflikten i Syrien.


