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B9-0274/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten 
väkivaltaisesta tukahduttamisesta 
(2019/2993(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista, mukaan lukien viimeisimmän 
19. syyskuuta 2019 antamansa päätöslauselman Iranista, erityisesti naisten oikeuksien 
puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanteesta1,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrell Fontellesin 8. joulukuuta 2019 
EU:n puolesta antaman julkilausuman Iranin äskettäisistä mielenosoituksista,

– ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 21. marraskuuta 2019 
antaman julkilausuman Iranin tapahtumista,

– ottaa huomioon neuvoston 12. huhtikuuta 2018 tekemän päätöksen, jolla sen rajoittavia 
toimenpiteitä jatkettiin 12 kuukaudella vastauksena Iranissa ilmenneisiin vakaviin 
ihmisoikeusloukkauksiin,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

– ottaa huomioon kuolemanrangaistusta koskevat EU:n suuntaviivat, EU:n politiikan 
suuntaviivat kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan 
kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä sekä sananvapautta verkossa ja 
verkon ulkopuolella koskevat EU:n ihmisoikeussuuntaviivat,

– ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Iran on,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 17. joulukuuta 2018 antaman 
päätöslauselman Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta,

– ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 30. tammikuuta 2019 antaman raportin Iranin 
ihmisoikeustilanteesta,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen,

– ottaa huomioon vuonna 1924 annetun Geneven julistuksen lapsen oikeuksista ja sen 
hyväksymisen YK:n yleiskokouksessa vuonna 1959,

– ottaa huomioon Iranin presidentin kansalaisten oikeuksia koskevan perusoikeuskirjan,

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0019.
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kymmenet tuhannet ihmiset kaikista Iranin maakunnista ja kaikista 
etnisistä ja uskonnollisista vähemmistöistä ovat käyttäneet perusoikeuttaan 
kokoontumisvapauteen ja ilmaisseet taloudelliset huolensa polttoaineiden hintojen 
nousemisesta vähintään 50 prosentilla;

B. ottaa huomioon, että Amnesty Internationalin mukaan ainakin 304 ihmistä, joiden 
joukossa on myös alaikäisiä, on kuollut mielenosoituksissa ja tuhansia mielenosoittajia 
sekä toimittajia, ihmisoikeuksien puolustajia ja opiskelijoita on pidätetty; ottaa 
huomioon, että Iranin viranomaiset eivät ole ilmoittaneet kuolleiden virallista 
lukumäärää; ottaa huomioon, että Iranin viranomaiset ovat laittomasti pidättäneet 
tuhansia rauhanomaisia mielenosoittajia ja kieltäytyvät antamasta tarkkoja tietoja 
pidätettyjen olinpaikasta ja että joissakin tapauksissa on tapahtunut tahdonvastaisia 
katoamisia; ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnalta saatujen raporttien mukaan 
osa pidätetyistä on joutunut kidutuksen ja muunlaisen kaltoinkohtelun kohteeksi;

C. ottaa huomioon, että suuri määrä ruumiita, joiden uskotaan kuuluvan Iranin 
turvallisuusjoukkojen pidättämille mielenosoittajille, on löydetty viime viikkoina joista, 
suomailta ja järvistä; ottaa huomioon, että Iranin viranomaiset ovat kieltäytyneet 
luovuttamasta uhrien ruumiita heidän perheilleen;

D. ottaa huomioon, että Iranin puolisotilaalliset ryhmät ja Iranin erityisjoukot surmasivat 
aseettomia mielenosoittajia, jotka olivat hakeneet turvaa Khuzestanin maakunnassa 
sijaitsevasta Mahshahrin kaupungista, ja tappoivat yli sata ihmistä;

E. toteaa, että etniset vähemmistöt muodostavat 40 prosenttia Iranin väestöstä; ottaa 
huomioon, että Iranin etniset vähemmistöt kuuluvat mullahien hallinnon ensimmäisiin 
uhreihin;

F. toteaa, että Iranin viranomaiset ovat häirinneet verkkoviestintää ja -palveluja estämällä 
internetyhteydet eri puolilla Irania järjestettyjen mielenosoitusten välittömänä 
seurauksena; ottaa huomioon, että nämä rajoitteet ovat Iranin viranomaisten käyttämä 
toimintatapa verkkoviestinnän estämiseksi maan sisällä yhteiskunnallisten 
levottomuuksien aikana, ja toteaa, että rajoitteet loukkaavat kaikkien Iranissa ja sen 
ulkopuolella asuvien iranilaisten oikeutta sananvapauteen;

G. ottaa huomioon, että 25. lokakuuta 2016 annetussa päätöslauselmassa EU:n 
Iranin-strategiasta ydinsopimuksen jälkeen2 korostettiin, että EU:n ja Iranin välisten 
suhteiden yhteydessä on tärkeää pitää kiinni EU:n ihmisoikeuksia koskevista 
suuntaviivoista myös ihmisoikeuksien puolustajien osalta;

H. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajat, toimittajat, lakimiehet ja 
verkkoaktivistit joutuvat Iranissa edelleen ahdistelun, mielivaltaisten pidätysten, 
vangitsemisten ja syytteiden nostamisen kohteeksi työnsä takia; ottaa huomioon, että 
Iranin tiedusteluministeriö ja muut elimet ovat käynnistäneet kansalaisyhteiskuntaan 

2 EUVL C 215, 19.6.2018, s. 86.
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kohdistuvan ankaran tukahduttamiskampanjan;

I. ottaa huomioon, että vaikutusvaltaisen mullahin Abolfazl Bahrampourin antamassa 
fatwassa, joka esitettiin Iranin ensimmäisellä kanavalla, iranilaisia kehotetaan 
tappamaan mielenosoittajia; ottaa huomioon, että useat Iranin valtion tiedotusvälineiden 
lähetystoiminnan harjoittajat ovat julkisesti vaatineet mielenosoittajien johtajien 
teloittamista;

J. ottaa huomioon, että Iranin viranomaiset ovat vastanneet kaikkiin 
kansalaisyhteiskunnan mielenosoituksiin Iranissa ankarin tukahduttamistoimin; ottaa 
huomioon, että Iranin tiedustelupalvelu on tehostanut kansalaisyhteiskunnan 
mielenosoittajiin kohdistettuja tukahduttamistoimiaan; ottaa huomioon, että Iranin 
viranomaiset ovat kiristäneet tukahduttamistoimiaan, jotka kohdistuvat rauhanomaisesti 
oikeuttaan sananvapauteen, yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumiseen 
käyttäviin ihmisiin, ja vanginneet satoja ihmisiä summittaisten ja ympäripyöreästi 
muotoiltujen kansallista turvallisuutta koskevien syytösten perusteella;

K. katsoo, että yleensä iranilaiset tuomioistuimet eivät pysty takaamaan asianmukaista 
menettelyä ja oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä, ne epäävät oikeuden käyttää 
oikeusavustajaa sekä oikeuden konsulaatin, YK:n tai humanitaaristen järjestöjen 
edustajien vierailuihin; toteaa, että Iranin oikeuslaitoksen tuomiot perustuvat usein 
epämääräisiin tai määrittelemättömiin kansallista turvallisuutta ja vakoilua koskeviin 
syytteisiin;

1. pitää valitettavana Iranin laajamittaista ja suhteetonta voimankäyttöä väkivallattomia 
mielenosoittajia vastaan, jotka ainoastaan ilmaisivat oikeutettuja vaatimuksiaan; 
korostaa, että tällaisia toimia ei voida hyväksyä, ja kehottaa Iranin viranomaisia 
varmistamaan läpinäkyvät ja uskottavat tutkimukset kuolemantapausten ja pidätettyjen 
määrän selvittämiseksi sekä julkistamaan nämä luvut; kehottaa saattamaan kaikki 
väkivaltaan syyllistyneet vastuuseen teoistaan;

2. vaatii vapauttamaan ehdoitta kaikki mielenosoittajat, jotka ovat tällä hetkellä 
pidätettyinä Iranissa siitä syystä, että he ovat käyttäneet legitiimejä oikeuksiaan sanan- 
ja kokoontumisvapauteen; kehottaa lisäksi takaamaan asianajajille ja kansainvälisille 
tarkkailijoille mahdollisuuden tavata esteettömästi kaikkia mielenosoitusten aikana 
pidätettyjä henkilöitä sekä ilmoittamaan pidätettyjen henkilöllisyydet kansainväliselle 
yhteisölle; toistaa aiemmat kehotuksensa vapauttaa kaikki muut laittomasti pidätetyt;

3. muistuttaa, että etnisiä vähemmistöjä on sorrettu Iranissa vuosikymmeniä ja että 
nykyisen hallituksen mukaan niiden edustajat joko pakotetaan maanpakoon tai 
pidätetään ja monissa tapauksissa tuomitaan kuolemaan väitetyn aktivismin vuoksi;

4. kehottaa Iranin viranomaisia lopettamaan kaiken verkkoviestinnän ja -palvelujen eston; 
tuomitsee painokkaasti Iranin päätöksen katkaista internetyhteys maailmanlaajuisiin 
verkkoihin, mikä esti Iranin kansalaisia kommunikoimasta ja välittämästä tietoa 
vapaasti; katsoo, että sananvapauden puuttuminen verkossa, internetliikenteen 
järjestelmällinen valvonta ja seuranta sekä digitaalisten vapauksien puuttuminen 
rikkovat ihmisten oikeuksia ja vapauksia; vaatii Iranin viranomaisia kunnioittamaan 
täysimääräisesti kaikkien ihmisten yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, erityisesti 
oikeutta sananvapauteen verkossa ja sen ulkopuolella;
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5. korostaa, että perusoikeuksia, kuten sananvapautta ja kokoontumisvapautta, on aina 
kunnioitettava, ja kehottaa Iranin viranomaisia täyttämään kansainväliset velvoitteensa, 
myös kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen mukaiset velvoitteet;

6. kehottaa jälleen kerran ottamaan käyttöön EU:n laajuisen kiellon, joka koskee kaikkien 
sellaisten turvallisuusvarusteiden vientiä, myyntiä, päivittämistä ja kunnossapitoa, joita 
voidaan käyttää tai käytetään kansallisissa tukahduttamistoimissa;

7. kehottaa Yhdistyneitä kansakuntia käynnistämään viipymättä Iranin 
ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan johdolla perusteellisen 
tutkimuksen viime viikkojen tapahtumista;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja 
hallituksille, Iranin islamilaisen tasavallan korkeimmalle johtajalle, Iranin islamilaisen 
tasavallan presidentille ja Iranin Majlesin jäsenille.


