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Aihe: VP/HR - Myanmaria koskevien 26. helmikuuta 2018 annettujen neuvoston päätelmien ja 
neuvoston päätöksen 2018/655 jatkotoimet 

Myanmarin/Burman asevoimat ja turvallisuusjoukot syyllistyvät Rakhinen osavaltiossa laaja-alaisiin ja 
järjestelmällisiin vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin. Neuvosto hyväksyi tässä yhteydessä päätöksen 
2018/6551, jolla luodaan oikeudellinen kehys tiettyihin henkilöihin Myanmarin asevoimissa ja 
rajapoliisissa kohdistettaville seuraamuksille. 

Neuvoston päätelmissä2 kehotetaan Myanmaria/Burmaa varmistamaan väitettyihin ihmisyyttä vastaan 
tehtyihin rikoksiin syyllistyneiden vastuuseen saattamisen ja tunnustamaan Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen toimivallan Rooman perussäännön 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti. EU:n ja 
Myanmarin neljännen ihmisoikeusvuoropuhelun yhteisessä lehdistötiedotteessa3 ei ikävä kyllä 
kuitenkaan mainita, että EU olisi ottanut nämä asiat esiin. 

Amnesty Internationalin mukaan4 Myanmarin hallitus yrittää hävittää todisteet. Tämä on osoitus siitä, 
että väitettyjen julmien rikosten tutkimiseksi tarvitaan sellainen puolueeton ja riippumaton mekanismi, 
jossa keskitytään keräämään ja säilyttämään todisteita niiden sisällyttämiseksi emotietokantaan 
kansainvälisiä rikosoikeudellisia menettelyjä varten. 

1. Mikä on rajoittavien toimenpiteiden aikataulu ja missä aikataulussa laaditaan erityisesti luettelo 
niistä henkilöistä, joihin toimenpiteet kohdistetaan? 

2. Onko varapuheenjohtaja / korkea edustaja rohkaissut päätöksen 11 artiklan mukaisesti 
kolmansia maita, etenkin Australiaa, hyväksymään rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat 
samankaltaisia kuin päätöksessä säädetyt toimenpiteet? 

3. Mihin toimenpiteisiin EU tai varapuheenjohtaja / korkea edustaja aikoo ryhtyä painostaakseen 
Myanmaria/Burmaa varmistamaan vastuuseen saattamisen ja tukeakseen puolueettoman ja 
riippumattoman mekanismin perustamista? 

                                                      
1  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0655&rid=1 
2  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6418-2018-INIT/fi/pdf 
3  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage_en/41089/JOINT%20PRESS%20RELEASE:%20Myanmar%20and%20the%20European%20Uni
on%20hold%204th%20Human%20Rights%20Dialogue 

4  https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1680182018ENGLISH.PDF 


