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Az Európai Parlament állásfoglalása a DÁIS által a közelmúltban a Közel-Keleten, 
elsősorban az asszírok ellen végrehajtott támadásokról és emberrablásokról
2015/2599 (COD)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18. cikkére,

– tekintettel az 1950-ben elfogadott Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikkére,

– tekintettel az 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányának 18. cikkére,

– tekintettel az ENSZ 1981-ben elfogadott, a valláson vagy meggyőződésen alapuló 
intolerancia és megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló nyilatkozatára, 

– tekintettel az ENSZ 1992-ben elfogadott, a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez 
tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatára, 

– tekintettel az erőszakos eltűntetések elleni védelemről szóló nemzetközi egyezményre,

– tekintettel az Irakról, Szíriáról, Líbiáról és Egyiptomról szóló korábbi állásfoglalásaira, 
különös tekintettel a keresztényekkel szembeni erőszak és üldöztetés különösen Malulában 
(Szíria) és Pesavárban (Pakisztán) tapasztalt közelmúltbeli eseteiről szóló 2013. október 10-i 
állásfoglalására1, az Irakban és Szíriában uralkodó helyzetről, valamint – a kisebbségek 
üldözését is beleértve – az Iszlám Állam által indított offenzíváról szóló 2014. szeptember 
18-i állásfoglalására2, valamint az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal 
összefüggésben kialakult humanitárius válságról szóló 2015. február 12-i állásfoglalására3,

– tekintettel a vallás és a meggyőződés szabadságának előmozdításáról és védelméről szóló 
uniós iránymutatásokra,

– tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 
(alelnök/főképviselő) a keresztényekkel és más közel-keleti közösségekkel szembeni 
erőszakról és üldöztetésről szóló nyilatkozataira és különösen a 21 egyiptomi kopt keresztény 
líbiai lefejezéséről szóló 2015. február 16-i nyilatkozatára,

– tekintettel a Bizottság és az alelnök/főképviselő az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
intézett, „A Szíriára és Irakra, valamint a DÁIS jelentette veszélyre vonatkozó uniós 
regionális stratégia elemei” című közös közleményére,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a több mint 100 asszír ISIL általi elrablását 
elítélő, 2015. február 25-i nyilatkozatára, 

1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0422.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0027.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0040.
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– tekintettel az ENSZ Szíriai Arab Köztársasággal foglalkozó független nemzetközi 
vizsgálóbizottságának 2014. november 14-i, „A terror törvénye: élet az ISIS alatt Szíriában” 
című jelentésére,

– tekintettel a vallás és a meggyőződés szabadságának kérdésével foglalkozó különleges 
ENSZ-előadó éves és időközi jelentéseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) 
bekezdésére,

A. mivel a demokrácia előmozdítása és az emberi jogok és a polgári szabadságjogok tiszteletben 
tartása az Európai Unió alapelvei és alapvető céljai, és azok a harmadik országokkal 
fenntartott kapcsolatainak közös alapját képezik;

B. mivel a nemzetközi emberi jogi jogszabályoknak és különösen a Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmánya 18. cikkének megfelelően mindenkinek joga van a 
lelkiismereti, a gondolat- és a vallásszabadsághoz; mivel ez a jog magában foglalja a vallás 
vagy a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy 
meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a 
magánéletben, istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatását; 
mivel az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága szerint a lelkiismereti és vallásszabadság az összes 
meggyőződést védi, ideértve a teisztikus, a nem teisztikus és az ateista meggyőződéseket is;

C. mivel az Európai Unió több alkalommal is kifejezte a gondolatszabadság, a lelkiismereti 
szabadság és a vallás vagy a meggyőződés szabadsága melletti elkötelezettségét, és 
hangsúlyozta, hogy a kormányok kötelessége e szabadságjogok világszerte történő 
biztosítása;

D. mivel az Egyesült Nemzetek Szervezete és más nemzetközi szervezetek arról számoltak be, 
hogy Szíriában és Irakban az ISIS/DÁIS és a hozzájuk kapcsolódó csoportok a nemzetközi 
emberi jogok és humanitárius jogszabályok széles körű és súlyos megsértését követték el 
etnikai és vallási kisebbségi csoportokkal szemben, többek között célzott gyilkosságok, 
kényszertérítések, emberrablás, a nőkkel való kereskedelem, gyermekek öngyilkos 
bombamerényletekhez való toborzása, szexuális visszaélések, fizikai bántalmazás és kínzás 
formájában; mivel komoly aggodalomra ad okot az ISIS/DÁIS erői által ellenőrzött 
területeken rekedtek sorsa, mivel ezekre a területekre a nemzetközi humanitárius 
segítségnyújtás szinte egyáltalán nem jut el;

E. mivel az ISIS/DÁIS kampányt indított minden olyan vallási és hitközösség felszámolására, 
amely az iszlámot nem az ő általuk vélt értelmezésben gyakorolja, és ezen közösségek tagjait 
megölték vagy elűzték, szent helyeiket, műemlékeiket és műtárgyaikat − köztük az UNESCO 
által a világörökség részének nyilvánított egyedülálló és pótolhatatlan örökségeket − 
lerombolták, és mindezt „kulturális megtisztulásnak” állították be; 

F. mivel az ellenőrzésük alá tartozó területeken az ISIS/DÁIS elfogadhatatlan és 
helyrehozhatatlan károkat okoz ezeréves civilizációknak; mivel különösen Irakban és 
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Szíriában, de a szélesebb értelemben vett Közel-Kelet egyéb részein is a keresztény 
közösségek olyan helyzetben vannak, amely veszélyezteti puszta fennmaradásukat, és mivel 
eltűnésük az adott ország vallási öröksége egy fontos részének elvesztéséhez vezetne;

G. mivel az ISIS/DÁIS azokat a keresztényeket, jezidiket, türkméneket, síitákat, sabakokat, 
szábeusokat, kakaékat és szunnitákat, illetve más etnikai és vallási kisebbségeket veszi célba, 
amelyek nem értenek egyet az iszlám általuk követett értelmezésével, és mivel e közösségek 
egy részét az ISIS/DÁIS térnyerése előtt jóval már más szélsőséges csoportok is üldözték; 
mivel különösen a keresztényeket szélsőséges vagy dzsihádista csoportok már évek óta 
célzottan támadják, aminek következtében az iraki keresztények több mint 70%-a, illetve 
több mint 700 000 szíriai keresztény kényszerült hazája elhagyására;

H. mivel az Irakban élő 250 000 káldeus, asszír és szír jól elkülöníthető etnikai-vallási csoportot 
alkot, és mivel a becslések szerint közel 40 000 asszír élt Szíriában a 2011-es polgárháború 
kitörése előtt;

I. mivel 2015. február 15-én az ISIS/DÁIS közzétett egy videót, amelyben 21 egyiptomi kopt 
keresztény líbiai lefejezése volt látható; mivel Egyiptom elszegényedett részéből származó 
migráns munkavállaló koptokat raboltak el a líbiai Sirtében;

J. mivel a Szíria észak-keleti részén található Khabur-folyó déli partján fekvő Tell Tamer 
közelében 2015. február 23-án mintegy 220 asszírt rabolt el az ISIS/DÁIS; mivel ezzel 
párhuzamosan a szélsőségesek keresztény tulajdonban lévő ingatlanokat és szent helyeket 
romboltak le; mivel több tucat asszír vesztette életét az ISIS támadása során; mivel a 
jelentések szerint az ISIS 2015 februárjában közleményt tett közzé, amelyben a szíriai 
Haszaka tartományban található asszír falvakat dzsizja − a korai iszlám uralkodók által 
bevezetett és az Oszmán Birodalomban már 1856-ban eltörölt, a nem muszlim vallásúakra 
kivetett adó − megfizetésére, illetve arra szólította fel, hogy térjenek át az iszlám vallásra, 
különben életükkel fizetnek; mivel jelentések érkeztek arról is, hogy 2015. március 9. óta az 
ISIS/DÁIS nagyszabású támadásba kezdett a Khabur-folyó területén fekvő asszír keresztény 
városok ellen; 

K. mivel a törzsi vezetőkkel folytatott tárgyalásokat követően 2015. március 1-jén az ISIS/DÁIS 
szabadon bocsátott több tucat asszírt, főként gyermekeket és időseket, ám a legtöbbjüket még 
mindig fogságban tartják, és a terroristák azzal fenyegetik őket, hogy életükkel fizetnek, ha a 
koalíció bombatámadásai nem maradnak abba;

L. mivel a célzott kulturális és vallási tisztogatás részeként az ISIS a jelentések szerint több 
mint 100 templomot rombolt le Irakban, legalább hat templomot semmisített meg Szíriában, 
valamint számos síita mecsetet tett a földdel egyenlővé Irakban; mivel az ISIS fegyveresei 
2015 februárjában szándékosan nyilvánosságra hozták, hogy tönkretették a Moszuli Múzeum 
az ősi Asszír és Akkád Birodalomra visszanyúló szobrait és egyéb műtárgyait; mivel ezt 
követően az ISIS ledózerolta az ősi asszír várost, Nimrudot, és a legutóbbi jelentések szerint 
megsemmisítette Hatrát, az UNESCO világörökség részét; mivel a jelentések szerint a szíriai 
rezsim templomokat bombázott az ellenzéki kerületekben, például 2012-ben Homszban és  
2013-ban Idlibben;
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M. mivel az ISIS/DÁIS időnként rendkívül kegyetlen és elképzelhetetlen módon továbbra is 
folytatja  az etnikai és vallási kisebbségek tagjai, valamint az újságírók, a hadifoglyok, az 
aktivisták és mások üldözését, megcsonkítását és meggyilkolását; mivel a konfliktusban részt 
vevő többi fél, különösen például az Aszad-rezsim továbbra is napi szinten és széles körben 
követ el háborús bűnöket, valamint a nemzetközi humanitárius jog és emberi jogi normák 
megsértését;

N. mivel az ISIS/DÁIS erőszak egyik gyökere a szalafizmus, azaz az iszlám szélsőséges 
vahhábita értelmezése;

1. megdöbbenéssel és sajnálattal veszi tudomásul az ISIS/DÁIS szélsőséges erőinek a Szíriában 
élő asszírok és a Líbiában élő koptok elleni brutális fellépését, és a leghatározottabban elítéli 
azt; együttérzéséről biztosítja az áldozatok családjait, a szíriai asszír keresztény közösséget, 
valamint az egyiptomi kopt keresztény közösséget, továbbá az ISIS/DÁIS által elkövetett 
erőszak áldozatává vált valamennyi csoportot és személyt; 

2. határozottan elítéli az ISIS/DÁIS terrorszervezetet és a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) 
Római Statútuma szerint emberiesség elleni és háborús bűncselekménynek minősülő, 
égbekiáltó emberi jogi jogsértéseit, amelyek népirtásnak is nevezhetők; rendkívül 
aggasztónak tartja, hogy ez a terrorcsoport – azon kísérletei részeként, hogy az ellenőrzése 
alatt álló területeken minden vallási kisebbséget megsemmisítsen – szándékosan a 
keresztény, jezidi, türkmén, síita, sabak, szábeus, kakae kisebbségeket és azon szunnitákat 
veszi célba, akik nem értenek egyet az iszlám általuk követett értelmezésével; hangsúlyozza, 
hogy az ilyen cselekmények elkövetői nem mentesülhetnek a felelősségre vonás alól, és a 
felelősöket az NBB elé kell állítani; ezzel összefüggésben emlékeztet Johanna Ibrahim és 
Paul Jazigi püspökök 2013. április 22-i, fegyveres felkelők általi, máig megoldatlan 
elrablására a szíriai Aleppó tartományban;

3. elítéli továbbá az ISIS/DÁIS azon kísérleteit, hogy szélsőséges totalitárius ideológiáját és az 
erőszakot exportálja a térség más országaiba és a távolabbi régiókba;

4. támogatja az ISIS/DÁIS elleni nemzetközi erőfeszítéseket, köztük az USA által koordinált 
nemzetközi koalíció katonai fellépéseit, és buzdítja az EU azon tagállamait, amelyek ezt még 
nem tették meg, hogy fontolják meg, milyen módon járulhatnának hozzá ezekhez az 
erőfeszítésekhez, többek között az ISIS külföldön rejtegetett titkos pénzeszközeinek 
felderítéséhez és letiltásához; 

5. felhívja a nemzetközi koalíciót, hogy tegyenek többet a kisebbségek – mint a több száz 
elrabolt észak-szíriai asszír keresztény – elrablásának megakadályozása érdekében; 
hangsúlyozza a biztos menedék biztosításának fontosságát a káldeusok/asszírok/szírek és az 
iraki ninivei síkságon – ahol számos etnikai és vallási kisebbség hagyományosan erős 
jelenléttel bír, és békében élt egymás mellett – élő más veszélyeztetett csoportok számára;

6. sürgeti az Uniót és a tagállamokat, hogy alkalmazzanak proaktív és preventív megközelítést 
az ISIS/DÁIS Irakon és Szírián túl más országokba és régiókba irányuló terjeszkedésével 
szemben; e tekintetben rendkívül aggasztónak tartja a líbiai helyzetet, nem utolsósorban az 
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ország Unióhoz és afrikai konfliktusövezetekhez való földrajzi közelsége miatt;

7. sürgeti az Uniót és tagállamait, valamint a NATO-partnereket, hogy foglalkozzanak egyes 
országok konfliktusban játszott ellentmondásos szerepének kérdésével, különösen azokban 
az esetekben, ahol ezek az országok tevékenyen vagy passzív módon hozzájárultak vagy 
jelenleg is hozzájárulnak az ISIS/DÁIS és más szélsőséges csoportok erősödéséhez; ezzel 
összefüggésben mélyen aggódik az iszlám vahhábita értelmezése terjesztésének Perzsa-öböl 
menti országok állami és magánszervezetei általi finanszírozása miatt, és felhívja ezeket az 
országokat, hogy állítsák le ezt a finanszírozást; sürgeti továbbá ezeket az országokat, hogy 
állítsák le a terrorszervezetek területükről történő finanszírozását; felhívja Törökországot, 
hogy játsszon pozitív szerepet az ISIS/DÁIS elleni küzdelemben, és haladéktalanul 
engedélyezze a keresztény kisebbségek és a Szíriából menekülő egyéb üldözött személyek 
számára, hogy átlépjék Törökország határát, és menedéket keressenek; 

8. ösztönzi az együttműködést az újonnan felemelkedő regionális és helyi erőkkel, például az 
iraki kurd regionális kormánnyal, a máshol található kurd csoportokkal – mint az YPG 
szerepe Kobani felszabadításában – és a szíriai Legfelsőbb Katonai Tanáccsal, valamint a 
térség helyi autonóm szervezeteivel, amelyek országaik vezetőinél nagyobb elkötelezettséget 
mutattak az emberi jogok és a demokrácia iránt; különösen tiszteleg a kurd fegyveres erők 
(Pesmerga) bátorsága előtt, akik oly sokat tettek a veszélyeztetett kisebbségek védelméért;

9. aggodalmát fejezi ki azon értesülések miatt, hogy a keresztény kisebbségek nem jutnak be a 
térség menekülttáboraiba, mert túl nagy veszélyt jelentenének; kéri, hogy az EU 
gondoskodjon arról, hogy fejlesztési segélyei a konfliktus által lakhelyét elhagyni 
kényszerülő összes kisebbségre kiterjedjenek; ösztönzi az Uniót, hogy a helyi és regionális 
egyházak, valamint az egyházak nemzetközi segélyszervezetei tapasztalatait és jól működő 
hálózatait kihasználva nyújtson pénzügyi és más segítséget annak biztosítása érdekében, 
hogy minden kisebbségi csoport részesüljön az európai segítségnyújtás biztosította védelem 
és támogatás előnyeiből;

10. sürgetően fontosnak tartja, hogy a Tanács és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) a 
nemzetközi és regionális partnerekkel együttműködve megkezdje egy, az ISIS/DÁIS 
felszámolása utáni forgatókönyv kidolgozását, figyelembe véve a kulturális és vallási 
párbeszéd és megbékélés sürgős szükségességét;

11. elítéli a kulturális vonatkozású helyek és műalkotások ISIS/DÁIS általi lerombolását 
Szíriában és Irakban, ami ezen országok valamennyi lakosának és az emberiség egészének 
kulturális öröksége elleni támadásnak minősül;

12. sürgeti az Uniót és tagállamait, hogy működjenek együtt a nemzetközi és a helyi partnerekkel 
a lehető legtöbb asszír és egyéb kulturális és vallási örökség megóvása érdekében az 
ISIS/DÁIS által megszállt területeken; sürgeti továbbá a Tanácsot, hogy lépjen fel az e 
területekről származó ókori műalkotásokkal folytatott illegális kereskedelemmel szemben;

13. megerősíti és támogatja az Irakban és Szíriában élő valamennyi vallási és etnikai kisebbség 
azon elidegeníthetetlen jogát, hogy továbbra is méltóságban, egyenlőséget élvezve és 
biztonságban élhessen saját történelme és hagyományai szerinti szülőföldjén, és szabadon 
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gyakorolhassa vallását; ennek fényében sürgeti az ENSZ tagállamait, hogy egyértelműen 
foglaljanak állást az erőszakkal szemben, továbbá különösen a kisebbségek jogai mellett; úgy 
véli, hogy a keresztények és a térségben élő más őslakos népek szenvedéseinek és tömeges 
elvándorlásának megakadályozása érdekében a térség politikai és vallási vezetőinek világos 
és egyértelmű nyilatkozatára van szükség, amelyben támogatják további jelenlétüket, 
valamint országaik állampolgáraiként teljes és azonos jogaikat;

14. feltétel nélkül elutasítja és illegitimnek tekinti az ISIS/DÁIS vezetőinek bejelentését, amely 
szerint az újonnan ellenőrzésük alá vont területen kalifátust hoztak létre; hangsúlyozza, hogy 
az „Iszlám Kalifátus” létrehozása és terjeszkedése, valamint más szélsőséges csoportok 
tevékenysége a Közel-Keleten közvetlen fenyegetést jelent a térség és az európai országok 
biztonságára nézve;

15. megerősíti a gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadság, valamint a meggyőződés 
szabadsága mint nemzetközi jogi eszközök által garantált alapvető emberi jog melletti 
elkötelezettségét, amely mellett a világ legtöbb országa elkötelezte magát, és amely 
elismerten egyetemes értéket hordoz;

16. támogat minden olyan kezdeményezést – az Unión belül is –, amely a közösségek közötti 
párbeszédet és kölcsönös tiszteletet segíti elő; felhív minden vallási vezetőt, hogy mozdítsa 
elő a toleranciát, és tegyen kezdeményezéseket a gyűlölet és a szélsőséges és erőszakos 
radikalizálódás ellen;

17. sürgeti az Uniót, hogy az emberi jogi kereteken belül vizsgálja meg a már megvalósítottakon 
túl további terrorizmus elleni szakpolitikák lehetőségét, és folytassa a tagállamokkal közösen 
folytatott munkát az EU területén belüli radikalizálódás, a gyűlöletbeszéd terjedése és az 
erőszakra való online uszítás elleni fellépésre irányuló szakpolitikák fokozása érdekében; 
sürgeti továbbá az EU tagállamait, hogy működjenek együtt az ENSZ Biztonsági Tanácsával 
és az ENSZ Közgyűléssel a szélsőséges és dzsihádista ideológia világszerte zajló 
terjedésének megakadályozása érdekében;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti 
Koalíciójának, Irak kormányának és parlamentjének, az iraki kurd regionális kormánynak, az 
Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének, a Tobrukban működő líbiai Képviselők Tanácsának 
és a líbiai kormánynak, az Arab Államok Ligájának, az ENSZ főtitkárának és az ENSZ 
Emberi Jogi Tanácsának.


