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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Pohjois-Koreasta, 

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 6. tammikuuta 2016 

antaman julkilausuman väitetystä ydinkokeesta Korean demokraattisessa 

kansantasavallassa, 

– ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 6. tammikuuta 2016 antaman lausunnon Korean 

demokraattisen kansantasavallan ilmoittamasta ydinkokeesta, 

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1718 (2006), 1874 (2009), 

2087 (2013) ja 2094 (2013), joissa nimenomaisesti kielletään Korean demokraattisen 

kansantasavallan ydinkokeet, 

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 17. joulukuuta 2015 antaman päätöslauselman 

Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilanteesta, 

– ottaa huomioon huhtikuussa 2015 laaditun YK:n raportin ”Democratic People’s 

Republic of Korea 2015: Needs and Priorities”, 

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 27. maaliskuuta 2015 antaman 

päätöslauselman Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilanteesta, 

– ottaa huomioon 7. helmikuuta 2014 julkaistun tutkintakomission raportin Korean 

demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilanteesta, 

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen, taloudellisia, 

sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, 

lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja kaikkinaisen naisten syrjinnän 

poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen, joiden kaikkien sopimuspuoli Korean 

demokraattinen kansantasavalta on, 



– ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai 

halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että Euroopan neuvosto ja YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsivat 

6. tammikuuta 2016 Korean demokraattisen kansantasavallan tekemän ja sen väitteiden 

mukaan ”onnistuneen vetypommikokeen”, joka on selvästi maalla YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti olevien kansainvälisten 

velvoitteiden vastainen; 

B. katsoo, että ydinaseiden, kemiallisten ja biologisten aseiden ja niiden 

maalinsaattamisjärjestelmien leviäminen on uhka kansainväliselle rauhalle ja 

turvallisuudelle; ottaa huomioon, että Korean demokraattinen kansantasavalta vetäytyi 

ydinsulkusopimuksesta vuonna 2003 ja että se on tehnyt ydinkokeita vuodesta 2006 ja 

ilmoittanut virallisesti vuonna 2009, että se on kehittänyt ydinaseen, mikä merkitsee 

sitä, että maan ydinasevalmiuksien aiheuttama uhka on selvästi lisääntynyt; toteaa, että 

laittomien ydinohjelmien ja ballististen ohjusten ohjelmien jatkaminen on vakava haaste 

kansainväliselle ydinsulkujärjestelmälle ja saattaa voimistaa alueellisia jännitteitä; 

C. katsoo, että maa on valjastanut taloutensa palvelemaan sotilaallisia tarkoitusperiä ja 

siten jäänyt kauaksi ilmoittamastaan tavoitteesta kehittyä voimakkaaksi ja vauraaksi 

kansakunnaksi ja on sen sijaan tehnyt kansalaisistaan entistäkin eristyneempiä ja 

köyhempiä tavoitellessaan joukkotuhoaseita ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmiä; 

D. ottaa huomioon, että Euroopan unioni tukee lujasti ajatusta ydinaseettomasta Korean 

niemimaasta, ja katsoo, että kuuden osapuolen neuvottelujen käynnistäminen uudelleen 

on olennainen osa alueen rauhan, turvallisuuden ja vakauden edistämistä; 

E. katsoo, että Korean demokraattisen kansantasavallan keskittymistä sotilaallisiin 

investointeihin voidaan pitää rikollisena maan kansalaisten perustarpeiden 

laiminlyöntinä siksi, että noin 70 prosenttia maan 24,6 miljoonasta asukkaasta kärsii 

ruoan puutteesta ja lähes 30 prosenttia alle viisivuotiaista lapsista on akuutisti 

aliravittuja; 

F. toteaa, että Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilanne on ollut 

äärimmäisen ongelmallinen useiden vuosien ajan; ottaa huomioon, ettei Korean 

demokraattisen kansantasavallan johto ole juuri tehnyt yhteistyötä YK:n kanssa ja että 

se on torjunut kaikki YK:n ihmisoikeusneuvoston ja YK:n yleiskokouksen Pohjois-

Korean ihmisoikeuksia koskevat päätöslauselmat; ottaa huomioon, ettei Pohjois-Korea 

ole tehnyt yhteistyötä maan ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan 

kanssa ja että se on torjunut kaiken YK:n ihmisoikeusvaltuutetun erityismenettelyjen 

mukaisesti tarjoaman avun; 

G. ottaa huomioon, että 27. maaliskuuta 2015 annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston 

päätöslauselman mukaisesti järjestettiin pohjoiskorealaisten diplomaattien ja Pohjois-

Korean ihmisoikeuksia käsittelevän ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan Marzuki 

Darusmanin välinen kokous; 

H. toteaa, että Euroopan unioni puolustaa ja edistää maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksia ja 

demokratiaa; ottaa huomioon, että EU:n ja Korean demokraattisen kansantasavallan 

välinen ihmisoikeusvuoropuhelu on ollut keskeytyksissä vuodesta 2013; ottaa 



huomioon, että EU ja Korean demokraattinen kansantasavalta järjestivät poliittisen 

vuoropuhelukierroksen kesäkuussa 2015; 

I. ottaa huomioon, että YK:n tutkintakomitea tutki Pohjois-Koreassa tapahtuneet 

järjestelmälliset, laajalle levinneet ja vakavat ihmisoikeusloukkaukset ja julkaisi niitä 

koskevan raportin 7. helmikuuta 2014; ottaa huomioon, että tutkintakomitea totesi 

raportissaan, että Pjongjangin ihmisoikeusloukkaukset ovat vailla vertaa 

nykymaailmassa ja että oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen sekä 

mielipiteenvapauteen, sanavapauteen, tiedonvälityksen vapauteen ja 

kokoontumisvapauteen liittyvät oikeudet on lähes täysin kielletty; ottaa huomioon, että 

tutkintakomitea totesi useissa yhteyksissä, että ihmisoikeusloukkaukset ovat rikoksia 

ihmisyyttä vastaan; toteaa, että vuodesta 2014 Korean demokraattisen kansantasavallan 

ihmisoikeustilanne on heikentynyt; 

J. ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan hallitus ei salli poliittista 

oppositiota, vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, tiedotusvälineiden vapaata toimintaa, 

uskonnonvapautta, yhdistymisvapautta, työehtosopimusneuvotteluja eikä 

liikkumisvapautta; 

K. toteaa, että Korean demokraattisessa kansantasavallassa on käytössä laajamittainen ja 

hyvin organisoitu turvallisuusjärjestelmä, jonka avulla valvotaan tarkasti lähes kaikkien 

kansalaisten elämää ja joka ei salli minkäänlaisia perusvapauksia maassa; 

L. ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan valtiolliset viranomaiset 

syyllistyvät järjestelmällisesti laittomiin teloituksiin ja mielivaltaisiin pidätyksiin, että 

ihmisiä katoaa ja myös ulkomaan kansalaisia kidnapataan ja että yli 100 000 henkilöä 

on suljettu vankiloihin ja ”uudelleenkoulutusleireille”; 

M. ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan väestö on kärsinyt 

vuosikymmeniä alikehittyneisyydestä, heikosta terveydenhuollosta ja laajamittaisesta 

äitien ja lasten aliravitsemuksesta oloissa, joita luonnehtivat poliittinen ja taloudellinen 

eristyneisyys, lukuisat luonnonkatastrofit ja elintarvike- ja polttoainehintojen nousu 

kansainvälisillä markkinoilla; toteaa, että Korean demokraattinen kansantasavalta 

loukkaa kansansa oikeutta ravintoon; 

1. tuomitsee jyrkästi 6. tammikuuta 2016 tehdyn neljännen ydinkokeen tarpeettomana ja 

vaarallisena provokaationa sekä asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselmien vastaisena rikkomuksena sekä Korean niemimaan ja Koillis-Aasian 

alueen rauhan ja vakauden vakavana uhkana; kannattaa äskettäin tehdyn ydinkokeen 

vuoksi tuntuvia ja tehokkaita pakotteita, joista kansainvälisen yhteisön on päätettävä; 

2. kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa pidättymään uusista provokaatioista 

luopumalla ydinohjelmastaan ja ballististen ohjusten ohjelmastaan täydellisesti, 

todennettavasti ja peruuttamattomasti, lopettamaan kaikki niihin liittyvät toimet ja 

noudattamaan välittömästi kaikkia kansainvälisiä velvoitteitaan, mukaan luettuina YK:n 

turvallisuusneuvoston ja IAEA:n hallintoneuvoston päätöslauselmat sekä muut 

kansainväliset aseidenriisunta- ja asesulkunormit; kehottaa Korean demokraattista 

kansantasavaltaa allekirjoittamaan ja ratifioimaan viipymättä sopimuksen täydellisestä 

ydinkoekiellosta ja noudattamaan 19. syyskuuta 2005 annetun kuuden 

neuvotteluosapuolen julkilausuman mukaisia sitoumuksiaan; 



3. vahvistaa halunsa ratkaista Korean demokraattisen kansantasavallan ydinasekysymykset 

diplomaattisesti ja poliittisesti; toistaa tukevansa kuuden osapuolen neuvotteluja ja 

kehottaa käynnistämään ne uudelleen; kehottaa kaikkia kuuden osapuolen 

neuvotteluihin osallistujia lisäämään ponnistelujaan; kehottaa Korean demokraattista 

kansantasavaltaa käsittelemään tätä kysymystä uudelleen rakentavasti kansainvälisen 

yhteisön ja erityisesti kuuden osapuolen neuvotteluprosessin jäsenten kanssa kestävän 

rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi ydinaseettomalla Korean niemimaalla ja 

parhaana keinona turvata Korean demokraattisen kansantasavallan vauraampi ja 

vakaampi tulevaisuus; 

4. on vakuuttunut siitä, että kansainvälisen yhteisön on aika toteuttaa konkreettisia toimia 

rikoksiin syyllistyneiden rankaisemattomuuden lopettamiseksi; vaatii, että Korean 

demokraattisessa kansantasavallassa tehdyistä ihmisyyden vastaisista rikoksista eniten 

vastuussa olevat henkilöt asetetaan vastuuseen teoistaan, saatetaan Kansainvälisen 

rikostuomioistuimen eteen ja että heille määrätään kohdennettuja seuraamuksia; 

5. korostaa, että tutkintakomitean kuvaamia rikkomuksia, joista monet ovat rikoksia 

ihmisyyttä vastaan, on tehty aivan liian pitkään kansainvälisen yhteisön valvovan 

silmän alla; 

6. kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa panemaan viipymättä täytäntöön 

tutkintakomitean suositukset; 

7. kehottaa Kiinan kansantasavallan hallitusta käyttämään lisääntynyttä vaikutusvaltaansa 

sekä poliittista ja taloudellista valtaansa Korean demokraattista tasavaltaa kohtaan 

varmistaakseen, että tilanne ei eskaloidu entisestään; kehottaa Kiinan kansantasavaltaa 

toteuttamaan yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa kaikki tarvittavat toimenpiteet 

rauhan ja vakauden palauttamiseksi Korean niemimaalle; panee merkille Kiinan 

kansantasavallan tuen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalle 2094 (2013); 

panee merkille YK:n turvallisuusneuvoston jäsenten yksimielisen reaktion Korean 

demokraattisen kansantasavallan hiljattain suorittamaan ydinkokeeseen; 

8. vaatii, että Kiinan hallitus noudattaa sillä YK:n pakolaisyleissopimuksen 

sopimusvaltiona olevia velvoitteita eikä epää Kiinaan pakenevilta pohjoiskorealaisilta 

pakolaisilta oikeutta hakea turvapaikkaa eikä palauta heitä väkisin Pohjois-Koreaan ja 

suojelee heidän perusoikeuksiaan; kehottaa EU:ta käyttämään tähän tarkoitukseen 

diplomaattista painostusta; toistaa kaikille pakolaisia Korean demokraattisesta 

kansantasavallasta vastaan ottaville maille osoittamansa kehotuksen noudattaa vuonna 

1951 tehtyä Geneven yleissopimusta ja vuoden 1967 pöytäkirjaa ja olemaan 

palauttamatta pohjoiskorealaisia pakolaisia takaisin Korean demokraattiseen 

kansantasavaltaan; 

9. pitää myönteisenä, että YK:n yleiskokous antoi 17. joulukuuta 2015 Korean 

demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta koskevan päätöslauselman, jota 

kaikki EU:n jäsenvaltiot kannattivat; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkamaan 

Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilanteen käsittelyä; 

10. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa Federica Mogherinia hyödyntämään 

Korean tasavallan asiantuntemusta Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevan 

EU:n strategian laatimisessa; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 

seuraamaan edelleen Korean demokraattisen kansantasavallan tilanteen kehittymistä ja 

raportoimaan siitä parlamentille, jotta Korean demokraattisen kansantasavallan 



ihmisoikeuksia koskeva kysymys säilyy tärkeällä sijalla EU:n poliittisella asialistalla; 

katsoo, että Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevan kriittisen sitoutumisensa 

kautta EU voi toimia rakentavassa roolissa; 

11. ilmaisee syvän huolestuneisuutensa Korean demokraattisen kansantasavallan 

ihmisoikeustilanteen jatkuvasta heikkenemisestä; kehottaa Korean demokraattisen 

kansantasavallan hallitusta täyttämään ratifioimiinsa ihmisoikeusvälineisiin perustuvat 

velvoitteensa ja varmistamaan, että humanitaarisen avun järjestöt, riippumattomat 

ihmisoikeustarkkailijat ja Korean demokraattisen kansantasavallan 

ihmisoikeustilannetta seuraava YK:n erityisraportoija pääsevät maahan ja voivat luottaa 

maan viranomaisten yhteistyöhön; 

12. vaatii, että Korean demokraattisen kansantasavallan hallitus lakkaa välittömästi 

käyttämästä ihmisoikeuksien järjestelmällistä polkemista poliittisena välineenä, jolla se 

valvoo ja seuraa omia kansalaisiaan; 

13. tuomitsee jyrkästi kuolemanrangaistuksen systemaattisen ja laajamittaisen käytön 

Korean demokraattisessa kansantasavallassa; kehottaa Korean demokraattisen 

kansantasavallan hallitusta ilmoittamaan julkisesti kaikkien teloitusten täytäntöönpanon 

keskeyttämisestä siinä tarkoituksessa, että kuolemanrangaistus lakkautetaan 

lähitulevaisuudessa; kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa lopettamaan 

laittomat teloitukset ja tahdonvastaiset katoamiset, vapauttamaan poliittiset vangit ja 

antamaan kansalaisilleen matkustusvapauden sekä itse maassa että sen rajojen 

ulkopuolella; kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa sallimaan 

sananvapauden ja vapaan kansallisen ja kansainvälisen tiedonvälityksen sekä 

sensuroimattoman pääsyn internetiin kaikille kansalaisilleen; 

14. kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa lopettamaan valtion tukeman 

pakkotyöohjelman, jonka mukaisesti ulkomaat ovat palkanneet laittomasti 

kymmeniätuhansia pohjoiskorealaisia pääasiassa kaivostoiminnan, metsänhakkuun ja 

rakennushankkeiden palvelukseen, mistä on saatu kovaa valuuttaa hallituksen 

ylläpitämiseksi; korostaa, että tässä tapauksessa vastuu työntekijöiden oikeuksien 

suojelemisesta ulottuu vastaanottaviin valtioihin, joiden olisi varmistettava työ- ja 

ihmisoikeusnormien suojelu; 

15. tuomitsee ajatuksenvapauden, omantunnonvapauden, uskonnon- tai 

vakaumuksenvapauden, mielipiteen- ja sanavapauden sekä rauhanomaisen 

kokoontumis- ja yhdistymisvapauden vakavat rajoitukset sekä syrjinnän, joka perustuu 

songbun-järjestelmään, jossa ihmiset luokitellaan valtion määräämän yhteiskuntaluokan 

tai syntymän perusteella ja jossa otetaan myös huomioon poliittiset mielipiteet ja 

uskonto; 

16. on huolestunut erityisesti maan elintarviketilanteen vakavuudesta ja sen vaikutuksesta 

väestön taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin; kehottaa 

komissiota jatkamaan nykyisiä humanitaarisen avun ohjelmia ja ylläpitämään yhteyksiä 

Korean demokraattiseen kansantasavaltaan sekä varmistamaan humanitaarisen avun 

turvallisen pääsyn avustuskohteisiin; kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan 

viranomaisia varmistamaan, että kaikki kansalaiset saavat tarpeidensa mukaan 

elintarvikkeita ja humanitaarista apua, jotka jaetaan humanitaarisia periaatteita 

noudattaen; 



17. kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan viranomaisia ratkaisemaan pikaisesti 

henkilöiden järjestelmällistä sieppaamista koskevan asian, luovuttamaan kaikki tiedot 

kolmansien maiden kansalaisista, myös Japanin ja Korean tasavallan kansalaisista, 

joiden epäillään joutuneen Pohjois-Korean valtion agenttien sieppaamiksi viime 

vuosikymmenten aikana, ja palauttamaan edelleen siepattuina olevat henkilöt 

kotimaihinsa välittömästi; 

18. kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa jatkamaan rakentavaa yhteistyötä 

kansainvälisten keskustelukumppanien kanssa ihmisoikeustilannetta koskevien 

konkreettisten parannusten edistämiseksi paikan päällä myös vuoropuhelujen, maahan 

tehtävien virallisten vierailujen ja ihmisten välisten kontaktien lisäämisen avulla; 

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission 

varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 

edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, 

ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, Korean demokraattisen 

kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille, Korean tasavallan hallitukselle ja 

parlamentille, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille, Yhdysvaltain 

hallitukselle ja parlamentille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Japanin 

hallitukselle ja parlamentille, Korean demokraattisen kansantasavallan 

ihmisoikeustilannetta seuraavalle YK:n erityisraportoijalle ja YK:n pääsihteerille. 

 


