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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Filippiinien tilanteesta ja erityisesti 

8. kesäkuuta 20161 antamansa päätöslauselman EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja 

yhteistyötä koskevasta puitesopimuksesta sekä 14. kesäkuuta 20122 ja 21. tammikuuta 

20103 antamansa päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 3. syyskuuta 2016 antaman 

julkilausuman Davaon hyökkäyksestä, 

– ottaa huomioon Filippiinien ja EU:n diplomaattiset suhteet, jotka solmittiin (silloisen 

Euroopan talousyhteisön (ETY) kanssa) 12. toukokuuta 1964 Filippiinien 

ETY-suurlähettilään nimittämisen myötä, 

– ottaa huomioon Filippiinien aseman Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) 

perustajajäsenenä 8. elokuuta 1967 allekirjoitetun Bangkokin julistuksen johdosta, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan 

kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, 

– ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 8. kesäkuuta 2016 antaman 

julkilausuman laittomien teloitusten ilmeisestä hyväksymisestä, 

– ottaa huomioon YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan järjestön 

(UNODC) pääjohtajan 3. elokuuta 2016 antaman julkilausuman Filippiinien tilanteesta, 

– ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 4. syyskuuta 2016 antaman julkilausuman 

Filippiineistä, 

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 4. syyskuuta 2016 antaman 

lehdistötiedotteen Filippiineillä tapahtuneesta terrori-iskusta, 
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– ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat, 

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 

– ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 

koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, 

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

A. ottaa huomioon, että Filippiineillä ja EU:lla on pitkät diplomaattiset, taloudelliset, 

kulttuuriset ja poliittiset suhteet; 

B. toteaa, että demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioiden kanssa käytävä vuoropuhelu ovat aina olleet tärkeässä osassa 

kahdenvälisissä neuvotteluissa EU:n ja Filippiinien välillä; 

C. ottaa huomioon ne valtavat haasteet, joita Filippiinien vastavalitulla hallituksella on 

edessään eriarvoisuuden ja korruption torjunnan sekä maan rauhanprosessin johtamisen 

yhteydessä; 

D. ottaa huomioon, että laiton huumekauppa Filippiineillä on edelleen vakava huolenaihe 

kansallisesti ja kansainvälisesti; ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen 

ulkoasiainministeriön ja Filippiinien huumausaineiden torjunnasta vastaavan 

viranomaisen (PDEA), joka on maan johtava huumeidentorjuntayksikkö, laatiman 

vuosikertomuksen 2015 mukaan 8 629 kylää tai barangay-asuinaluetta (noin 

20 prosenttia maan kylistä) oli ilmoittanut huumausaineisiin liittyvistä rikoksista, ja 

toteaa, että Filippiineillä on Itä-Aasian korkein metamfetamiinin käyttöaste; 

E. ottaa huomioon, että yksi Rodrigo Duterten presidentinvaalikampanjan keskeisistä 

teemoista oli kaikentasoisen huumausainerikollisuuden kitkeminen maassa; ottaa 

huomioon, että vaalikampanjansa aikana ja ensimmäisinä päivinään presidenttinä 

Duterte kehotti toistuvasti lainvalvontaviranomaisia ja yleisöä tappamaan 

huumekauppiaiksi epäiltyjä, jos nämä eivät antautuneet, sekä huumausaineiden 

käyttäjiä; 

F. ottaa huomioon, että presidentti Duterte on julkisesti ilmoittanut, että hän ei aseta 

syytteeseen lainvalvontaviranomaisia tai kansalaisia, jotka ovat tappaneet pidätystä 

vastustaneita huumekauppiaita; 

G. ottaa huomioon, että Filippiinien kansallisen poliisin julkaisemat luvut osoittavat, että 

1. heinäkuuta ja 4. syyskuuta 2016 välisenä aikana poliisi surmasi yli tuhat epäiltyä 

huumekauppiasta ja huumeiden käyttäjää, ja ottaa huomioon, että poliisin tilastojen 

mukaan tuntemattomat asemiehet ovat tappaneet yli tuhat oletettua huumekauppiasta ja 

käyttäjää kahden viime kuukauden aikana; ottaa huomioon, että Al Jazeeran ilmoituksen 

mukaan on lisäksi pidätetty yli 15 000 huumeista epäiltyä, ja toteaa, että huume-epäilyt 

perustuvat lähinnä kuulopuheille ja ihmisten liikkeelle panemille väitteille, ja ottaa 

huomioon, että tämän lisäksi lähes 700 000 on ilmoittautunut ”vapaaehtoisesti” 

poliisille ja rekisteröitynyt Tokhang-ohjelman mukaiseen hoitoon välttääkseen 

joutumasta poliisin tai järjestyksenvalvontaryhmien syyniin; 

H. ottaa huomioon, että 8. kesäkuuta 2016 YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon tuomitsi ilman 

oikeudenkäyntiä toteutetut teloitukset laittomina ja perusoikeuksien ja -vapauksien 

vastaisina; 



I. ottaa huomioon, että 18. elokuuta 2016 mielivaltaisia teloituksia käsittelevä YK:n 

erityisraportoija Agnes Callamard ja oikeutta terveyteen käsittelevä YK:n 

erityisraportoija Dainius Pūras vaativat Filippiinien hallitusta pysäyttämään laittomien 

teloitusten ja tappamisten aallon, joka maassa on käynnissä rikollisuuden ehkäisyä ja 

huumausaineiden torjuntaa koskevan, huumekauppiaisiin ja huumeidenkäyttäjiin 

suunnatun kampanjan yhteydessä; 

J. ottaa huomioon, että Filippiinien senaatti ja ihmisoikeuskomissio ovat tehneet 

kuolemantapauksista omat riippumattomat tutkimuksensa; 

K. ottaa huomioon, että Filippiinit oli yksi ensimmäisistä Aasian maista, joka luopui 

kuolemanrangaistuksesta (vuonna 1987); toteaa, että sen jälkeen, kun 

kuolemanrangaistus oli otettu uudelleen käyttöön, se poistettiin toisen kerran presidentti 

Arroyon kaudella vuonna 2006; ottaa huomioon, että vaalikampanjansa aikana 

presidentti Duterte kehotti ottamaan kuolemanrangaistuksen uudelleen käyttöön 

erityisesti laittoman huumausainekaupan yhteydessä, ja toteaa, että lakiesitys on 

parhaillaan käsiteltävänä kongressissa; 

L. ottaa huomioon, että kongressissa on käsiteltävänä toinen lakiesitys, jolla pyritään 

alentamaan rikosoikeudellisen vastuun ikäraja 15 vuodesta yhdeksään vuoteen; 

M. ottaa huomioon, että 2. syyskuuta 2016 Davaon kaupungissa sijaitsevalla torilla 

tehdyssä pommi-iskussa, jonka tekijäksi ilmoittautuivat Abu Sayyaf ja siihen 

yhteydessä olevat tahot, sai surmansa ainakin 14 ihmistä ja loukkaantui 70; ottaa 

huomioon, että Filippiinien armeija jatkaa sotilaallista hyökkäystä Da’eshiin yhteydessä 

olevia Abu Sayyafin taistelijoita vastaan eteläisessä Sulun maakunnassa; 

N. ottaa huomioon, että hyökkäyksen jälkeen Filippiinien hallitus julisti kansallisen 

hätätilan Mindanaossa tapahtuvan laittoman väkivallan vuoksi; 

O. ottaa huomioon, että 26. elokuuta 2016 Filippiinien hallitus ja Filippiinien kansallinen 

demokraattinen rintama (NDFP) allekirjoittivat Norjan hallituksen tuella pysyvän 

tulitauon, mikä on merkittävä läpimurto 47 vuotta jatkuneessa sissisodassa, joka on 

vaatinut arviolta 40 000 ihmisen hengen; 

P. ottaa huomioon, että Filippiinit toimii ASEANin puheenjohtajana vuonna 2017, ja 

panee merkille presidentti Dutarten ilmoituksen, että Filippiinien puheenjohtajakaudella 

korostetaan ASEANia alueellisuuden mallina ja globaalina toimijana, jonka ytimessä 

ovat kansalaisten edut; 

1. tuomitsee jyrkästi iltatorille tehdyn hyökkäyksen Davaon kaupungissa 2. syyskuuta 

2016 ja ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille; korostaa, että tappamisiin syyllistyneet 

on saatettava vastuuseen, mutta pyytää EU:n edustustoa seuraamaan tarkasti maassa 

vallitsevaa laittomuuden tilaa; kehottaa kaikkia valtioita niiden kansainvälisen oikeuden 

mukaisten velvoitteiden ja YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 

päätöslauselmien mukaisesti tekemään aktiivista yhteistyötä Filippiinien hallituksen ja 

kaikkien muiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa tässä asiassa; 

2. tuomitsee jyrkästi laittoman huumausainekaupan ja huumausaineiden väärinkäytön 

Filippiineillä; korostaa, että laittomat huumausaineet muodostavat uhan 

filippiiniläisnuorille ja ovat yksi yhteiskunnan vakavimpia ongelmia; 



3. ymmärtää, että Filippiineillä miljoonat ihmiset kärsivät maassa yleisestä 

huumeriippuvuudesta ja sen seurauksista; ilmaisee kuitenkin syvän huolensa siitä, että 

poliisi ja järjestyksenvalvontaryhmät ovat tappaneet erittäin suuren määrän ihmisiä 

rikollisuuden ehkäisyä ja huumausaineiden torjuntaa koskevan, huumekauppiaisiin ja 

huumeidenkäyttäjiin suunnatun kampanjan yhteydessä, ja kehottaa Filippiinien 

hallitusta pysäyttämään laittomien teloitusten ja tappamisten aallon; 

4. panee tyytyväisenä merkille hallituksen aikeen vähentää maassa laajalle levinnyttä 

rikollisuutta ja korruptiota mutta kehottaa hallitusta hyväksymään erityisiä kattavia 

toimintalinjoja ja ohjelmia, joihin olisi sisällytettävä myös ennaltaehkäisyyn ja 

kuntoutukseen tähtääviä toimia sen sijaan, että keskitytään yksinomaan väkivaltaiseen 

tukahduttamiseen; 

5. on erittäin tyytyväinen presidentti Duterten aloitteeseen elvyttää rauhanprosessi 

Filippiinien kansallisen demokraattisen rintaman (NDFP) kanssa ja odottaa, että 

konflikti päättyy lähitulevaisuudessa ja lopullinen sopimus aseellisen konfliktin 

lopettamisesta saadaan neuvottelusuunnitelman mukaisesti aikaan vuoden kuluessa; 

6. korostaa, että laitonta huumekauppaa koskevissa toimissa on noudatettava 

täysimääräisesti kansallisia ja kansainvälisiä velvoitteita; 

7. kehottaa viranomaisia varmistamaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

noudattamisen kansainvälisten ihmisoikeusnormien sekä Filippiinien ratifioimien 

kansainvälisten sopimusten mukaisesti; 

8. kannustaa viranomaisia käynnistämään välittömästi tutkinnan poliisioperaatioiden 

yhteydessä tapettujen ihmisten poikkeuksellisen suuresta määrästä; 

9. panee merkille, että YK:n huume- ja rikosjärjestö (UNODC) on valmis jatkamaan 

neuvotteluja Filippiinien kanssa, jotta huumekauppiaat saadaan oikeuteen asianmukaisia 

lainsäädännöllisiä suojatoimia noudattaen kansainvälisten vaatimusten ja normien 

mukaisesti; 

10. suosittaa ottamaan viipymättä käyttöön kansallisen kidutuksentorjuntamekanismin, josta 

määrätään kidutuksen vastaisessa yleissopimuksessa ja sen vapaaehtoisessa 

pöytäkirjassa; 

11. vaatii Filippiinien hallitusta tuomitsemaan järjestyksenvalvontaryhmien toimet ja 

selvittämään niiden vastuun tappamisista; vaatii Filippiinien viranomaisia tekemään 

välittömästi perusteellisen, tehokkaan ja puolueettoman tutkinnan kaikkien syyllisten 

selvittämiseksi ja saattamaan syylliset toimivaltaisen ja puolueettoman 

siviilituomioistuimen eteen ja määräämään lainsäädännössä vahvistettuja 

rikosoikeudellisia rangaistuksia; 

12. kehottaa Filippiinien hallitusta takaamaan ihmisoikeuksien puolustajien, 

ammattiyhdistysaktivistien ja toimittajien asianmukaisen suojelun; 

13. pitää myönteisenä presidentti Duterten sitoutumista huumeriippuvaisten 

kuntoutusohjelmiin ja kehottaa EU:ta tukemaan maan hallitusta sen ponnisteluissa antaa 

huumausaineiden käyttäjille asianmukaista apua riippuvuudestaan irtipääsemiseen sekä 

tukemaan edelleen Filippiinien rikosoikeusjärjestelmän uudistamista; 



14. suosittaa, että Filippiinit ratifioi viipymättä kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien 

ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta ja säätää tahdonvastaiset 

katoamiset ja ilman oikeudenkäyntiä toteutetut teloitukset rangaistaviksi teoiksi 

kansallisessa lainsäädännössään; 

15. kehottaa Filippiinien kongressia pidättäytymään ottamasta kuolemanrangaistusta 

uudelleen käyttöön ja alentamasta rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa; 

16. toteaa, että kaiken empiirisen näytön mukaan kuolemanrangaistus ei vähennä 

huumerikollisuutta, vaan se romuttaisi Filippiinien oikeusjärjestelmän suuren 

saavutuksen; 

17. kehottaa unionia käyttämään kaikkia mahdollisia välineitä auttaakseen Filippiinien 

hallitusta noudattamaan sen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita, erityisesti 

puitesopimuksen kautta; 

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission 

varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 

edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille, Filippiinien hallitukselle ja parlamentille, 

Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) jäsenvaltioiden hallituksille, Yhdistyneiden 

kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetulle ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille. 

 


