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B7-0138/2013

Resolutie van het Europees Parlement over nucleaire dreigingen en mensenrechten in 
Noord-Korea
(2013/2565(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de resoluties nr. 825 (1993), 1540 (2004), 1673 (2006), 1695 (2006), 1718 (2006), 
1874 (2009), 1887 (2009), 2087 (2013) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 
en met name resolutie nr. 2094 van 7 maart 2013, waarin bijkomende financiële restricties 
werden vastgesteld en het weigeren van toegang en de inspectie van alle verdachte 
vaartuigen en ladingen verplicht werden gesteld; 

– gezien zijn eerdere resoluties van 26 februari 20041, 10 maart 20052, 17 november 20053 
en 14 maart 20074 over nucleaire non-proliferatie en nucleaire ontwapening, en die van 
10 maart 20105 over het Verdrag inzake de non-proliferatie van kernwapens,

– gezien de strategie van de Europese Unie tegen de verspreiding van 
massavernietigingswapens, die de Europese Raad op 12 december 2003 heeft 
goedgekeurd,

– gezien de verklaring van de Raad van 8 december 2008 over versterking van de 
internationale veiligheid, in het bijzonder de punten 6, 8 en 9, waarin uitdrukking wordt 
gegeven aan de vastbeslotenheid van de EU om de verspreiding van 
massavernietigingswapens en hun lanceerinrichtingen te bestrijden,

– gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 februari 2013 over de 
Democratische Volksrepubliek Korea (DVK),

– gezien de verklaring van de hoge vertegenwoordiger van de EU, Catherine Ashton, over 
de lancering van een "satelliet" door de DVK op 12 december 2012,

– gezien de relevante resoluties van de VN-Mensenrechtenraad, met name die van 19 maart 
2012, aangenomen bij consensus, over de mensenrechtensituatie in de DVK,

– gezien het verslag van 1 februari 2013 van Marzuki Darusman, de bijzondere rapporteur 
voor de mensenrechtensituatie in de DVK,

– gezien zijn eerdere resoluties over de DVK, en met name die van 8 juli 20106,

– gezien het op 7 november 2009 door de VN-Mensenrechtenraad aangenomen Universal 
Peer Report over de DVK, en gezien de instemming van de DVK om 117 aanbevelingen 

1 PB C 98 E van 23.04.04, blz. 152.
2 PB C 320 E van 15.12.05, blz. 253.
3 PB C 280 E van 18.11.2006, blz.453.
4 PB C 301 E van 13.12.2007, blz.146.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0062.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0290.
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te onderzoeken uit het op 18 maart 2010 door de VN-Mensenrechtenraad aangenomen 
verslag van de werkgroep voor de universele periodieke toetsing,

– gezien het initiatief van de Europese Unie en Japan om een nieuwe VN-commissie in te 
stellen die de mensenrechtenschendingen in de DVK moet observeren en volgen, zoals 
aangekondigd in de vergadering van de VN-Mensenrechtenraad van 27 februari 2013,

– gezien de veroordeling die de Hoge VN-Commissaris voor de rechten van de mens, 
Navanethem Pillay, in januari 2013 over de mensenrechtensituatie in de DVK uitsprak,

– gezien het Handvest van de Verenigde Naties, de Universele verklaring van de rechten 
van de mens, de internationale verdragen over mensenrechten en andere 
mensenrechteninstrumenten,

– gezien het Verdrag van 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

Nucleaire non-proliferatie

A. overwegende dat de regering van de DVK op 11 februari 2013 officieel bekend heeft 
gemaakt dat het met succes een kernproef heeft uitgevoerd, de derde in zeven jaar, met 
een explosief dat klein genoeg was om op de punt van een raket te passen; overwegende 
dat de regering twee maanden eerder, op 12 december 2012, een ballistische 
langeafstandsraket had gelanceerd;

B. overwegende dat de VN-Veiligheidsraad op 7 maart 2013 unaniem zijn goedkeuring 
hechtte aan resolutie 2094, waarin werd opgeroepen tot strengere sancties tegen de DVK;

C. overwegende dat de DVK zich in 2003 uit het Verdrag inzake de niet-verspreiding van 
kernwapens (NPV) heeft teruggetrokken en in 2009 officieel heeft verklaard een 
kernwapen te hebben ontwikkeld;

D. overwegende dat Noord-Korea, als reactie op resolutie 2094, het wapenstilstandsakkoord 
van 1953 dat een einde maakte aan de Koreaanse oorlog nietig heeft verklaard, de 
militaire hotlines met de Verenigde Staten en Zuid-Korea heeft verbroken en heeft 
gedreigd met een nucleaire aanval tegen de Verenigde Staten en Zuid-Korea;

E. overwegende dat de proliferatie van massavernietigingswapens en hun 
lanceerinrichtingen, onder zowel staten als niet-statelijke entiteiten, een van de ernstigste 
bedreigingen voor de internationale stabiliteit en veiligheid vormt;

F. overwegende dat het NPV, als hoeksteen van het mondiale non-proliferatieregime, moet 
worden versterkt, en dat moet worden onderkend dat op korte termijn moedig politiek 
leiderschap en een aantal progressieve, opeenvolgende stappen nodig zijn om de 
geldigheid van het NPV te bekrachtigen en om de overeenkomsten, verdragen en 
agentschappen die het bestaande non-proliferatie- en ontwapeningsregime uitmaken, te 
versterken;
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G. overwegende dat de EU heeft toegezegd gebruik te maken van alle haar ter beschikking 
staande instrumenten om proliferatieprogramma's die bezorgdheid op wereldniveau 
veroorzaken, te voorkomen, af te wenden, te stoppen en, indien mogelijk, te elimineren, 
zoals duidelijk is uiteengezet in de EU-strategie tegen de proliferatie van 
massavernietigingswapens, die de Europese Raad op 12 december 2003 heeft 
goedgekeurd;

H. overwegende dat Noord-Korea met zijn militair gerichte economie ver verwijderd is 
gebleven van zijn verklaarde doelstelling een sterke en welvarende natie te worden, en in 
plaats daarvan de bevolking steeds meer in isolement en armoede heeft gedreven met zijn 
drang naar het bezit van massavernietigingswapens;

Mensenrechten

I. overwegende dat de DVK reeds vele jaren de rechten van haar burgers voortdurend 
schendt, door grote delen van de bevolking voedsel te onthouden, collectieve straffen, 
dwangarbeid en openbare terechtstellingen uit te voeren en meer dan 200 000 mensen op 
te sluiten in gevangenissen en "heropvoedingskampen", 

J. overwegende dat de vrijheid van verkeer en de toegang tot informatie uiterst beperkt zijn, 
en dat de regering geen georganiseerde politieke oppositie, vrije en eerlijke verkiezingen, 
vrije media, vrijheid van meningsuiting of vrijheid van vereniging toestaat;

K. overwegende dat de bevolking van de DVK sinds decennia wordt geconfronteerd met een 
ontwikkelingsachterstand, een gebrekkige gezondheidszorg en ernstige ondervoeding van 
moeders en kinderen, in een context van politiek en economisch isolement, terugkerende 
natuurrampen en stijgingen van internationale voedsel- en olieprijzen;

L. overwegende dat in november 2012 het Wereldvoedselprogramma (WVP) en de Voedsel- 
en Landbouworganisatie (FAO) tot de schatting kwamen dat 2,8 miljoen kwetsbare 
personen, iets meer dan 10% van alle Noord-Koreanen, aan ondervoeding lijden en een 
tekort aan essentiële eiwitten en vetten in hun dagelijkse voeding;

M. overwegende dat tienduizenden Noord-Koreanen tengevolge van deze ontberingen het 
land hebben ontvlucht, ondanks dat ze een grote kans hebben op collectieve bestraffing en 
verdwijning in interneringskampen als ze gepakt worden;

N. overwegende dat overheidsagenten in de loop der jaren duizenden buitenlanders hebben 
ontvoerd, in meerderheid Zuid-Koreanen, en dat de meesten van hen nog vermist zijn;

Nucleaire non-proliferatie

1. veroordeelt de door de DVK uitgevoerde kernproef en raketlanceringen, en verlangt dat 
zij zich onthoudt van verdere proeven;

2. veroordeelt de officiële aankondiging van de DVK dat het land zich het recht voorbehoudt 
om een preventieve aanval met kernwapens uit te voeren; doet een beroep op de DVK om 
het Handvest van de Verenigde Naties na te leven dat de lidstaten verplicht zich te 
onthouden van dreigingen met of gebruik van geweld tegen een andere staat;
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3. dringt er bij de DVK op aan zich weer aan te sluiten bij het NPV en het aanvullend 
protocol inzake veiligheidscontroles van het Internationaal Atoomenergieagentschap 
(IAEA) te ratificeren; benadrukt de noodzaak dat alle staten die partij zijn bij het NPV hun 
verdragsverplichtingen in alle opzichten blijven nakomen; roept de DVK op haar eerder 
gedane toezeggingen voor een moratorium op activiteiten met betrekking tot raketten 
gestand te doen en het Alomvattende Kernstopverdrag (CTBT) te ondertekenen en te 
ratificeren;

4. is uiterst verontrust over de toenemende spanningen op het Koreaanse schiereiland en de 
agressieve retoriek van de regering van de DVK en roept de betrokken partijen op af te 
zien van welke stappen dan ook die de spanningen verder zouden kunnen doen oplopen, 
met inbegrip van militaire oefeningen;

5. neemt kennis van de consensus tussen de leden van de VN-Veiligheidsraad in hun reactie 
op de recente kernproef van de DVK en verzoekt hen om gezamenlijke en gecoördineerde 
politieke en diplomatieke inspanningen te verrichten om een einde te maken aan de 
militaire confrontatie op het Koreaanse schiereiland en duurzame politieke oplossingen te 
vinden; stelt voor een nieuw initiatief voor het Koreaanse schiereiland te starten om op 
regionaal niveau vertrouwen te creëren, naar het voorbeeld van het proces van Helsinki;

6. doet een beroep op de Volksrepubliek China, als permanent lid van de VN-
Veiligheidsraad en als belangrijkste handelspartner van de DVK, om haar invloed aan te 
wenden ter vermindering van de spanningen;

7. dringt er bij alle deelnemers aan het zespartijenoverleg op aan zich meer in te spannen 
voor een spoedige en volledige uitvoering van de gezamenlijke verklaring van 19 
september 2005 van China, de DVK, Japan, de Republiek Korea, de Russische Federatie 
en de Verenigde Staten met het oog op een vreedzame en controleerbare nucleaire 
ontwapening op het Koreaans schiereiland;

8. onderstreept in dit verband dat de wereldwijde inspanningen voor nucleaire ontwapening 
opgevoerd moeten worden, omdat deze verouderde wapens hun afschrikwekkende functie 
voor de permanente leden van de Veiligheidsraad hebben verloren, en tegelijkertijd een 
groeiend gevaar voor proliferatie vormen, en roept alle landen met nucleaire wapens op 
het goede voorbeeld te geven met een unilaterale afbouw van hun arsenalen;

9. roept op tot het treffen van maatregelen voor het creëren van vertrouwen, zoals de 
aanwijzing van kernwapenvrije zones, negatieve veiligheidsgaranties, 
gegevensuitwisseling en het afzien van de optie om als eerste nucleaire wapens in te 
zetten;

10. verzoekt alle betrokken partijen te werken aan het verwezenlijken van de doelstelling van 
volledige nucleaire ontwapening op basis van een internationaal verdrag voor de 
geleidelijke uitbanning van kernwapens in de hele wereld, en herhaalt zijn verzet tegen het 
gebruik van kernenergie voor zowel militaire als civiele toepassingen (met uitzondering 
van medische toepassingen), gezien het inherente risico van duaal gebruik;

Mensenrechten
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11. spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de erger wordende schendingen van de  
mensenrechten in de DVK, die door eerdere en de huidige speciale rapporteur van de VN 
voor Noord-Korea zijn omschreven als flagrant, wijdverspreid en systematisch en als 
ernstiger dan waar ook ter wereld, en die mogelijkerwijs beschouwd kunnen worden als 
misdaden tegen de menselijkheid;

12. roept de regering van de DVK op om de in het verslag van de bijzondere rapporteur 
vermelde aanbevelingen zo snel mogelijk op te volgen en mee te werken aan de uitvoering 
van de speciale procedures van de VN teneinde de mensenrechtensituatie voor de 
inwoners van het land te verbeteren; 

13. is van mening alle leden van de VN dringend meer aandacht moeten besteden aan de ernst 
van de situatie en de uitblijvende reactie van de Noord-Koreaanse regering, en roept op tot 
de oprichting van een speciale onderzoekscommissie van de VN voor de 
mensenrechtensituatie in de DVK; is ingenomen met het gezamenlijke initiatief van de 
EU en Japan in de VN-Mensenrechtenraad;

14. spreekt zijn specifieke bezorgdheid uit over de ernst van de voedselsituatie waar het land 
mee te maken heeft en over de gevolgen daarvan voor de economische, sociale en 
culturele rechten van de bevolking, en onderstreept dat de overheid de 
hoofdverantwoordelijke is voor het voeden van de bevolking, en dat de overheid daarom 
alle maatregelen moet nemen die nodig zijn voor het verhelpen van de tekortkomingen in 
de productie- en distributiesystemen, die hebben bijgedragen aan het voedseltekort; roept 
de regering van de DVK op om de militaire uitgaven te verminderen en te zorgen voor een 
eerlijke herverdeling van de hulpbronnen, zodat de voedselcrisis en andere problemen 
veroorzaakt door een achterblijvende ontwikkeling op doeltreffende wijze kunnen worden 
aangepakt;

15. verzoekt de Commissie de huidige humanitaire hulpverlening te handhaven en de 
communicatiekanalen met de DVK open te houden; dringt er bij de regering van de DVK 
op aan om veilige en ongehinderde toegang te verlenen aan humanitaire hulpverlening, die 
onpartijdig van aard is en plaatsvindt op basis van behoeften en overeenkomstig 
humanitaire beginselen;

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regering van de Democratische Volksrepubliek Korea, de regeringen van de leden van de 
VN-Veiligheidsraad en de secretaris-generaal van de VN.


