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Euroopa Parlamendi resolutsioon kristlaste tagakiusamise kohta kogu maailmas seoses 
üliõpilaste tapmisega terrorirühmituse Al-Shabaab poolt Keenias
(2015/2661(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 20. jaanuari 2011. aasta resolutsiooni kristlaste olukorra ja 
usuvabaduse kohta1,

– võttes arvesse oma 10. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni kristlaste vastu hiljuti toime 
pandud vägivallaaktide ja nende tagakiusamise kohta Maaloulas (Süüria) ja Peshāwaris 
(Pakistan) ning pastor Saeed Abedini juhtumi (Iraan) kohta2, oma 18. septembri 2014. 
aasta resolutsiooni olukorra kohta Iraagis ja Süürias ning rühmituse Islamiriik (IS) 
pealetungi, sealhulgas vähemuste tagakiusamise kohta3, oma 12. veebruari 2015. aasta 
resolutsiooni humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitusega 
Islamiriik (IS)4, ja oma 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni hiljutiste ISISe/Da’eshi 
rünnakute ja inimröövide kohta Lähis-Idas, eelkõige assüürlaste vastu5,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Keenia kohta,

– võttes arvesse iga-aastaseid aruandeid inimõiguste olukorra kohta maailmas ning 
eelkõige oma 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta inimõiguste ja 
demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles 
valdkonnas6,

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 18,

– võttes arvesse 1950. aasta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 
artiklit 9,

– võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 
18,

– võttes arvesse 1981. aasta ÜRO deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva 
sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

– võttes arvesse ÜRO 1981. aasta deklaratsiooni rahvuslikesse või etnilistesse, usulistesse 
ja keelelistesse vähemustesse kuuluvate isikute õiguste kohta,

1 ELT L 136E, 11.5.2012, lk 53.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0422.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0027.
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0040. 
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0071.
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0076. 
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– võttes arvesse Süüria Araabia Vabariigi küsimustega tegeleva ÜRO sõltumatu 
rahvusvahelise uurimiskomisjoni 14. novembri 2014. aasta aruannet „Rule of Terror: 
Living under ISIS in Syria”,

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri 9. jaanuari 2014. aasta aruannet, mis käsitleb ÜRO 
tööd seoses Aafrika riikidele ning allpiirkondlikele ja piirkondlikele üksustele abi 
andmisega võitluseks terrorismi vastu,

– võttes arvesse ÜRO usu- ja veendumusvabaduse eriraportööri aastaaruandeid ja 
vahearuandeid,

– võttes arvesse ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta,

– võttes arvesse kõigi isikute kaitsmist kadunuks jääma sundimise eest käsitlevat 
rahvusvahelist konventsiooni,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 25. veebruari 2015. aasta avaldust, milles 
mõistetakse hukka rohkem kui 100 assüürlase röövimine ISILi poolt,

– võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 
asepresidendi avaldusi kristlaste ja muude Lähis-Ida kogukondade vastase vägivalla ja 
tagakiusamise kohta, 

– võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 
asepresidendi 3. aprilli 2015. aasta avaldust terrorirünnakute kohta Keenias Garissas,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 3. aprilli 2015. aasta avaldust 
terrorirühmituse Al-Shabaab rünnaku kohta Keenias Garissas,

– võttes arvesse Keenia terrorismi ennetamise 2012. aasta õigusakti,

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et viimastel kuudel on kogu maailmas tohutult sagenenud rünnakud 
usuvähemuste ja eriti kristlaste vastu; arvestades, et kristlasi tapetakse, pekstakse ja 
vahistatakse iga päev, enamasti mõnes Araabia maailma osas džihaadi terroristide poolt;

B. arvestades, et ÜRO resolutsioonis 1373 (2001) mõistetakse hukka terroriaktide 
rahastamine ning palutakse kõikidel riikidel hoiduda mis tahes aktiivse või passiivse 
toetuse andmisest üksustele või isikutele, kes on terroriaktidega seotud, keelustada 
terrorirühmituste värbamine ning lõpetada kõik relvatarned terroristidele;

C. arvestades, et rahvusvaheliste aruannete kohaselt – nt 2014. aasta aruanne „Aid to the 
Church in Need - Religious Freedom in the World” – on kristlased kõige tagakiusatum 
usurühm; arvestades, et äärmuslikkus ja seda liiki tagakiusamine on muutumas kasvava 
massilise rände oluliseks teguriks;

D. arvestades, et OSCE andmetel tapetakse iga aasta enam kui 150 000 kristlast;

E. arvestades, et Iraagis alates 1. sajandist m.a.j. edukalt elanud 1,5 miljonilisest kristlaste 



PE555.143v01-00 4/7 RE\1059403ET.doc

ET

kogukonnast, kellest enamik on Kaldea katoliiklased ja assüürlased, on nüüd 
hinnanguliselt järel vaid 450 000, ja et enam kui 70 % Iraagi kristlastest on olnud 
sunnitud riigist põgenema;

F. arvestades, et Süüria kristlaste kogukond, keda 1920. aastal oli 30 %, moodustas 2015. 
aastal vähem kui 10 %, mistõttu neid ähvardab oma kodumaal väljasuremisoht;

G. arvestades, et ISIS/Da’esh raius 15. veebruaril 2015 Liibüas maha 21 Egiptuse kopti 
kristlase pead;

H. arvestades, et 15. märtsil 2015 sai Pakistani katoliku kirikutes toimunud plahvatustes 
surma 14 inimest;

I. arvestades, et ISIS/Da’esh tappis 19. aprillil 2015 30 Etioopia kristlast, raiudes neil 
Liibüas julmalt pead maha;

J. arvestades, et hiljuti Liibüast merd ületanud moslemi migrandid viskasid 12 kristlast 
nende usu pärast üle parda; 

K. arvestades, et 2. aprillil 2015 toimunud terrorirünnak, mille viis Keenia kirdeosas 
Garissa ülikooli kolledžis läbi Somaalia islamistlik rühmitus Al-Shabaab, päädis 
15tunnise piiramisega, mis lõppes 148 inimese surmaga, kellest enamus olid kristlikud 
tudengid, ja paljude teiste vigastamisega;

L. arvestades, et reageeringuna Keenia osalemisele Aafrika Liidu missioonis Somaalias on 
rühmituse Al-Shabaab rünnakud Keenias viimase kahe aasta jooksul järsult sagenenud 
ning nende käigus on Keenia pinnal hinnanguliselt tapetud kuni 600 inimest, sh 67 neist 
2013. aastal toimunud Westgate’i ostukeskuse rünnakus;

M. arvestades, et Keenia võitlejad moodustavad hinnanguliselt umbes 10 % rühmituse Al-
Shabaab kõigist jõududest;

N. arvestades, et rühmitus Al-Shabaab viib peamiselt Keenia kirdeprovintsis järjepidevalt 
läbi rünnakuid ja pommitamisi, võttes sihikule politseijaoskondi ja 
humanitaarkonvoisid, nagu ka kirikuid ja usklike kogunemisi;

O. arvestades, et Garissas tegutsenud ründajad võtsid meelega sihikule mittemoslemid ning 
otsisid teiste seast üles kristlased, et neid brutaalselt hukata; arvestades, et rühmitus Al-
Shabaab on avalikult väitnud, et peab sõda piirkonnas elavate kristlaste vastu; 

P. arvestades, et Keenia on riik, kus valitseb suur etniline, keeleline, kultuuriline ja usuline 
mitmekesisus; arvestades, et viimastel aastatel on lõhe usukogukondade vahel järsult 
kasvanud ning terrorirühmitused on seda laialdaselt ära kasutanud;

1. mõistab hukka hiljuti mitmes riigis toimunud rünnakud kristlaste kogukondade vastu 
ning väljendab solidaarsust rünnakute ohvrite perekondadega, eelkõige seoses hiljuti 
Liibüast mere ületamise käigus üle parda heidetud 12 kristlasega ning 19. aprillil 2015 
toimunud 30 Etioopia kristlase mõrvamisega;

2. tuletab meelde, et usu- ja veendumusvabadust rikutakse olulisel määral 196 riigi seast 
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82 riigis (42 %), ja et kristlased on kogu maailmas kõige tagakiusatum usuvähemus;

3. on sügavalt mures selle pärast, et mitmetes maailma piirkondades kuritarvitavad 
terroritegude toimepanijad usku; mõistab hukka usu ärakasutamise mitmesugustes 
konfliktides; mõistab hukka kogu maailmas üha sagenevad terrorirünnakud kirikutele, 
eelkõige rünnaku, mis toimus Pakistanis 15. märtsil 2015 ja maksis 14 inimese elu; 
mõistab sügavalt hukka kristlaste vangistamise, kadumise, piinamise, orjastamise ja 
avaliku hukkamise Põhja-Koreas;

4. väljendab sügavat muret kristlaste vastase sallimatuse, vägivalla ja nende 
represseerimise järsu kasvu üle eelkõige mõnes Araabia maailma osas; kinnitab ja 
toetab kõigi Iraagis ja Süürias elavate usu- ja etniliste vähemuste, sealhulgas kristlaste 
vääramatut õigust elada inimväärselt, võrdõiguslikult ja turvaliselt oma traditsioonilisel 
ajaloolisel kodumaal; märgib, et selles piirkonnas on eri usurühmad sajandeid 
rahumeelselt koos elanud;

5. mõistab hukka iidse seaduse ehk nn dhimmi pakti kasutamise ISISe/Da’eshi poolt 
Süürias ja Iraagis, sest selle eesmärk on pressida surmaga ähvardades kristlastelt välja 
usumaksu kohustused ja piirangud; 

6. toetab ISISe/Da’eshi vastaseid rahvusvahelisi jõupingutusi, k.a rahvusvahelise 
koalitsiooni sõjalised operatsioonid, mis on suunatud džihaadivõitlejate leviku 
peatamisele;

7. palub komisjonil, rahvusvahelisel üldsusel ja organisatsioonidel, nagu ÜRO, võtta 
omaks ennetav lähenemisviis inimõiguste ülddeklaratsioonis põhiõigusena sätestatud 
usu- ja veendumusvabaduse mis tahes rikkumise suhtes;

8. toonitab, et rahvusvahelist džihaadi terrorismi rahastatakse ebaseaduslikust rahapesust, 
lunarahast, väljapressimisest, uimastikaubandusest ja korruptsioonist; palub komisjonil 
ja liikmesriikidel tõhustada koostööd kolmandate riikidega terrorismi rahastamiseks 
läbiviidava rahapesuga seotud teabe ning kahtlustatavate vara külmutamist käsitlevate 
rangemate õigusaktide osas;

9. tunneb heameelt vahendajate ning kultuuride- ja religioonidevahelise dialoogi 
ekspertide delegatsiooni moodustamise üle, kes peaks osalema ka ÜRO 
rahuvalvemissioonides, et ergutada ÜRO esindajate peetavaid läbirääkimisi ja 
konfliktide vahendamist;

10. nõuab tungivalt, et ELi institutsioonid täidaksid Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 17 sätestatud kohustust pidada kirikute ning usuliste, filosoofiliste ja 
mitteusuliste organisatsioonidega avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi, et tagada 
kristlaste kogukondade ja teise usukogukondade tagakiusamise käsitlemine ELi 
esmatähtsa, süsteemselt arutusel oleva küsimusena; 

11. mõistab hukka islami sõnumi väärtõlgendamise vägivaldse, julma, totalitaarse, 
mahasuruva ja ekspansiivse ideoloogia loomiseks, mis seadustab kristlaste vähemuste 
hävitamise, ega pea seda vastuvõetavaks;
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12. mõistab karmilt hukka Garissa ülikoolilinnakus toimunud barbaarse veresauna, kus 
võeti sihikule süütud Keenia tudengid ja oma ülesandeid täitvad töötajad; avaldab 
sügavat kaastunnet ohvrite perekondadele;

13. taunib asjaolu, et terrorirünnakud toimuvad haridusasutustele ja -rajatistele eesmärgiga 
kahjustada haridust ja kõigi kodanike väärikust ning külvata usaldamatust kogukondade 
vahele ja neid lõhestada; tuletab meelde kristlastest tütarlaste röövimist ja kadumist 
eelmisel aastal Nigeerias Chiboki linnas, mille pani toime terrorismirühmitus Boko 
Haram, ja mille kogu maailma hukka mõistis; 

14. ergutab Keenia ametiasutusi tegema rohkem jõupingutusi terrorismi-, ekstremismi- ja 
radikaliseerumise vastases võitluses; rõhutab Keenia keskset rolli piirkondlikus 
stabiilsuses ning kordab sellega seoses, et EL toetab Aafrika Liidu missiooni Somaalias;

15. tuletab meelde, et poliitiliste, majanduslike, institutsiooniliste ja julgeolekureformide 
elluviimine on äärmiselt tähtis leppimise ja edasiste konfliktide ennetamise jaoks 
Keenias; palub Keenia valitsusel tõhustada veelgi demokraatiat ja stabiilsust ning tagada 
hea valitsemistava, õigusriigi põhimõtted ja inimõiguste austamine kogu riigis;

16. palub Keenia valitsusel viia viivitamata läbi uurimine ja anda kohtu alla kõik 
ebaseaduslike tapmiste toimepanijad; 

17. tunneb heameelt selle üle, et Keenia poliitilised ja usujuhid kutsuvad üles rahvuslikule 
ühtsusele; palub valitsusel võtta konkreetseid meetmeid etnostevaheliste ja 
religioonidevaheliste dialoogialgatuste ja tegevuste soodustamiseks ning edendada kõigi 
kogukondade rahumeelset kooseksisteerimist; 

18. tuletab meelde valitsuse kohustust tagada kodanike kaitse ja võidelda karistamatusega; 
toonitab, kui oluline on kaitsta terrorismiohvreid, pakkuda ohvritele ja nende 
pereliikmetele psühholoogilist tuge ning kaitsta nende vabadust järgida usukombeid ja 
veendumusi;

19. toonitab, et kristlaste ja teiste usuvähemuste elude kaitseks konfliktipiirkondades ja 
pagulaslaagreis on vaja rohkem humanitaarabi ja rahvusvahelist abi; palub sellega 
seoses ÜRO-l koos Keenia ametiasutustega tegeleda üha suurema murega 
julgeolekuolukorra pärast Dadaabi pagulaslaagris, mis pakub Põhja-Keenias praegu 
peavarju 335 000 Somaalia pagulasele;

20. kinnitab oma solidaarsust kõigi kristlastega, keda kiusatakse taga Aafrika 
mitmesugustes piirkondades, juhtides erilist tähelepanu džihaadivõitlejate hiljutistele 
hirmutegudele Liibüas, Nigeerias ja Sudaanis;

21. nõuab tungivalt, et moslemi juhid mõistaksid täielikult hukka kõik terrorirünnakud, k.a 
need, mis on sihitud usukogukondade ja vähemuste ning eelkõige kristlaste vastu;

22. kinnitab taas, et toetab kõiki algatusi, mille eesmärk on edendada usukogukondade ja 
muude kogukondade dialoogi ja vastastikust lugupidamist; kutsub kõiki usujuhte ja -
asutusi üles edendama sallivust ja rakendama meetmeid vihkamise ning vägivalla ja 
äärmusliku radikaliseerumise vastu võitlemiseks;
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23. rõhutab veel kord, et mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus on üks põhiõigusi;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Keenia valitsusele ja parlamendile, Aafrika 
Liidu institutsioonidele, ÜRO peasekretärile ning ÜRO Peaassambleele.


