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EHDOTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. pitää myönteisenä, että unioni on sitoutunut Irakin pitkäaikaiseen tukemiseen ja 

luokitellut Irakin pilottimaaksi, jossa paneudutaan humanitaariseen avun ja kehitystyön 

ja niiden käytännön toteutuksen parantamiseen, jotta voidaan edistää siirtymistä 

humanitaarisesta avusta pidemmän aikavälin jälleenrakentamiseen ja vakauttamiseen; 

muistuttaa, että Irakin kriisi on YK:n mukaan kolmannen asteen hätätila ja että 

11 miljoonaa ihmistä tarvitsee tällä hetkellä humanitaarista apua; kehottaa siksi unionia 

ja jäsenvaltioita ensiksikin tehostamaan kaikkia toimiaan, joilla paneudutaan 

kiireellisesti tärkeimpiin humanitaarisiin haasteisiin ja ihmisten tarpeisiin, etenkin kun 

otetaan huomioon yli kolme miljoonaa asuinsijoiltaan siirtymään joutunutta ihmistä; 

2. kehottaa unionia edelleen sitoutumaan hätäavun antamiseen Irakille, kun otetaan 

huomioon, että maassa on yli kolme miljoonaa asuinsijoiltaan siirtymään joutunutta 

ihmistä, joista yli 1,5 miljoonaa elää kauhistuttavissa hygienia- ja saniteettiolosuhteissa; 

korostaa myös, että noin puolet asuinsijoiltaan siirtymään joutuneista ihmisistä on 

alaikäisiä ja että näistä 600 000 ei ole saanut lainkaan koulutusta; 

3. korostaa, että köyhyys on levinnyt Irakissa laajalle ja että vaikka se on ylemmän 

keskitulon maa, vuosia jatkuneet väkivaltaisuudet, konflikti ja ahdasmielisyys ovat 

haitanneet kehityksen edistymistä huomattavasti; kehottaa unionia keskittämään 

kehitysapunsa kohdennettujen hankkeiden kautta heikoimmassa asemassa oleviin 

ryhmiin ja eniten tarpeessa oleviin ihmisiin, kuten naisiin ja lapsiin, nuoriin, 

asuinsijoiltaan siirtymään joutuneisiin ihmisiin ja pakolaisiin; 

4. korostaa, että oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja oikeussuojan saatavuus ovat edelleen 

merkittäviä haasteita ja että Irak kuuluu avoimuusvertailussa heikoimmin sijoittuvien 

maiden joukkoon; kehottaa unionia asettamaan etusijalle sellaisten poliittisten ja 

taloudellisten uudistusten toteuttamisen, joilla pyritään kehittämään institutionaalisia 

valmiuksia ja lujittamaan demokratiaa; 

5. tähdentää, että kestävää ja osallistavaa kasvua olisi tuettava Irakin kansallisten 

kehityksen painopisteiden mukaisesti; 

6. toteaa, että sosiaaliset ja poliittiset prosessit ja kehitys ovat Irakissa erittäin 

miesvaltaisia ja uskonnolliset johtajat vaikuttavat niihin liiallisesti; pitää valitettavana, 

että tämä johtaa usein naisten ja tunnustuksettomien ryhmien sulkemiseen sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ulkopuolelle; 

7. katsoo, että hätäavusta kehitykseen siirryttäessä kehitysavun tärkeimmiksi 

painopisteiksi on asetettava pitkän aikavälin lähestymistapa, vakauttaminen, hyvää 

hallintoa ja vastuuvelvollisuutta koskevat uudistukset ja parannukset, koulutus ja 

taitojen kehittäminen, elannon hankkimismahdollisuuksien luominen sekä 

terveyspalvelujen ja sosiaalisten peruspalvelujen tarjoaminen; korostaa lisäksi 

uudistusten merkitystä, jotta voidaan parantaa sukupuolijakauman tasapainoa ja naisten 

edustusta Irakin poliittisessa elämässä; odottaa saavansa konkreettisia ehdotuksia 

toimista, joilla täytetään kyseiset tarpeet, ja kehottaa komissiota esittämään näyttöä 
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saaduista tuloksista ja vaikutuksista vuosien 2014–2017 monivuotisen suuntaa-antavan 

ohjelman yhteydessä; 

8. korostaa tarvetta tukea Irakin siirtymistä talouden kestävään monipuolistamiseen, jotta 

voidaan vähentää riippuvuutta raaka-aineiden hyödyntämisestä ja viennistä, sillä 

esimerkiksi raakaöljyn osuus maan viennistä oli 46,8 prosenttia vuonna 2016; 

9. korostaa, että ympäristön ja infrastruktuurin heikkeneminen, toistuvat kuivuuskaudet ja 

aavikoituminen ovat vaikuttaneet suuresti maaseutuväestöön sekä heikentäneet 

ruokaturvaa ja lisänneet vesipulaa ja koettelevat erityisesti asuinsijoiltaan siirtymään 

joutuneita ihmisiä; kehottaa unionia tekemään tiivistä yhteistyötä Irakin viranomaisten 

kanssa luonnonvarojen tehokkaamman ja oikeudenmukaisemman käytön ja hoidon 

edistämiseksi; 

10. on huolissaan Irakin kouluissa koulunkäynnin keskeyttäneiden poikien ja tyttöjen 

suuresta määrästä (kansalaisjärjestöjen mukaan 60 prosenttia vuonna 2015 alakoulun 

aloittaneista on keskeyttänyt koulunkäynnin); painottaa, että hyvä lukutaito on 

keskeinen keino rauhan rakentamiseen konfliktialueilla; 

11. kehottaa unionia tarjoamaan rauhaa ja väkivaltaisten ääriliikkeiden ehkäisemistä 

koskevia koulutusohjelmia sekä aseistariisuntakampanjoita, jotta voidaan estää 

pienaseiden ja kevyiden aseiden leviäminen Irakissa; 

12. korostaa, että ihmisille on annettava enemmän tietoa ihmisoikeuksista, jotta voidaan 

kehittää yhteisöjen välistä sopusointua ja estää puolisotilaallisia joukkoja palkkaamasta 

nuoria, jotka ovat alttiita väkivallalle tai ääriajattelulle; 

13. korostaa, että tarvitaan laajaa asiantuntemusta median ja lehdistön vapautta koskevissa 

kysymyksissä, jotta voidaan kouluttaa paikallisia media-alan toimijoita 

rauhanjournalismiiin; 

14. edellyttää, että humanitaarisen avun ja kehitysavun antamisen on oltava tarpeisiin 

perustuvaa ja puolueetonta, jotta voidaan tukea tehokasta vakauttamista ja 

jälleenrakentamista sekä uskonnollisten vähemmistöjen ja etnisten ryhmien 

kotiinpaluuta; korostaa, että ulkoisten toimijoiden ja myös unionin on pyrittävä 

aktiivisesti pienentämään riskiä siitä, että maan poliittiset toimijat välineellistävät avun 

tai se kohdennetaan tiettyjä ryhmiä syrjivällä tai suosivalla tavalla; 

15. kehottaa unionia varmistamaan, että unionin varat investoidaan Irakin väestöä auttaviin 

hankkeisiin ja että kuntia tuetaan asianmukaisesti niiden huolehtiessa keskeisten 

palvelujen tarjoamisesta ja paikallishallinnon kehittämisestä, jotta voidaan taata väestön 

peruselintaso, kehottaa lisäksi unionia varmistamaan, että koordinointia keskus- ja 

paikallisviranomaisten välillä parannetaan, jotta voidaan määrittää ensisijaiset 

sijoituskohteet ja tehostaa kansalaisyhteiskunnalle ja etenkin ihmisoikeuksien 

puolustajille annettavaa tukea; edellyttää erityisesti, että etusijalle asetetaan sellaisten 

hankkeiden rahoitus, joilla tuetaan vastuuvelvollisuutta ja demokraattista muutosta 

tukevia toimijoita ja vaalitaan paikallisesti juurtuneita vuoropuheluja ja 

konfliktinratkaisumekanismeja, joihin otetaan mukaan erityisesti nuoria; 
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16. on erittäin huolissaan siitä, että korruptio on Irakissa laajalle levinnyttä ja ilmenee 

monella tasolla ja että siihen puuttumiseen ei näytä olevan mitään selvää strategiaa; 

17. korostaa, että Irakin oikeusjärjestelmässä oikeussuoja on selvästi puutteellinen ja 

oikeusjärjestelmässä esiintyy kaksinaismoralismia; panee merkille, että Irakin 

oikeuslaitos ei näytä toteuttavan tarvittavia toimia asettaakseen syytteeseen 

ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä ja muita rikollisia; 

18. toteaa, että Irakin turvallisuusalan uudistus on tärkeä haaste, jota YK:n ja EU:n olisi 

tuettava; pitää tarpeellisena puolisotilaallisten joukkojen kotiuttamista ja taistelijoiden 

sopeuttamista yhteiskuntaan osana turvallisuusalan uudistusta; 

19. kehottaa unionia tehostamaan Irakin viranomaisille annettavaa teknistä apua, jotta 

luonnonvaroja voidaan hallinnoida kestävästi, veronkantoa parantaa ja laittomia 

rahavirtoja vähentää pyrkien siihen, että Irak kykenee rahoittamaan kehityksensä itse 

keskipitkällä aikavälillä ja vähentämään väestön ja alueiden eriarvoisuutta; korostaa, 

että yksityistä sektoria ja yksityisiä investoijia on opastettava aktiivisesti, jotta voidaan 

lisätä tietoisuutta konfliktista ja saada nämä toimijat edistämään rauhanrakentamista ja 

kestävää kehitystä; 

20. kehottaa unionia investoimaan paikallisen talouden elvyttämiseen ja kehittämiseen 

etenkin lisäämällä tukeaan yrittäjyydelle, pk-yrityksille ja ammattikoulutukselle, 

edistämällä investointeja painopistealoille, kuten energiaan ja maatalouteen, ja 

kannustamalla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia; katsoo, että kannustavan 

ilmapiirin ja kannustimien luominen yksityisen sektorin kehittämiselle mahdollistaa 

paitsi puuttumisen maan nuorisotyöttömyyteen myös auttaa luomaan mahdollisuuksia 

asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden ihmisten ja pakolaisten konfliktin jälkeiseen 

paluuseen; 

21. muistuttaa, että naiset ja tytöt ovat joutuneet kärsimään konfliktista ja ääriliikkeistä 

suhteettomasti ja että he ovat alttiimpia väkivallalle ja hyväksikäytölle, kuten 

sukupuoleen perustuvalle väkivallalle, kidutukselle, ihmiskaupalle, orjuudelle ja 

lapsiavioliitoille; korostaa tarvetta puuttua naisten ja tyttöjen erityisiin humanitaarisiin 

ja kehitystarpeisiin erityisesti asuinseuduiltaan siirtymään joutuneissa yhteisöissä; 

kehottaa unionia edistämään edelleen naisten ja miesten tasa-arvoa ja naisten 

voimaannuttamista kehitystoimiensa kautta ja korostamaan naisten asemaa maan 

elpymisessä ja rauhanrakennuksessa; 

22. kehottaa unionia lisäämään yhteyksiä Irakin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin; 

korostaa, että sukupuolinäkökohdat huomioon ottava lähestymistapa vakauttamiseen ja 

jälleenrakentamiseen on välttämätön, jotta naiset voidaan ottaa mukaan tehokkaasti; 

23. korostaa, että terrorismin torjunta ei saa rajoittua tukahduttamistoimiin vaan sen on 

oltava johdonmukaista ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja kansainvälisen oikeuden 

noudattamisen kanssa, jotta vältetään edelleen tai uudelleen radikalisoituminen; 

kehottaa poliittisia sekä kehitys- ja turvallisuusalan ja muita yhteiskunnallisia toimijoita 

analysoimaan huolellisesti radikalisoitumisen, väkivaltaisten ääriliikkeiden ja 

terrorismiin värväyksen syitä ja puuttumaan niihin johdonmukaisesti; 
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24. kannustaa ottamaan kansalaisjärjestöt mukaan aseistariisuntaan, kotiuttamiseen ja 

yhteiskuntaan sopeuttamiseen Irakissa; 

25. kehottaa unionia panemaan täytäntöön ohjelmia, joilla mahdollistetaan ihmisten 

osallistuminen paikalliseen päätöksentekoon ja lisätään instituutioiden avoimuutta ja 

vastuuvelvollisuutta; 

26. korostaa tarvetta investoida Irakin maatalouteen, koska se voi tarjota paljon työpaikkoja 

ja koska on tärkeää asuttaa uudelleen maaseutualueet, joilla väestö vähenee jatkuvasti 

konfliktien vuoksi. 
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