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Europa-Parlamentets beslutning om den vanskelige situation for Rohingyaflygtninge, 
herunder massegrave i Thailand
(2015/2711(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma/Myanmar og rohingyamindretallet, 
navnlig af 20. april 20121, 13.september 20122, 22. november 20123 og 13. juni 20134, og til 
sin beslutning af 23. maj 2013 om genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til generelle 
toldpræferencer5,

– der henviser til sin beslutning af 5. februar 2009 om situationen for de burmesiske flygtninge 
i Thailand6, 

– der henviser til erklæringen fra FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) af 
6. maj 2015 om rohingyamassegrave i Thailand,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948, 

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) 
fra 1966, 

– der henviser til konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og protokollen hertil fra 
1967, 

– der henviser til menneskerettighedserklæringen fra Sammenslutningen af Sydøstasiatiske 
lande, navnlig stk. 13, 15, 16 og 18, 

– der henviser til UNHCR's appel af 15. maj 2015 til de regionale regeringer om at iværksætte 
efterforskningsaktioner, hvori det advarede om en potentiel humanitær katastrofe,

– der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A. der henviser til, militærpolitiet den 1. og 4. maj 2015 opdagede ligene af mindst 30 etniske 
rohingyamuslimer i en formodet lejr for menneskehandel i Sadao-distriktet i provinsen 
Songkhla, tæt på grænsen mellem Thailand og Malaysia; der henviser til, at en anden lejr 
med mindst fem andre grave blev fundet et par dage efter;

B. der henviser til, at rohingyafolket fortsat forfølges og diskrimineres og får berøvet deres 
statsborgerskab i Burma/Myanmar vilkårligt og derfor forbliver statsløse; der henviser til, at 

1 EUT C 258 E af 7.9.13, s. 79.
2 EUT C 353 E af 3.12.13, s. 145.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0464.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0286.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0228.
6 EUT C 67 E af 18.3.10, s. 144.
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den burmesiske regering den 1. april 2015 fratog dem deres midlertidige identitetskort og 
derved fratog dem stemmeretten; der henviser til, at der fortsat hersker straffrihed for 
forbrydelser og grusomheder begået mod dem; 

C. der henviser til, at medlemmer af rohingyafolket har forladt Burma/Myanmar i stort tal siden 
voldsudbrud i 2012 raserede hele kvarterer og medførte flere hundrede døde; der henviser til, 
at mange af dem, der undslap, faldt i kløerne på bander, der hærger i Den Bengalske Bugt; 

D. der henviser til, at der ifølge UNHCR's periodiske rapport af 8. maj 2015 har været 25 000 
mennesker fra rohingyafolket og fra Bangladesh, der er steget ombord på smuglerskibe 
mellem januar og marts 2015; der henviser til, at dette tal næsten er det dobbelte af tallet for 
samme periode i 2014; 

E. der henviser til, at flere tusinder rohingyaer er flygtet ad søvejen for at undslippe forfølgelse, 
og at hundredvis har mistet livet i forliste både eller ved at blive jaget tilbage på havet; 

F. der henviser til, at smuglerne efter overgrebene er begyndt at bruge søvejene; der henviser til, 
at der er et stigende antal tilfælde af migranter, der efterlades på havet af deres smuglere;

G. der henviser til, at tusinder af rohingyaer og andre migranter fortsat smugles igennem 
Thailand og fra andre lande i regionen af menneskesmuglere, at korrupte lokale thailandske 
myndigheder i nogle tilfælde er indblandet, og at de tilbageholdes under umenneskelige 
forhold i junglelejre i det sydlige Thailand, hvor de tortureres, udsultes og bankes til døde af 
deres fangevogtere, der kræver løsepenge af familierne, eller sælges til slaveri; 

H. der henviser til, at UNHRC har krævet en fælles reaktion i kølvandet på opdagelsen af 
rohingyamassegrave i Thailand med en opfordring til landene i regionen til at styrke 
samarbejdet i bekæmpelsen af smugleri og menneskesmugleri og beskyttelse af ofrene; 

I. der henviser til, at spørgsmålet om rohingyaerne ikke blev drøftet på det nylige 26. ASEAN-
topmøde, der blev afholdt den 26. til den 28. april i Malaysia;

J. der henviser til, at Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og 
Civilbeskyttelse (ECHO) har ydet omkring 57,3 mio. EUR i humanitær bistand til udsatte 
folkeslag i delstaten Rakhine; der henviser til, at ECHO i 2015 finansierer projekter i hele 
delstaten Rakhine til at løse nogle af de mest presserende behov for rohingyaerne i de 
nordlige bydele, herunder ved at give fødevarer, grundlæggende sundhedstjenester og 
grundlæggende husholdningsartikler og ved at støtte de mennesker, der er blevet fordrevet 
siden 2012; 

K. der henviser til, at ECHO siden 2013 har ydet 325 000 EUR til Den Internationale 
Organisation for Migration (IOM) til fødevarer, basale husholdningsartikler, sundhedspleje 
og beskyttelse til omkring 3 000 mænd, kvinder og børn af rohingyafolket, der er 
tilbageholdt i Thailand;

1. udtrykker sin dybeste bekymring over den alvorlige situation for rohingyaflygtninge og er 
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chokeret over, hvad der er konstateret efter den nylige udgravning af dusinvis af lig fra 
massegrave nær lejre for menneskehandel i det sydlige Thailand; udtrykker sin medfølelse 
med ofrenes familier; 

2. kræver, at de thailandske myndigheder straks gennemfører omfattende og troværdige 
efterforskninger af massegravene af rohingyamuslimer, om nødvendigt med bistand fra FN, 
for at sikre, at de ansvarlige bliver bragt for en dommer; 

3. glæder sig over, at regeringen i Thailand erkender, at der er et problem med 
menneskesmuglere i Thailand og regionen, og at visse korrupte myndigheder medvirker til 
menneskehandel; kræver, at den thailandske regering og tjenestemændene i Thailand stopper 
enhver meddelagtighed med de kriminelle bander, der smugler mennesker fra rohingyafolket 
og andre migranter i Thailand; 

4. opfordrer alle landene i regionen til at styrke samarbejdet i bekæmpelsen af smugleri og 
menneskesmugleri og beskyttelse af ofrene; fremhæver den betydelige rolle, som ASEAN 
kan udfylde i denne henseende; opfordrer regeringerne i staterne i regionen til at deltage i det 
kommende regionale møde om migrantsituationen den 29. maj 2015 i Bangkok i Thailand; 
glæder sig over udarbejdelen af en ASEAN-konvention mod menneskehandel, navnlig 
handel med kvinder og børn, som ASEAN-lederne skal godkende i løbet af 2015;

5. opfordrer alle landene i regionen til at undertegne og ratificere FN-konventionen om 
flygtninges retsstilling og i det mindste give rohingyaer midlertidig beskyttelse, og samtidig 
støtte den burmesiske regering med at finde langvarige rimelige løsninger på de 
underliggende problemer; 

6. opfordrer endvidere regeringen i Burma/Myanmar til at ændre politik og træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at sætte en stopper for forfølgelsen og diskriminationen af 
rohingyamindretallet; gentager sine tidligere opfordringer til, at borgerskabsloven af 1982 
ændres eller ophæves, således at rohingyaerne sikres lige adgang til burmesisk 
statsborgerskab; 

7. glæder sig over erklæringen af 18. maj 2015 fra talspersonen for Aung San Suu Kyi’s 
oppositionsparti, den Nationale Liga for Demokrati , om at regeringen i Burma/Myanmar bør 
give statsborgerskab til rohingyamindretallet, selv om erklæringen skulle være kommet for 
længst;

8. glæder sig over erklæringerne fra Malaysia og Indonesien den 20 maj 2015 om at de vil give 
midlertidig tilflugtssted for migranter fundet til søs;

9. glæder sig over den hjælp, som Den Europæiske Union og internationale organisationer 
såsom UNHCR har ydet til rohingyafolket i Burma/Myanmar og Thailand, og EU's 
humanitære bistand til internt fordrevne personer i delstaten Arakan/Rakhine til papirløse 
rohingyaer og udsatte værtsgrupper i Bangladesh og til rohingyamigranter og migranter fra 
Bangladesh, der holdes i immigrationscentre (mænd) eller sociale forsorgscentre (kvinder og 
børn) i Thailand; 
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10. opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at tage dette spørgsmål om på det højeste 
politiske niveau i hendes kontakter med Thailand og Burma/Myanmar og med andre lande i 
ASEAN; 

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Burma/Myanmars regering 
og parlament, Thailands regering og parlament, ASEAN’s generalsekretær, ASEAN's 
mellemstatslige menneskerettighedskommission, FN's særlige repræsentant for 
menneskerettigheder i Myanmar, FN's højkommissær for flygtninge, FN's 
Menneskerettighedsråd samt regeringer og parlamenter i andre stater i regionen.

 


