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Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Noord-Irak/Mosul
(2016/2956(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resoluties van 27 februari 2014 over de situatie in Irak1, van 18 september 
2014 over de situatie in Irak en Syrië en het IS-offensief, met inbegrip van de vervolging 
van minderheden2, van 12 februari 2015 over de humanitaire crisis en Irak en Syrië, van 
12 maart 2015 over recente aanvallen en ontvoeringen door ISIS/Da’esh in het Midden-
Oosten, met name van Assyriërs3, en van 4 februari 2016 over de systematische 
massamoord op religieuze minderheden door "ISIS/Da’esh"4, 

– gezien de conclusies van de Raad van 23 mei 2016 over de regionale strategie van de EU 
voor Syrië en Irak en de dreiging die uitgaat van ISIS/Da’esh, van 14 december 2015 over 
Irak, van 16 maart 2015 over de regionale strategie van de EU voor Syrië en Irak en de 
dreiging die uitgaat van ISIS/Da’esh, van 20 oktober 2014 over de ISIS/Da’esh-crisis in 
Syrië en Irak, van 30 augustus 2014 over Irak en Syrië, van 14 april 2014 en 12 oktober 
2015 over Syrië, en van 15 augustus 2014 over Irak,

– gezien de verklaringen over Irak en Syrië van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vv/hv),

– gezien Resolutie 2091 (2016) over buitenlandse strijders in Syrië en Irak, die op 27 januari 
2016 werd aangenomen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa,

– gezien de ministeriële bijeenkomst ter stabilisering van de situatie in Mosul, die op 20 oktober 
2016 onder gezamenlijk voorzitterschap van Frankrijk en Irak werd gehouden in Parijs, 
waaraan werd deelgenomen door 22 landen, de VN, de EU en de Liga van Arabische Staten, 
en die erop gericht was een plan op te stellen ter bescherming van burgers, hulp te verstrekken 
en in te gaan op kwesties met betrekking tot het besturen van onlangs van het juk van de 
ISIS/Da’esh bevrijde gebieden; 

– gezien het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof van 1998 en de bepalingen daarin 
inzake de rechterlijke bevoegdheid met betrekking tot genocide, misdaden tegen de 
menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie; 

– gezien het Handvest van de Verenigde Naties, 

– gezien artikel 123, leden 2 en 4, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat het Iraakse leger, gesteund door de internationale coalitie tegen 
ISIS/Da’esh en de Peshmerga-strijders van de Koerdische Regionale Regering en de 
Hashd al-Shaabi-milities, een offensief is gestart om Mosul, de op een na grootste stad 
van Irak, en veel steden en dorpen in de corridor van Mosul te heroveren op ISIS/Da’esh; 

1  Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0171.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0027.
3  Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0071.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0051.
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B. overwegende dat ISIS/Da’esh een draconisch regime heeft ingesteld in Mosul; 
overwegende dat inwoners die hebben weten te ontsnappen, melden dat de bevolking 
honger lijdt en ernaar snakt te worden bevrijd; 

C. overwegende dat de vlakte van Nineve, Tal Afar en Sinjar, alsmede de omliggende regio, 
van oudsher het thuisland zijn van christenen (Chaldeeërs/Syrische christenen/Assyriërs), 
jezidi’s, soennitische en sjiitische Arabieren, Koerden, Shabakken, Turkmenen, Kaka’i, 
Sabiërs-Mandaeërs en anderen, waar zij eeuwenlang hebben geleefd in een geest van 
pluralisme, stabiliteit en onderlinge samenwerking, ondanks perioden van extern geweld 
en vervolging, tot aan het begin van deze eeuw en de bezetting van een groot deel van de 
regio door ISIS/Da’esh in 2014;

D. overwegende dat Mosul een multi-etnische stad was, waar een soennitisch-Arabische 
meerderheid zij aan zij woonde met Chaldeeërs/Syrische christenen/Assyriërs, Koerden, 
jezidi’s, Shabakken, Kaka’i en (sjiitische en soennitische) Turkmenen; overwegende dat 
de gebieden rondom de stad eveneens een geschiedenis hebben van etnisch-religieuze 
diversiteit, waarbij veel christenen woonachtig waren op de vlakte van Nineve, veel 
jezidi’s in het Sinjargebergte en veel Turkmeense moslims in Tal Afar; overwegende dat 
het aantal christenen in Irak in 2003 meer dan 1,5 miljoen bedroeg en inmiddels is gedaald 
naar minder dan 200 000 à 350 000, en dat velen van hen in armoede leven; overwegende 
dat de aanwezigheid van christenen en andere minderheden in Irak van oudsher van groot 
maatschappelijk belang is geweest, aangezien zij een belangrijke bijdrage hebben geleverd 
aan de politieke stabiliteit, en dat de uitroeiing van deze minderheden in de regio voor 
verdere destabilisering zal zorgen; 

E. overwegende dat het Parlement, dat heeft erkend dat ISIS/Da’esh zich schuldig maakt aan 
het plegen van genocide jegens christenen, jezidi’s en andere religieuze en etnische 
minderheden, bijval heeft gekregen van de Raad van Europa, het ministerie van 
Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, het Congres van de Verenigde Staten, het 
parlement van het Verenigd Koninkrijk, het Australische parlement en andere naties en 
instellingen bij de vaststelling dat de wreedheden die ISIS/Da’esh tegen religieuze en 
etnische minderheden in Irak heeft begaan ook oorlogsmisdaden, misdaden tegen de 
menselijkheid en genocide omvatten;

F. overwegende dat volgens het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties 
voor vluchtelingen (UNHCR) sedert 2014 ongeveer 3,3 miljoen Irakezen door oorlog 
ontworteld zijn en dat voor 1,5 miljoen mensen in Mosul ontheemding dreigt als 
onmiddellijk gevolg van de operatie om het gebied te heroveren; 

G. overwegende dat het UNHCR vijf kampen geopend heeft en klaar staat om 45 000 
mensen die uit Mosul en omstreken wegvluchten op te vangen, en dat de organisatie van 
plan is om de komende weken in totaal elf kampen geopend te hebben, met capaciteit voor 
120 000 mensen, op voorwaarde dat hiervoor land kan worden vrijgemaakt in veilige 
gebieden weg van de frontlinies; overwegende dat het UNHCR-responsbudget voor 
Mosul momenteel slechts voor iets meer dan 38 % gefinancierd is; overwegende dat 
financiering nodig is, niet alleen voor de eerste voorbereidingen maar ook voor de aanpak 
van de grootschalige ontheemding die misschien wel de hele winter zal voortduren;
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H. overwegende dat de nodige voorwaarden op het gebied van veiligheid moeten worden 
gewaarborgd voor alle mensen die hun thuisland hebben moeten verlaten of die onder 
dwang ontheemd zijn, om zo snel mogelijk hun recht te kunnen uitoefenen om terug te 
keren naar hun thuisland; 

I. overwegende dat er op 18 oktober 2016 in Brussel in het kader van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst EU-Irak voor de tweede maal een samenwerkingsraad 
tussen de EU en Irak heeft plaatsgevonden, waarbij gesproken werd over de prangende 
problemen in Irak op humanitair en stabilisatiegebied; overwegende dat de EU tot nu toe 
134 miljoen EUR heeft verstrekt voor humanitaire hulp in Irak, waarvan 50 miljoen EUR 
voor Mosul; 

J. overwegende dat de veiligheid moet worden gewaarborgd voor alle gemeenschappen, dus 
ook voor de Chaldeeërs, Syrische christenen, Assyriërs en andere groepen die gevaar 
lopen op de vlakte van Nineve; 

K. overwegende dat in artikel 2 van de grondwet van Irak de volledige religieuze rechten van 
alle personen op vrijheid van geloofsovertuiging en geloofsbeoefening worden 
gewaarborgd;

L. overwegende dat in artikel 125 van de grondwet van Irak de administratieve, politieke en 
culturele rechten en het recht op onderwijs van de verschillende nationaliteiten, zoals 
Turkmenen, Chaldeeërs, Assyriërs en alle andere groepen worden gewaarborgd; 
overwegende dat de Iraakse minister-president Haider al-Abadi op 15 april 2015 
verklaarde: "Zonder decentralisatie zal het land uiteenvallen. Voor mij kan decentralisatie 
niet ver genoeg gaan.";

M. overwegende dat met de grootste mate van autonomie en het waarborgen van de 
veiligheid voor de gemeenschappen op de vlakte van Nineve, en in Tal Afar en Sinjar 
binnen het kader van de federale Republiek Irak de fundamentele mensenrechten, 
waaronder de eigendomsrechten, van de inheemse bevolking van dit gebied hersteld en 
gehandhaafd kunnen worden;

1. staat volledig achter het offensief dat door Irak is gestart om Mosul te heroveren op 
ISIS/Da’esh; acht deze operatie van doorslaggevend belang voor de huidige mondiale 
inspanningen om ISIS/Da’esh definitief te verslaan; vertrouwt erop dat Irak de strijd tegen 
deze gemeenschappelijke vijand zal winnen en ISIS/Da’esh zal verjagen uit Mosul en 
andere delen van het land; 

2. spreekt opnieuw zijn onverkorte steun uit voor de onafhankelijkheid, territoriale integriteit 
en soevereiniteit van Irak en voor het recht van het land om de stappen te ondernemen die 
nodig zijn voor het waarborgen daarvan; 

3. maakt zich zorgen over de recente spanningen tussen regionale actoren; pleit voor de 
volledige eerbiediging van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Irak en dringt 
erop aan geen militaire actie in Irak te ondernemen zonder dat de Iraakse regering 
daarmee heeft ingestemd; wijst erop dat de dialoog tussen Irak en de landen in de regio 
moet worden bevorderd om de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten te verbeteren; 
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4. herinnert eraan dat de Iraakse autoriteiten concrete stappen moeten ondernemen om 
tijdens de campagne burgers te beschermen, inclusief door doeltreffend gezag en controle 
uit te oefenen op de milities en door alle mogelijke voorzorgen te nemen om tijdens het 
geweld burgerslachtoffers en schending van de mensenrechten te voorkomen; benadrukt 
dat de strijdkrachten ter plaatse zich bij hun operaties moeten houden aan het 
internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenwetgeving; 

5. spreekt zijn steun uit voor de Republiek Irak en de Iraakse bevolking door een politiek, 
maatschappelijk en economisch levensvatbare en duurzame provincie te erkennen in de 
regio’s van de vlakte van Nineve, Tal Afar en Sinjar, in overeenstemming met het recht op 
regionale autonomie van de inheemse bevolking;

6. benadrukt dat het recht op terugkeer van de ontheemde volkeren van de vlakte van 
Nineve, Tal Afar en Sinjar, waarvan velen zijn ontheemd binnen Irak, naar hun thuisland 
een politieke prioriteit moet zijn voor de regering van Irak, met steun van de EU, haar 
lidstaten en de internationale gemeenschap; onderstreept dat met de steun van de regering 
van de Republiek Irak en de Koerdische regionale regering, de fundamentele 
mensenrechten van deze volkeren volledig in ere moeten worden hersteld, met inbegrip 
van hun eigendomsrechten, die voorrang moeten hebben boven aanspraken op 
eigendomsrechten van anderen;

7. benadrukt dat de inheemse gemeenschappen van de vlakte van Nineve, Tal Afar en Sinjar 
– christenen (Chaldeeërs/Syrische christenen/Assyriërs), jezidi’s, Turkmenen en anderen – 
recht hebben op veiligheid en regionale autonomie binnen de federale structuur van de 
Republiek Irak;

8. veroordeelt met klem het aanhoudende geweld en de massa-executies door ISIS/Da’esh in 
Irak; drukt zijn diepe bezorgdheid uit over de aanhoudende berichten dat ISIS/Da’esh 
kinderen, ouderen, vrouwen en kwetsbare personen als schild worden gebruikt tegen de 
lopende militaire bevrijdingsoperaties die in Noord-Irak worden uitgevoerd; 

9. neemt kennis van de waarschuwing van de VN-coördinator voor humanitaire hulp dat het 
ontbreekt aan financiële middelen, mocht het offensief van Mosul uitmonden in een 
ongekende humanitaire noodsituatie; is ingenomen met de betrokkenheid van de EU in 
Irak, en vooral met de verstrekte humanitaire hulp en de verwijdering van 
geïmproviseerde explosieven, hetgeen van essentieel belang zal zijn voor een snelle 
terugkeer van vluchtelingen en binnenlands ontheemden; roept de EU en de lidstaten 
niettemin met klem op meer inspanningen te leveren met het oog op de bevordering van 
de stabiliteit in de bevrijde gebieden; 

10. dringt er bij de regering van Irak en haar internationale partners op aan prioriteit te 
verlenen aan het vinden van vreedzame oplossingen voor conflicten over de interne 
grenzen van de Republiek Irak;

11. verzoekt alle bij het conflict betrokken partijen tijdens en na vijandelijkheden het 
internationaal humanitair recht na te leven en tijdens het conflict het 
evenredigheidsbeginsel, het beginsel van onderscheid en het voorzorgsbeginsel te 
eerbiedigen; dringt er bij alle bij het conflict betrokken partijen op aan humanitaire 
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corridors te realiseren zodat burgers aan het conflict kunnen ontsnappen en niet vast 
blijven zitten in Mosul waar zij door ISIS/Da’esh gebruikt worden als menselijk schild, 
maar zich in veiligheid kunnen stellen en toegang hebben tot humanitaire hulp, en om 
steun en bescherming te bieden aan burgers tijdens de veiligheidsonderzoeken, 
overeenkomstig de geldende nationale en internationale normen, en dringt er met name op 
aan familieleden niet van elkaar te scheiden en kinderen niet bloot te stellen aan gevaar, 
en een VN-mechanisme voor toezicht door derden in het leven te roepen; dringt er met 
name op aan al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat kinderen en hun 
gezinsleden niet gebombardeerd worden, dat er zo min mogelijk slachtoffers vallen en dat 
de civiele infrastructuur beschermd wordt, en dan met name scholen en ziekenhuizen; 

12. dringt er bij alle actoren die in de Republiek Irak tegen ISIS/Da’esh strijden op aan dat zij 
werken aan duurzame en inclusieve politieke samenwerking en dialoog op lange termijn 
die de basis moeten vormen voor een Irak dat vrij is van radicale en extremistische 
bewegingen; verzoekt de EU en haar lidstaten, de wereldwijde coalitie tegen ISIS/Da’esh, 
de internationale gemeenschap en internationale actoren met de nationale en regionale 
regeringen van de Republiek Irak samen te werken aan een duurzame veiligheidsregeling 
op de vlakte van Nineve, en in Tal Afar en Sinjar; 

13. verzoekt de Europese Unie, de Verenigde Naties en de hele internationale gemeenschap 
samen te werken met de nationale en regionale regeringen van de Republiek Irak om toe 
te zien op de re-integratie van alle Irakezen en alle ontheemde etnische en religieuze 
minderheden; 

14. verzoekt de EDEO, de lidstaten en de internationale gemeenschap praktische en 
diplomatieke steun te verlenen aan een duurzame en inclusieve structuur in de regio na het 
conflict, met bijzondere aandacht voor de mogelijkheid om een autonome provincie te 
stichten die onder meer Sinjar, Tel Afar en de vlakte van Nineveh omvat en die politiek 
vertegenwoordigd zal worden door de inheemse volkeren van de regio; herinnert eraan dat 
hulporganisaties op religieuze grondslag moeten worden betrokken bij gecoördineerde 
humanitaire actie, met name voor ontheemde etnische en religieuze minderheden;

15. spoort de EU en haar lidstaten en de internationale gemeenschap aan technische bijstand 
te verlenen aan de regering van Irak bij de tenuitvoerlegging van het besluit om een 
provincie van de vlakte van Nineve te maken, overeenkomstig het kabinetsbesluit van 21 
januari 2014, alsmede bij de verdere decentralisering door ook provincies te vestigen in 
Tal Afar en Sinjar en de nieuwe provinciale overheden te ondersteunen bij het 
verwezenlijken van hun volledige potentieel; 

16. verzoekt de EDEO na de bevrijding, tijdens de onderhandelingen met de regionale 
regering van Koerdistan en de regering van Irak, zijn diensten aan te bieden zodat de 
legitieme rechten van de etnische minderheden in de regio, met name christenen 
(Chaldeeërs/Syriërs/Assyriërs), jezidi’s, Turkmenen, Shabakken en Kaka’i, worden 
erkend en dat deze minderheden worden opgenomen in de nieuwe bestuurlijke opzet om 
te voorkomen dat er nieuwe conflicten uitbreken; 

17. spoort de lidstaten van de EU in samenwerking met de regering van Irak aan om lokale 
veiligheidstroepen toe te voegen aan de lijst van troepen die steun mogen ontvangen; is 
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van mening dat plaatselijke veiligheidstroepen ook plaatselijke troepen moeten omvatten 
die tot taak hebben de zeer kwetsbare etnische en religieuze minderheidsgemeenschappen 
op de vlakte van Nineve, en in Tal Afar en Sinjar en elders te beschermen tegen de 
dreiging van jihadistisch salafisme; 

18. herinnert eraan dat de voorkoming van burgerslachtoffers en de eerbiediging van het 
internationaal humanitair recht fundamentele politieke voorwaarden zijn om verzoening 
en ontwikkeling mogelijk te maken, en de enige manier zijn om een einde te maken aan 
haat en verdeeldheid, en dat het essentieel is dat de spanningen tussen gemeenschappen 
niet verder oplaaien en dat het fundament gelegd wordt voor een stabiel en welvarend 
Irak; 

19. dringt er bij de militaire coalitie onder leiding van Irak op aan alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om bewijsmateriaal met betrekking tot door ISIS/Da’esh gepleegde 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te bewaren zodat de schuldigen ter 
verantwoording kunnen worden geroepen; 

20. wijst erop dat het van groot belang is dat er tijdig en op doeltreffende wijze veiligheid 
wordt geboden, door middel van werkelijk veilige routes waarlangs bescherming wordt 
gewaarborgd, onder meer door het opruimen van mijnen, en door herinvoering van de 
rechtsstatelijkheid en het waarborgen van basisdiensten, zoals gezondheidszorg, 
elektriciteit en onderwijs in de bevrijde gebieden; wijst erop dat het gevaar bestaat dat 
extremistische krachten weer terrein winnen als er niet gezorgd wordt voor basisdiensten 
en veiligheid, en als een langetermijnstrategie voor de aanpak van de onderliggende 
oorzaken van het conflict en inspanningen ter bevordering van de sociale cohesie 
uitblijven; dringt daarom aan op meer samenhang tussen humanitaire hulp en 
ontwikkelingssamenwerking om te waarborgen dat de humanitaire hulp bijdraagt aan de 
stabilisatie, weerbaarheid en ontwikkeling van Irak; 

21. onderstreept het belang van Mosul voor heel Irak en dringt erop aan dat minderheden 
binnen het nieuwe openbaar bestuur van Mosul vertegenwoordigd zijn; benadrukt het 
legitieme recht van etnische en religieuze minderheden op politieke participatie en herstel 
van hun eigendomsrechten; dringt aan op vreedzame co-existentie en op volledige 
eerbiediging van de rechten van de verschillende etnische en religieuze minderheden die 
van oudsher op vreedzame wijze naast elkaar hebben geleefd in dit gebied, met name 
jezidi’s in het Sinjargebergte, Chaldeeërs, Syrische christenen en Assyriërs op de vlakte 
van Nineve, en Turkmenen in Tel Afar en in delen van de provincie Kirkuk; dringt tevens 
aan op maatregelen om de veilige terugkeer van ontheemde vluchtelingen te waarborgen; 

22. dringt er bij de Iraakse regering op aan om, met steun van de EU en haar lidstaten, 
materieel te verstrekken voor het opruimen van mijnen in voorheen door ISIS/Da’esh 
bezette gebieden en samen te werken met de lokale raden die de minderheden 
vertegenwoordigen om te zorgen voor een geoliede coördinatie en vertragingen te 
voorkomen die de terugkeer van vluchtelingen en interne ontheemden belemmeren;

23. benadrukt het belang van de voortzetting van de strijd tegen de verdere verspreiding in de 
regio en daarbuiten van islamistisch-jihadistische ideologieën, waaronder salafistisch 
jihadisme dat de theologische en politieke onderbouwing vormt voor de misdaden van 
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ISIS/Da’esh, en onderstreept dat deze strijd ook na de bevrijding van Mosul moet worden 
voortgezet; verzoekt de lidstaten van de EU erop aan te dringen dat de genocide, 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die in Irak, Syrië, Libië en elders 
zijn begaan door ISIS/Da’esh naar het Internationaal Strafhof worden verwezen; 

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlands 
en veiligheidsbeleid, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten, de regering en de Raad van 
Volksvertegenwoordigers van Irak, de regionale regering van Koerdistan en de secretaris-
generaal van de Verenigde Naties.


