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Euroopa Parlamendi resolutsioon Myanmari, eriti rohingjade olukorra kohta
(2017/2838(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Myanmari ja rohingja moslemite olukorra 
kohta, eriti 7. juuli 2016. aasta1 ja 15. detsembri 2016. aasta2 resolutsioone, ning oma 
16. märtsi 2017. aasta resolutsiooni ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 
2017. aasta istungjärkudeks3 ja 13. juuni 2017. aasta resolutsiooni kodakondsusetuse 
kohta Lõuna- ja Kagu-Aasias4,

– võttes arvesse nõukogu 20. juuni 2016. aasta järeldusi ELi Myanmari/Birma-strateegia 
kohta,

– võttes arvesse komisjoni ja komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 1. juuni 2016. aasta ühisteatist Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule „ELi strateegia Myanmaris/Birmas: eripartnerlus demokraatia, rahu ja 
heaolu edendamiseks“ (JOIN(2016)0024),

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja Federica Mogherini 30. märtsi 2016. aasta avaldust Myanmari Liidu 
Vabariigi uue valitsuse ametisseastumise puhul,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja pressiesindaja 2. detsembri 2016. aasta avaldust vägivalla hiljutise 
eskaleerumise kohta Myanmaris ja komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 6. septembri 2017. aasta avaldust olukorra kohta 
Arakani osariigis,

– võttes arvesse 25. novembri 2016. aasta ühist pressiteadet ELi ja Myanmari kolmanda 
inimõigustealase dialoogi kohta,

– võttes arvesse nõukogu 4. detsembri 2015. aasta järeldusi kodakondsusetuse kohta,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 29. novembri 2016. aasta ja 
Myanmari inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 18. novembri 2016. aasta 
hiljutisi teateid inimõiguste olukorra halvenemise kohta Arakani osariigi põhjaosas,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 20. juuni 2016. aasta aruannet 
rohingja moslemite ja teiste vähemuste inimõiguste olukorra kohta Myanmaris ning 
Myanmari inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 18. märtsi 2016. aasta 
aruannet,

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0316.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0506.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0089.
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0247.
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– võttes arvesse 1951. aasta ÜRO pagulasseisundi konventsiooni ja selle 1967. aasta 
protokolli,

– võttes arvesse 1954. aasta kodakondsuseta isikute seisundi konventsiooni ja 1961. aasta 
kodakondsusetuse vähendamise konventsiooni,

– võttes arvesse ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 2014. aasta novembri ülemaailmset 
kodakondsusetuse kaotamise tegevuskava aastateks 2014–2024,

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse Myanmari inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri Yanghee 
Lee lähetuse lõpetuseks tehtud 20. jaanuari 2017. aasta avaldust, milles ta järeldas, et 
„olukord on praegu halvem kui mõne viimase aasta mis tahes ajahetkel“,

– võttes arvesse Arakani osariigi nõuandekomisjoni 2017. aasta augusti lõpparuannet,

– võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning 
1966. aasta majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

– võttes arvesse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) põhikirja,

– võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A. arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel on viimasel kahel nädalal 
otsinud enam kui 300 000 rohingja moslemit Arakani osariigis valitseva vägivalla eest 
põgenedes pelgupaika Bangladeshist; 

B. arvestades, et Myanmari Arakani osariik on koduks ligikaudu miljonile rohingjale, kes 
on represseerimise ja jätkuvate tõsiste inimõiguste rikkumiste pärast kannatav valdavalt 
moslemivähemus, kelle elu ja turvalisus on ohus, kellele ei anta õigust tervishoiule ja 
haridusele ning keda ähvardab sunnitöö, seksuaalne vägivald ja poliitiliste õiguste 
piiramine; 

C. arvestades, et rohingja rahvas on olnud ametlikult kodakondsuseta alates 1982. aastast, 
mil jõustus Birma kodakondsuse seadus, mille tagajärjel piirati tõsiselt nende 
liikumisvabadust ja suleti nad laagritesse; 

D. arvestades, et rohingjade mässuliste rühm ründas 25. augustil 2017 Arakani osariigi 
politseijaoskondi ja sõjaväebaasi; arvestades, et sellele järgnes märkimisväärne sõjaline 
vastulöök, millega kaasnesid rasked ja ulatuslikud inimõiguste rikkumised, sealhulgas 
tapmised, vägistamised ja piinamised; arvestades, et inimõiguste organisatsioonid, 
eeskätt Human Rights Watch, on satelliidipiltide põhjal andnud teada kodude ja muude 
hoonete ulatuslikust hävitamisest Arakani osariigi põhjaosas, kuhu VVOdel ja 
sõltumatutel vaatlejatel ei ole praegu juurdepääsu; 

E. arvestades, et Myanmari kehtiva põhiseaduse kohaselt on sõjaväel tsiviiljärelevalve 
autonoomia ja ulatuslik mõjuvõim valitsuse ja riigi julgeoleku üle; 
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F. arvestades, et need, kes põgenevad Myanmarist ja kellest paljud on naised ja lapsed, 
reisivad läbi ebaturvaliste piirkondade, neid ähvardavad tulevahetused ja ohtlikud rajad, 
samuti nälg ja arstiabi puudumine; arvestades, et kümneid inimesi on teel surma saanud; 
arvestades, et Bangladeshi rannikuvalve töötajad on leidnud vähemalt 20 põgenenud 
inimese laiba; 

G. arvestades, et Bangladesh on esitanud kaebuse Myanmari ametivõimude vastu 
maamiinide pärast, mis pandi Myanmari ja Bangladeshi piiri lõigule, et takistada 
vägivalla eest põgenenud rohingja moslemitel koju naasta; 

H. arvestades, et ÜRO ja rahvusvaheliste VVOde rahvusvahelistel töötajatel on keelatud 
siseneda konfliktist mõjutatud piirkonda, ning arvestades, et ÜRO ametid ei saa 
rohingjadele anda humanitaarabi, sealhulgas toitu, vett ja ravimeid; 

I. arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik Zeid Raad Al Hussein teatas 10. septembril 
2017, et olukord Myanmaris „näib olevat õpikunäide etnilisest puhastusest“;

J. arvestades, et Hiina ja Venemaa blokeerisid 2017. aasta märtsis ÜRO 
Julgeolekunõukogu avalduse vastuvõtmist rohingja vähemuse olukorra kohta 
Myanmaris;

1. mõistab teravalt hukka kõik rünnakud Arakani osariigis; on sügavalt mures inimõiguste 
rikkumiste suureneva raskuse ja ulatuse pärast, k.a tapmised, vägivaldsed kokkupõrked, 
tsiviilisikute vara hävitamine ja sadade tuhandete tsiviilelanike sundränne; 

2. nõuab tungivalt, et sõjavägi ja julgeolekujõud lõpetaksid viivitamata rohingjade 
tapmise, ahistamise ja vägistamise ning nende kodude põletamise; 

3. tuletab meelde, et Myanmari ametivõimud on kohustatud ilma diskrimineerimiseta 
kaitsma kõiki tsiviilelanikke väärkohtlemise eest ning uurima inimõiguste raskeid 
rikkumisi ja süüdlased vastutusele võtma kooskõlas inimõiguste standardite ja 
kohustustega; 

4. kutsub Myanmari ametivõime üles andma viivitamatu ja takistamatu juurdepääsu 
sõltumatutele vaatlejatele, rahvusvahelistele inimõiguste organisatsioonidele, 
ajakirjanikele ja teistele rahvusvahelistele vaatlejatele ning ÜROle, eelkõige ÜRO 
teabekogumismissioonile, mis moodustati märtsis ÜRO Inimõiguste Nõukogus, et 
tagada kõigi osaliste poolt toime pandud väidetavate raskete inimõiguste rikkumiste 
sõltumatu ja erapooletu uurimine; 

5. nõuab tungivalt, et humanitaarabiorganisatsioonidele võimaldataks juurdepääs kõigile 
konfliktipiirkondadele ja põgenikele ilma diskrimineerimata, et humanitaartöötajad 
saaksid aidata ohus olevaid inimesi; 

6. palub Myanmari valitsusel kõrvaldada viivitamata kõik Bangladeshi piirialal asuvad 
maamiinid; 

7. nõuab tungivalt, et Myanmari valitsus ja eelkõige riiginõunik Aung San Suu Kyi 
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mõistaks ühemõtteliselt hukka igasuguse rassi- või usuviha õhutamise ning võitleks 
rohingja vähemuse vastu suunatud sotsiaalse diskrimineerimise ja vaenutegevusega; 
nõuab tungivalt, et Myanmari valitsus tagaks ka usu- ja veendumusvabaduse, mis on 
üldine õigus; tuletab riiginõunikule meelde, et ta nõuaks tema enda taotlusel Arakani 
osariigi nõuandekomisjoni poolt koostatud lõpparuandes esitatud soovituste 
rakendamist; taunib olukorra järsku halvenemist alates Aung San Suu Kyi erakonna 
pressiesindaja poolt 18. mail 2015. aastal tehtud avaldusest, mille kohaselt peaks 
Myanmari valitsus taastama rohingja vähemuse kodakondsuse; 

8. tuletab Sahharovi auhinna 1990. aasta laureaadile Aung San Suu Kyile meelde, et 
auhind antakse neile, kes muude kriteeriumide hulgas kaitsevad inimõigusi ja 
vähemuste õigusi ning järgivad rahvusvahelist õigust; juhib tähelepanu vajadusele 
kaaluda, kas Sahharovi auhinna võiks tagasi võtta, kui laureaat rikub neid kriteeriume 
pärast auhinna saamist; 

9. tunnustab Bangladeshi jõupingutusi selles humanitaarkatastroofis, et hõlbustada sadade 
tuhandete rohingja pagulaste kaitsmist; innustab Bangladeshi ja teiste naaberriikide 
ametiasutusi võtma vastu kõiki, kes põgenevad Arakani osariigis aset leidva vägivalla 
eest, ning järgima tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel suurendada rahalist ja materiaalset toetust nendele pagulastele; 

10. tuletab meelde oma soovitust, et nende riikide valitsused, kuhu suundub rohingja 
pagulaste vool, teeksid tihedat koostööd ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga, kellel 
on tehnilised ekspertoskused pagulasseisundi kontrollimiseks ning volitused pagulaste 
ja kodakondsuseta isikute kaitsmiseks; nõuab, et EL ja ÜRO toetaksid selles küsimuses 
Myanmari naaberriike; 

11. lisaks nõuab, et ASEAN ja piirkondlikud valitsused võtaksid viivitamata meetmeid 
surve suurendamiseks Myanmari valitsusele, et lõpetada õiguste rikkumised, kaitsta 
kõiki tsiviilisikuid Arakani osariigis ja pakkuda toetust põgenevatele pagulastele; 

12. toetab jõupingutusi tugevdada poliitilist protsessi Kofi Annani juhitud 
nõuandekomisjoni soovituste rakendamise põhjal; palub ÜRO Julgeolekunõukogul ja 
Peaassambleel võtta tõhusaid diplomaatilisi ja poliitilisi meetmeid, tagamaks, et 
Myanmari valitsus täidaks oma kohustusi rohingja vähemuse suhtes seoses kaitse ja abi 
kättesaadavuse tagamisega; nõuab sellega seoses ÜRO Peaassamblee ja 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni, milles mõistetakse hukka inimõiguste rikkumised, 
nõutakse tungivalt pääsu Arakani osariiki ning nõutakse kõigilt asjaosalistelt 
vastutamist rahvusvahelise õiguse raskete rikkumiste eest; lisaks nõuab, et 2017. aasta 
septembris toimuval ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungjärgul võetaks vastu reolutsioon 
teabekogumismissiooni volituste pikendamise kohta; 

13. nõuab tungivalt, et Hiina ning teised rahvusvahelised ja piirkondlikud osalejad 
kasutaksid kõiki võimalusi, et nõuda hirmutegude lõpetamist ja leida olukorrale 
rahumeelne lahendus;

14. palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 
esindajal ning ELi liikmesriikidel suurendada oluliselt survet Myanmari valitsusele ja 
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julgeolekujõududele, et nad lõpetaksid õiguste rikkumised, teeksid täiel määral 
koostööd ÜRO uurijate ja rahvusvaheliste humanitaarabiasutustega ning tagaksid 
vastutamise rahvusvahelise õiguse raskete rikkumiste eest; nõuab sellega seoses, et 
komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
ELi liikmesriigid täidaksid aktiivset osa, toetades ÜRO tasandil viivitamatute meetmete 
võtmist ja tehes selgeks, et EL on valmis kaaluma sihipäraste sanktsioonide 
kehtestamist üksikisikute ja üksuste vastu, ning kaaluksid tagajärgi seoses 
kaubandussoodustustega, mida Myanmarile tehakse, kui rahvusvahelise õiguse rasked 
rikkumised karistamatult jätkuvad; 

15. palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 
esindajal anda Euroopa Parlamendile aru ELi algatuste kohta ÜROs ja ELi välisasjade 
nõukogu raames; 

16. nõuab, et EL ja tema liikmesriigid väljendaksid heameelt rohingjade esindajate teadete 
ja avalduste üle olukorra kohta kohapeal;

17. toetab selleks tehtavaid jõupingutusi, et kohapeal oleksid sõltumatud ja ÜRO juhitud 
vaatlejad, et leevendada humanitaarkriisi; palub Myanmari ametiasutustel tagada 
sõltumatutele vaatlejatele, eriti ÜRO Inimõiguste Nõukogu poolt 2017. aasta märtsis 
loodud teabekogumismissioonile viivitamatu ja takistamatu juurdepääs; 

18. toetab ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo täielike volitustega esinduse loomist 
Myanmaris;

19. nõuab, et EL ja tema liikmesriigid toetaksid ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 
ülemaailmset kodakondsusetuse kaotamise tegevuskava aastateks 2014–2024; 

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Myanmari valitsusele ja 
parlamendile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale, komisjonile, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, 
ASEANi peasekretärile, ASEANi valitsustevahelisele inimõiguste komisjonile, 
Myanmari inimõiguste olukorraga tegelevale ÜRO eriraportöörile, ÜRO pagulaste 
ülemvolinikule ning ÜRO Inimõiguste Nõukogule. 


