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Europa-Parlamentets beslutning om konflikten i Syrien – 10 år efter opstanden
(2021/2576(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien, navnlig beslutning af 15. marts 
2018 om situationen i Syrien1, af 18. maj 2017 om EU-strategien for Syrien2, af 4. juli 
2017 om bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med 
krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab3, af 
24. oktober 2019 om den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og 
konsekvenserne heraf4, af 26. november om børns rettigheder i anledning af 30-året for 
FN's konvention om barnets rettigheder5 og af 17. november 2011 om EU's støtte til 
Den Internationale Straffedomstol6,

– der henviser til erklæringen fra Rådet (udenrigsanliggender) af 6. marts 2020 og EU-
Rådets seneste konklusioner om Syrien af 14. oktober 2019, 16. april 2018 og 3. april 
2017,

– der henviser til de tidligere erklæringer om Syrien fra næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, herunder dem fra februar 2020 om humanitær adgang i Idlib, af 
13. januar 2020 og 26. september 2019 om Syrien og af 9. oktober 2019 om udviklingen 
i det nordøstlige Syrien,

– der henviser til Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2021/30 af 15. januar 2021 om 
gennemførelse af afgørelse 2013/255/CFSP om restriktive foranstaltninger over for 
Syrien7, som tilføjede den nye syriske udenrigsminister til EU's liste over sanktioner 
mod dem, der er ansvarlige for voldelig undertrykkelse i Syrien,

– der henviser til EU-strategien for Syrien, der blev vedtaget den 3. april 2017, og til 
Rådets konklusioner om den regionale EU-strategi for Syrien og Irak samt over for 
truslen fra ISIL/Daesh, vedtaget den 16. marts 2015,

– der henviser til den fælles erklæring fra De Forenede Nationer og Den Europæiske 
Union som formænd for fjerde Bruxelleskonference om støtte til Syriens og regionens 
fremtid, der blev afholdt den 30. juni 2020,

– der henviser til FN's generalsekretærs tidligere udtalelser om Syrien, herunder de 
tidligere udtalelser fra hans talsmand af 1. og 18. februar 2020,

– der henviser til den seneste erklæring fra FN's særlige udsending for Syrien, Geir O. 

1 EUT C 162 af 10.5.2019, s. 119.
2 EUT C 307 af 30.8.2018, s. 117.
3 EUT C 334, 19.9.2018, s. 69.
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0049.
5 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0066.
6 EUT C 153E af 31.5.2013, s. 115.
7 EUT L 12 I, 15.1.2021, s. 3.
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Pedersen, til FN's Sikkerhedsråd af 22. januar 2021,

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner af relevans for Syrien siden 2011, 
navnlig FN's Sikkerhedsråds resolution 2254 (2015) om en køreplan for en fredsproces i 
Syrien, FN's Sikkerhedsråds resolution 2249 (2015) om Islamisk Stat i Irak og Syrien, 
FN's Sikkerhedsråds resolution 2533 (2020) om forlængelse af grænsepassage ved Bab 
al-Hawa indtil den 10. juli 2021 for humanitær bistand;

– der henviser til rapport fra Den Uafhængige Internationale Undersøgelseskommission 
om Syrien, der blev fremlagt for FN's menneskerettighedsråd den 1. marts 2021,

– der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 71/248 af 21. december 2016 om 
oprettelse af en international, upartisk og uafhængig mekanisme til at bistå med 
efterforskningen og retsforfølgningen af de ansvarlige for de alvorligste forbrydelser i 
henhold til folkeretten, der er begået i Syrien siden marts 2011,

– der henviser til UNICEF's erklæring af 28. februar 2021 om sikker hjemtagelse og 
reintegration af alle børn i al-Hol-lejren og i hele den nordøstlige del af Syrien og til 
UNICEF's rapport af 2. februar 2021 om den humanitære situation i hele Syrien 2020,

– der henviser til oprettelsen i 2011 af sekretariatet for EU's folkedrabsnetværk for 
efterforskning og retsforfølgning af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og 
krigsforbrydelser, som Eurojust er vært for,

– der henviser til Rådets fælles holdning 2003/444/FUSP af 16. juni 2003 om Den 
Internationale Straffedomstol8, til dets handlingsplan fra 2004 for Den Internationale 
Straffedomstols (ICC) med henblik på at opnå universel ratifikation og gennemførelse 
og til den reviderede EU-handlingsplan fra 2011,

– der henviser til Romstatutten for ICC,

– der henviser til FN-pagten og de FN-konventioner, som Syrien er part i, herunder 
konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf,

– der henviser til de FN-støttede Genèvekommunikéer fra 2012 og 2014,

– der henviser til Genèvekonventionen fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

– der henviser til FN-konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og 
anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse,

– der henviser til FN-konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab af 
9. december 1948,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at syriske børn sidst i februar 2011 blev arresteret, tilbageholdt og 

8 EUT L 150, 18.6.2003, s. 67.
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tortureret i Deraa af det syriske regime for at have skrevet graffiti, der kritiserede 
præsident Bashar Al Assad, på gademure; der henviser til, at tusinder af syrere i Deraa 
og Damaskus den 15. marts 2011 gik på gaden i rekordstore antal for at kræve 
demokratiske reformer, løsladelse af politiske fanger, afskaffelse af tortur, respekt for 
menneskerettighederne, retsstatsprincippet, afholdelse af frie og retfærdige valg og 
afskaffelse af korruption; der henviser til, at disse folkelige protester i adskillige år har 
været udbredt over hele landet, lige fra større byer såsom Homs, Hama, Idlib og 
lokalkvarterer i Aleppo og Damaskus og til mindre byer såsom Al-Hasakah i det 
nordøstlige og Kafr Nabl i det nordvestlige Syrien;

B. der henviser til, at den syriske opstand i 2011 var en demonstration af Syriens etniske 
og religiøse mangfoldighed, idet den omfattede ledere fra alle etniske og religiøse 
grupper og alle landets provinser;

C. der henviser til, at det syriske regime har reageret på folkets legitime demokratiske 
forhåbninger med ren og skær brutalitet fra de syriske sikkerhedsstyrkers side og fra de 
allierede militser, der er under dets kommando; der henviser til, at flere end 500 000 
mennesker har mistet livet, og at flere end en million er blevet såret; der henviser til, at 
230 000 civile ifølge det syriske netværk for menneskerettigheder er blevet dræbt siden 
marts 2011, heraf 88 % af det syriske regime, 3 % af russiske styrker, 2 % af Daesh og 
2 % af væbnede oppositionsgrupper; der henviser til, at over 15 000 civile er blevet 
tortureret til døde, heraf 99 % i regimets fængsler; der henviser til, at flere end 150 000 
civile er blevet bortført med magt og fortsat er tilbageholdt, heraf 88 % af det syriske 
regime, 6 % af ISIL/Daesh og 3 % af væbnede oppositionsgrupper; der henviser til, at 
over 3 400 sundhedsmedarbejdere siden er blevet tvangsbortført eller tilbageholdt, heraf 
98 % af det syriske regime;

D. der henviser til, at konfliktens parter, herunder regeringsstyrker og deres allierede, 
regeringsfjendtlige væbnede grupper og organisationer, der er opført på FN's liste over 
terrororganisationer, såsom ISIL/Daesh i varierende omfang har begået grove 
menneskerettighedskrænkelser, herunder krigsforbrydelser og forbrydelser mod 
menneskeheden; der henviser til, at de taktikker, der blev anvendt af både det brutale 
styre og jihadisterne, var rettet mod udslettelse af moderate og prodemokratiske kræfter; 
der henviser til, at alle de ansvarlige for disse forbrydelser skal stilles til regnskab;

E. der henviser til, at det syriske regime har brugt kemiske våben, Scudmissiler, 
konventionelt artilleri og bomber kastet fra luften samt tøndebomber, klyngebomber og 
brandbomber i tæt befolkede civile beboelsesområder såsom Homs, Hama og det østlige 
Aleppo; der henviser til, at fredelige demonstranter, der blev såret ved syriske 
sikkerhedsstyrkers beskydning, blev nægtet behandling og tortureret til døde i 
militærhospitaler og tilbageholdelsescentre over hele landet, som det fremgik af 
Caesarrapporten, som Frankrig forelagde for FN's Sikkerhedsråd i maj 2014; der 
henviser til, at familier rutinemæssigt er blevet forhindret i at begrave deres døde på 
begravelsespladser; der henviser til, at hele byer er blevet belejret og bevidst udhungret; 
der henviser til, der er gennemført kollektive afstraffelser, udenretslige drab og 
omfattende massakrer mod hundredvis af mænd, kvinder og børn i byer i 
landdistrikterne, såsom den i maj 2012 i Houla; der henviser til, at FN's 
Undersøgelseskommission om Syrien har rapporteret om det syriske regimes styrkers 
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og deres militsers systematiske brug af voldtægt og andre former for seksuel vold som 
et krigsvåben;

F. der henviser til, at FN har indledt en række initiativer gennem FN's særlige udsendinges 
mandat for at opnå en våbenhvile mellem alle parter, løslade tilbageholdte, garantere 
humanitær adgang til alle dele af landet, beskytte journalister og NGO'er og indlede en 
inklusiv dialog med henblik på en politisk løsning af den konflikt, der opstod efter 
2011; der henviser til, at der stadig ikke sker nogen fremskridt i denne proces og i det 
FN-mandatbaserede syriske forfatningsudvalg;

G. der henviser til, at Den Syriske Forfatningsudvalg blev nedsat i oktober 2019 med 
mandat til at finde en politisk løsning på konflikten i Syrien under ledelse af FN's 
særlige udsending for Syrien og i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds 
resolution 2254 (2015); der henviser til, at forfatningsudvalget på trods af sine 
strukturelle mangler og Assads fortsatte modstand mod konstruktivt samarbejde i 
udvalget stadig er et afgørende redskab til at opnå en fredelig politisk løsning på 
konflikten;

H. der henviser til, at Rusland støttet af Kina har nedlagt veto mod 16 resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd siden 2011, herunder om en henvisning af Syrien til Den Internationale 
Straffedomstol (ICC) og om øget humanitær adgang; der henviser til, at Iran og 
Hezbollah har været direkte involveret i at understøtte det syriske regimes 
undertrykkelse af civile; der henviser til, at Rusland siden 2015 har stillet logistiske, 
diplomatiske og finansielle ressourcer til rådighed for en storstilet militær intervention 
med det russiske luftvåben til understøttelse af det syriske regime;

I. der henviser til, at Tyrkiet siden 2016 har grebet direkte ind i Syrien for i strid med 
folkeretten at besætte de nordlige dele af landet, der hovedsagelig består af kurdiske 
enklaver i Syrien, herunder ved i oktober 2019 at invadere områder, der kontrolleredes 
af De Syriske Demokratiske Styrker; der henviser til, at en række EU-medlemsstater 
som reaktion på disse tiltag fra Tyrkiets side formelt har suspenderet våbensalg til 
Tyrkiet;

J. der henviser til, at Tyrkiet ifølge de lande, der er medformænd for OSCE's 
Minskgruppe, har overført syriske lejesoldater til Nagorno-Karabakh;

K. der henviser til, at den globale koalition fortsætter sine bestræbelser i Irak, Syrien og 
globalt for at forpurre ISIL/Daesh' ambitioner og aktiviteterne i organisationens filialer 
og netværk;

L. der henviser til, at EU og dets medlemsstater har afbrudt de diplomatiske forbindelser 
med det syriske regime i 2012; der henviser til, at EU lukkede sin EU-delegation i 
Damaskus i december 2012 efter lukningen af EU-medlemsstaternes ambassader tidligt 
i 2012;

M. der henviser til, at Rådet vedtog sanktioner mod enkeltpersoner og enheder, der var 
involveret i undertrykkelsen af civile, som blev vedtaget i 2011 og siden er blevet 
udvidet, for at nå frem til en forhandlet politisk løsning; der henviser til, at sanktionerne 
har humanitære undtagelser;
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N. der henviser til, at det syriske regimes reaktion på opstanden har ført til ødelæggelse af 
Syriens økonomiske og sociale struktur; der henviser til, at det syriske punds kollaps er 
blevet forstærket af den libanesiske økonomis sammenbrud siden 2019 og de globale 
økonomiske konsekvenser forbundet med covid-19-pandemien siden marts 2020; der 
henviser til, at prisen på basisvarer er steget med over 100 % siden 2019;

O. der henviser til, at Syrien under intenst internationalt pres undertegnede og ratificerede 
konventionen om kemiske våben i oktober 2013 efter at have foretaget sine hidtil største 
kemiske angreb på et civilt beboelsesområde øst for Damaskus i det østlige Ghouta; der 
henviser til, at Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben's (OPCW) 
undersøgelses- og identifikationshold har fundet det syriske regime ansvarligt for at 
have brugt kemiske våben mod civile adskillige gange siden, der henviser til, at 
Eksekutivrådet under OPCW i juli 2020 endnu en gang formelt krævede, at det syriske 
regime blotlagde sine kemiske våbenfaciliteter;

P. der henviser til, at konflikten har resulteret i næsten 7 millioner flygtninge og over 
13 millioner mennesker, der er afhængige af humanitær bistand i Syrien, herunder 
6 millioner kvinder og børn, 6,8 millioner internt fordrevne personer og 3 millioner 
mennesker, der lever i vanskeligt tilgængelige belejrede områder, der henviser til, at de 
humanitære behov i Syrien er steget med en femtedel alene i det seneste år, at yderligere 
4,5 millioner syrere lider under fødevareusikkerhed, og at 90 % af alle syrere lever 
under fattigdomsgrænsen; der henviser til, at humanitær adgang til alle 
befolkningsgrupper i nød fortsat er afgørende, og at 40 % af den syriske befolkning bor 
i områder, der ikke kontrolleres af regeringen; der henviser til, at covid-19-pandemien 
ud over den generelle sundhedspleje for befolkningen har vist, hvor afgørende det er, at 
der fortsat er adgang over grænsen til det nordvestlige og det nordøstlige Syrien; der 
henviser til, at vinteren og de efterfølgende oversvømmelser, som ramte omkring 
121 000 mennesker på 304 opholdssteder for internt fordrevne personer i det 
nordvestlige Syrien, forværrede situation yderligere for en befolkning, der allerede var 
ekstremt sårbar; der henviser til, at den syriske regering fortsatte med at indføre 
alvorlige restriktioner for leveringen af humanitær bistand i regeringskontrollerede 
områder i Syrien og andre steder i landet;

Q. der henviser til, at omkring 12 000 udenlandske statsborgere, der for det meste 
mistænkes for at have direkte eller indirekte tilknytning til ISIL/Daesh, sidder fængslet i 
syv fængsler, der styres af SDF i det nordøstlige Syrien; der henviser til, at 9 000 af dem 
holdes fanget i al-Hol-lejren, Syriens største, som huser i alt 64 000 mennesker, 
hovedsageligt familier med tilknytning til ISIL/Daesh, hvoraf 94 % er kvinder og børn, 
herunder EU-borgere; der henviser til, at de nuværende forhold er meget alarmerende, 
navnlig efter de seneste drab, der er konstateret siden begyndelsen af dette år;

R. der henviser til, at konflikten har haft en særlig alvorlig indvirkning på børns liv og 
menneskerettigheder i Syrien; der henviser til, at over 29 000 børn ifølge det syriske 
netværk for menneskerettigheder er blevet dræbt, heraf 78 % af det syriske regime og 
iranske militser, 7 % af russiske styrker og 3 % af ISIL/Daesh; der henviser til, at mere 
end 2,6 millioner piger og drenge er blevet internt fordrevet fra deres hjem, og der 
henviser til, at mange syriske børns mentale sundhed er blevet og fortsat vil blive 
alvorligt påvirket af konfliktens brutalitet; der henviser til, at syriske børn er i fare for at 
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blive statsløse, fordi de ikke er i stand til at opnå fødselsregistrering og identitetspapirer; 
der henviser til, at millioner af børn er gået glip af flere års undervisning, og at 
2,8 millioner børn i øjeblikket ikke går i skole;

S. der henviser til, at fortsatte angreb på sundhedsfaciliteter har decimeret Syriens 
sundhedssystem og gjort det ekstra svært for syrerne at kæmpe mod de udfordringer, 
som covid-19-krisen har medført; der henviser til, at mindre end 64 % af 
hospitalerne og 52 % af de private sundhedscentre i Syrien fungerer; der henviser til, at 
70 % af arbejdsstyrken i sundhedsvæsenet er flygtet ud af landet ifølge 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO);

T. der henviser til, at jævnlige angreb på sundhedsplejefaciliteter har været kendetegnende 
for konflikten i Syrien siden dens begyndelse, at de udgør en grov overtrædelse af den 
humanitære folkeret, og at de fortsatte under pandemien i 2020; der henviser til, at den 
internationale anerkendelse af den systematiske karakter af angrebene på 
sundhedsplejen i Syrien gennem det sidste årti er vokset, men at det har vist sig 
vanskeligt klart at få placeret ansvaret på trods af FN's Sikkerhedsråds resolution 2139 
(2014) og 2286 (2016); der henviser til, at FN's generalsekretær har oprettet et internt 
FN-undersøgelsesråd, der har undersøgt et begrænset antal hændelser i det nordvestlige 
Syrien mellem september 2019 og april 2020;

U. der henviser til, at og aktører på det humanitære område fortsat udtrykker bekymring 
over sikkerheden for og beskyttelsen af hjemvendte og fordrevne personer i lyset af 
forholdene i mange dele af landet og spørgsmålene om den syriske regerings tilgang til 
politisk forsoning;

V. der henviser til, at EU og dets medlemsstater siden 2011 har mobiliseret 20 mia. EUR til 
humanitær bistand, stabiliseringsbistand og fremme af modstandsdygtighed til syrere i 
landet og i nabolandene; der henviser til, at EU har været primus motor bag 
donorkonferencerne for Syrien, som har fundet sted i Bruxelles i fire år i træk (2017-
2020), og den femte Bruxelleskonference, som skal finde sted den 29.-30. marts 2021;

W. der henviser til, at FN's Sikkerhedsråds resolution 2533 (2020) af 11. juli 2020 om 
grænseoverskridende bistand kun forlængede muligheden for grænsepassage ved Bab 
al-Hawa med et år indtil den 10. juli 2021 og således lukkede grænseovergangene Bab 
al-Salam, Al Yarubiyah og Al-Ramtha;

X. der henviser til, at millioner af syrere siden 2011 er blevet frataget deres 
ejendomsrettigheder ved nye syriske ejendomslove, der straffer dem, der unddrager sig 
militærtjeneste eller flygter fra landet uden forudgående tilladelse;

Y. der henviser til, at Golanhøjderne er syrisk territorium og har været besat af den 
israelske stat siden 1967;

Z. der henviser til, at der er blevet udført en række angreb på kulturarven af forskellige 
parter under hele konflikten, herunder ISIL/Daesh' ødelæggelse og plyndring af 
arkæologiske steder og den nationale syriske hærs plyndring og ødelæggelse – blandt 
andet ved hjælp af bulldozere – af arkæologiske steder og yazidiske kulturskatte og 
begravelsespladser i Afrin;
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AA. der henviser til, at det i Romstatutten for ICC, som er undertegnet og ratificeret af alle 
medlemsstaterne, bekræftes, at de mest alvorlige forbrydelser, som vedrører det 
internationale samfund som helhed – navnlig folkemord, forbrydelser mod 
menneskeheden og krigsforbrydelser – ikke må passere ustraffet;

AB. der henviser til, at alle medlemsstater har ratificeret Romstatutten for ICC siden 2009; 
der henviser til, at Rådet i 2011 oprettede sekretariatet for EU's folkedrabsnetværk for 
efterforskning og retsforfølgning af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og 
krigsforbrydelser, som Eurojust er vært for; der henviser til, at der i EU-strategien for 
Syrien opfordres til, at EU fremmer retsforfølgning for krigsforbrydelser begået i Syrien 
med henblik på at lette den nationale forsoningsproces og retsopgøret i 
overgangsperioden;

AC. der henviser til, at et fælles efterforskningshold, der ledes af retshåndhævelses- og 
retsmyndigheder i Frankrig og Tyskland, blev lanceret i 2018 for første gang for at lette 
anholdelsen og retsforfølgningen af syriske krigsforbrydere efter offentliggørelsen af 
Caesarrapporten om den systematisk udsultning og tortur mod titusindvis af kvinder og 
mænd i Syriens tilbageholdelsescentre siden 2011;

1. tilkendegiver sin støtte til det syriske folks demokratiske forhåbninger, idet folket for ti 
år siden den 15. marts 2011 fredeligt demonstrerede for demokratiske reformer i Deraa, 
Damaskus og resten af landet; hylder de 500 000 ofre for undertrykkelsen og konflikten 
i Syrien siden den folkelige opstands begyndelse; mener, at Syriens fremtid bør være op 
til det syriske folk; udtrykker sin støtte til den syriske stats og dens befolknings enhed, 
suverænitet og territoriale integritet;

2. udtrykker sin dybe bekymring over det fortsatte politiske dødvande og roser de 
bestræbelser, som FN's særlige udsending, Geir O. Pedersen, har udfoldet for at finde en 
politisk løsning på konflikten; deler den særlige udsendings bekymringer over de 
manglende fremskridt; bekræfter på ny, at en holdbar løsning på konflikten i Syrien 
ikke kan opnås militært; er ligeledes bekymret over det økonomiske sammenbrud og 
den katastrofale humanitære krise, der hersker i Syrien;

3. udtrykker sin støtte til FN's Sikkerhedsråds resolution 2254 (2015), der danner grundlag 
for en syrisk ledet forfatningsreformproces; beklager dybt det syriske regimes 
manglende engagement til trods for, at repræsentanter for den syriske opposition 
gentagne gange har udtrykt engagement og parathed til at forhandle med det syriske 
regime om udformningen af en ny syrisk forfatning; understreger i denne forbindelse 
behovet for, at der etableres en FN-ledet mekanisme til overvågning og kontrol af og 
rapportering om våbenhvilen;

4. modsætter sig enhver normalisering af de diplomatiske forbindelser med det syriske 
regime, så længe der ikke sker grundlæggende fremskridt i Syrien med et klart, 
vedholdende og troværdigt engagement i en inklusiv politisk proces; mener, at det 
kommende syriske præsidentvalg i 2021 mangler enhver form for troværdighed i det 
internationale samfunds øjne under de nuværende omstændigheder; fordømmer på det 
kraftigste, at medlemmer af Europa-Parlamentet har besøgt det syriske regime, og 
understreger, at disse medlemmer ikke repræsenterer Europa-Parlamentet;
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5. beklager, at nogle aktører splittede en allerede fragmenteret syrisk opposition yderligere 
og således forhindrede Genèveprocessen;

6. fordømmer på det kraftigste alle grusomheder og krænkelser af menneskerettighederne 
og den humanitære folkeret begået af Assadregimet, men også af russiske, iranske og 
tyrkiske aktører, og opfordrer Rusland, Iran og Hezbollah til at trække alle styrker og 
stedfortrædende styrker under deres kommando tilbage, bortset fra dem, der deltager i 
en international fredsbevarende eller -stabiliserende styrke under FN's Sikkerhedsråds 
mandat; beklager Ruslands og Irans rolle med hensyn til at understøtte det syriske 
regimes fuldstændige undertrykkelse af landets civilbefolkning og deres overtagelse af 
Syriens politiske proces og økonomiske ressourcer;

7. opfordrer Tyrkiet til at trække sine tropper tilbage fra det nordlige Syrien, som det har 
holdt under ulovlig besættelse uden for FN's mandat; fordømmer Tyrkiets illegale 
overførsler af kurdiske syrere fra det nordlige Syrien til Tyrkiet med henblik på 
tilbageholdelse og retsforfølgning i strid med Tyrkiets internationale forpligtelser i 
henhold til Genèvekonventionerne; opfordrer indtrængende til, at alle syriske fanger, 
der er blevet overført til Tyrkiet, omgående sendes tilbage til de besatte områder i 
Syrien; er bekymret for, at Tyrkiets fortsatte fordrivelser vil kunne gøre det ud for etnisk 
udrensning mod den kurdiske befolkning i Syrien; understreger, at Tyrkiets indblanding 
har svækket den internationale indsats mod ISIL/Daesh; fordømmer på det kraftigste 
Tyrkiets brug af syriske lejesoldater i konflikterne i Libyen og Nagorno-Karabakh i 
strid med folkeretten;

8. tror fuldt og fast på Syriens religiøse og etniske mangfoldighed; beklager det syriske 
regimes vedvarende diskrimination imod de kurdiske syrere; fordømmer det syriske 
regimes målrettede angreb imod kritiske røster såsom vinderen af Europa-Parlamentets 
Sakharovpris, Ali Ferzat, for hans kritik af præsident Assad og det syriske regimes 
angreb mod 124 kristne kirker, der blev dokumenteret af det syriske netværk for 
menneskerettigheder; fordømmer kraftigt de mord på religiøse mindretal, der er begået 
af ISIL/Daesh, og især ISIL/Daesh' forbrydelser i form af folkedrab på yazidier og 
personer, der bekender sig til den shiitiske muslimske tro eller den kristne tro i 2014-
2018; beklager dybt de væbnede oppositionsgruppers forfølgelse af mindretal;

9. minder det internationale samfund om alvoren og omfanget af de krænkelser af 
menneskerettighederne i Syrien, der begås af alle parter i konflikten; påpeger, at det 
syriske regime klart bærer ansvaret for sin afgørelse om at møde fredelige protester med 
omfattende undertrykkelse ved brug af unævnelige midler; minder om betydningen af 
Caesarrapporten og bekræftelsen, som Frankrig forelagde for FN's Sikkerhedsråd i 
2014, af troværdigheden af fotografierne af de 11 000 identificerede fanger, som blev 
udsultet og tortureret til døde i tilbageholdelsescentre og militærhospitaler omkring 
Damaskus mellem 2011 og 2013; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til 
at støtte FN's Undersøgelseskommissions henstilling fra marts 2021 om at lette 
oprettelsen af en uafhængig mekanisme med et internationalt mandat og en offerbaseret 
tilgang til at lokalisere de savnede eller deres rester, herunder dem, der findes i 
massegrave;

10. fordømmer kraftigt det syriske regimes drab på 550 internationale og syriske 
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journalister og drabene på dusinvis af mennesker begået af ISIL/Daesh og andre 
væbnede grupper; opfordrer det syriske regime til omgående at løslade de 400 
journalister, som ifølge det syriske netværk for menneskerettigheder sidder 
varetægtsfængslet;

11. fordømmer på det kraftigste brugen af voldtægt som et krigsvåben mod kvinder, hvad 
enten den begås af det syriske regime og dets militser, som det er blevet dokumenteret 
af FN's Internationale Uafhængige Komité, eller af ISIL/Daesh mod yazidiske og 
shiitiske kvinder; minder om den rolle, som kvinder spillede i opstanden i 2011, og hvor 
grundlæggende vigtigt det er at inddrage kvinder på alle niveauer i Syriens politiske, 
økonomiske og retslige magtstrukturer, herunder i retsopgøret i overgangsperioden; 
gentager betydningen af at inddrage kvinder og unge i konfliktløsningsprocessen;

12. gentager sin stærke fordømmelse af de russiske luftangreb, der ifølge det syriske 
netværk for menneskerettigheder dræbte over 6 900 civile, herunder 2 000 børn, ved 
brug af klyngeammunition, termobariske bomber og langtrækkende missiler, der blev 
rettet mod uafhængige mediecentre, hospitaler, humanitær infrastruktur, herunder 207 
lægehjælpsfaciliteter, og syriske civilforsvarsenheder såsom medlemmer af den 
humanitære hjælpeorganisation De Hvide Hjelme; fordømmer Ruslands forsøg på at 
tilsmudse De Hvide Hjelmes image i vestlige medier gennem en aggressiv og 
vedholdende desinformationskampagne på de sociale medier; fordømmer på det 
kraftigste russiske krigsflys indblanding i det syriske regimes kemiske angreb, såsom 
den kemiske massakre på Khan Sheikhoun i april 2017, efter hvilken russiske krigsfly 
omgående bombede det eneste hospital, hvor ofrene blev behandlet;

13. opfordrer indtrængende det syriske regime til omgående at løslade de 130 000 politiske 
fanger, der tilbageholdes uretmæssigt, herunder kvinder, mænd og børn, der er blevet 
tvangsbortført af de syriske sikkerhedsstyrker; fordømmer kraftigt den systematiske 
brug af tortur, umenneskelig behandling og seksuelle vold under de skrækkelige 
forhold, som de tilbageholdes under, uden nogen adgang til en civil domstol, en 
advokat, lægehjælp eller deres familier; understreger, at de nægtes deres grundlæggende 
rettigheder til retfærdig rettergang, herunder tilbageholdelsen af oplysninger om deres 
anholdelse og den tortur, der er brugt til at fremtvinge falske tilståelser; opfordrer 
indtrængende de syriske myndigheder til uden undtagelse omgående at give uhindret 
adgang til faciliteter for frihedsberøvelse for anerkendte internationale humanitære 
NGO'er og overvågningsorganisationer uden forudgående meddelelse;

14. understreger, at ISIL/Daesh stadig er aktive i regionen og ikke er blevet besejret; 
udtrykker sin bekymring over de vanskeligheder, der er forbundet med at bevare og 
opnå adgang til beviser for forbrydelser, der er begået af ISIL/Daesh, og afdække, hvad 
der er blevet af de kidnappede; opfordrer EU og dets medlemsstater til at understøtte de 
bestræbelser, der udfoldes på stedet for at dokumentere og bevare beviser for disse 
forbrydelser; bifalder retsforfølgningen af EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der 
har tilsluttet sig ISIL/Daesh;

15. udtrykker bekymring over ISIL/Daesh' fornyede aktivitet i det nordøstlige Syrien; roser 
den internationale koalitions bestræbelser på at bekæmpe ISIL/Daesh; understreger 
betydningen af et fortsat langsigtet amerikansk engagement i koalitionen; bekræfter 
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atter sin støtte til de bestræbelser, som udføres af den globale koalition mod ISIL/Daesh, 
og understreger det vigtige bidrag, som De Syriske Demokratiske Styrker (SDF) yder 
som allieret i kampen mod ISIL/Daesh;

16. udtrykker sin bekymring over de voksende spændinger i irakisk Kurdistan, som i de 
senere år har nydt godt af mere stabilitet end Syrien og har udgjort et sikkert 
tilflugtssted for syriske flygtninge;

17. gentager, at de personer, der er ansvarlige for internationale forbrydelser, skal 
retsforfølges på behørig vis, herunder af EU-medlemsstater i fraværet af andre 
internationale eller nationale retsprocesser i overgangsperioden; understreger den 
centrale betydning af at løse problemet med tilbageholdte og forsvundne personer fra 
alle parters side i konflikten som en væsentlig del af en hvilken som helst 
overgangsproces for at opnå fred;

18. minder om, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) fortsat bør være den primære 
jurisdiktion for international retfærdighed, hvad angår forbrydelser i form af folkedrab, 
forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og aggressionsforbrydelser; mener, 
at den manglende ansvarliggørelse giver grobund for yderligere grusomheder og 
forværrer ofrenes lidelser; insisterer derfor på nødvendigheden af at drage alle 
gerningsmænd til ansvar, navnlig gennem anvendelse af princippet om universel 
jurisdiktion, og sørge for erstatning til ofre; understreger, at indførelsen af 
foranstaltninger vedrørende genoprettende retfærdighed ikke kan vente, indtil konflikten 
er afsluttet, og opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at øge deres støtte 
til processer ledet af repræsentative grupper af syrere; fordømmer kraftigt Ruslands 16 
vetoer i FN's Sikkerhedsråd – med støtte fra Kina – imod at henvise Syrien til ICC;

19. bifalder den første dom, der nogensinde er faldet mod en sikkerhedsofficer fra det 
syriske regime for delagtighed i forbrydelser mod menneskeheden den 24. februar 2021 
ved retten i Koblenz i Tyskland;

20. roser EU-medlemsstaternes bestræbelser siden 2019 på at sikre en bred international 
støtte til at sikre langsigtet finansiering under FN's generelle budget til FN's 
internationale, upartiske og uafhængige mekanisme til at bistå ved efterforskningen og 
retsforfølgningen af de ansvarlige for de alvorligste forbrydelser i henhold til 
folkeretten, der er begået i Syrien siden marts 2011 (IIIM);

21. bifalder det fransk-tyske fælles efterforskningshold, der skal støtte retsforfølgningen af 
de forbrydelser mod menneskeheden, der er dokumenteret i Caesarrapporten; bifalder 
de internationale arrestordrer, der er udstedt af begge lande i 2018 for at arrestere tre 
højtstående sikkerhedsfolk; roser den rolle, som lokale syriske NGO'er har spillet med 
hensyn til at verificere, dokumentere, samle og beskytte beviser for forbrydelser mod 
menneskeheden og krigsforbrydelser samt den komplementære rolle, som NGO'er 
såsom Kommissionen for International Ansvarlighed og Retfærdighed har spillet med 
hensyn til at bistå europæiske retshåndhævelses- og retsmyndigheder i effektivt at 
retsforfølge krigsforbrydere, der befinder sig på EU-medlemsstaters territorium; 
opfordrer EU til at stille mere juridisk uddannelse til rådighed for syrere for at give dem 
mulighed for at spille en rolle i kampen mod straffrihed;
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22. opfordrer Kommissionen til at forelægge en EU-handlingsplan om straffrihed med et 
særligt kapitel om Syrien; understreger, at denne handlingsplan bør søge bedre at 
koordinere og harmonisere medlemsstaternes ressourcer og bestræbelser på at 
retsforfølge krigsforbrydere i EU; er af den opfattelse, at retsopgør i overgangsperioden 
spiller en væsentlig rolle i at sikre fred på lang sigt; opfordrer EU til at lancere en særlig 
europæisk fond for ofre for forbrydelser mod menneskeheden i Syrien;

23. støtter medlemsstaternes indsats for at forbedre koordineringen af rets-, politi- og 
immigrationsressourcer gennem udvikling af fælles jurisdiktioner med henblik på at 
gensidiggøre deres retlige kompetencer og lette retsforfølgningen; understreger, at bedre 
udstyrede medlemsstater bør dele deres eksperter og tolke med henblik på at fremme en 
effektiv efterforskning, idet hver medlemsstat bør bestræbe sig på at udpege en særlig 
anklager for disse forbrydelser med henblik på at fremskynde den retlige 
koordineringsindsats;

24. opfordrer medlemsstaterne til automatisk på EU-plan at udveksle oplysninger om 
krigsforbrydere i henhold til Genèvekonventionens artikel 1F; er af den opfattelse, at 
der også er behov for et tættere samarbejde mellem immigrationsmyndigheder og 
offentlige anklagere om formodede krigsforbrydere på nationalt plan;

25. opfordrer indtrængende alle EU-medlemsstater uden undtagelse til at samarbejde fuldt 
ud i kampen mod straffrihed; udtrykker dyb bekymring over visse medlemsstaters 
manglende samarbejde om retsforfølgelse af syriske krigsforbrydere;

26. støtter fuldt ud de europæiske bestræbelser, som Nederlandene siden september 2020 
har gjort for at indlede retssager mod Syrien ved Den Internationale Domstol (ICJ) for 
dets overtrædelse af FN's konvention mod tortur;

27. opfordrer medlemsstaterne til at anmode om suspension af Syriens medlemskab af 
OPCW for at forfalske beviser for brugen af kemiske våben på den kommende OPCW-
konference i foråret 2021; gentager sin rystelse over og fordømmelse af det syriske 
regimes 336 dokumenterede kemiske angreb, hvor klorgas, sarin og sennepsgas er 
blevet brugt mod civile;

28. fordømmer på det kraftigste angrebene på humanitære hjælpearbejdere fra alle parter, 
især fra det syriske regimes og ISIL/Daesh' side; påpeger, at det syriske regime har et 
særligt ansvar for målrettede drab på humanitære hjælpearbejdere siden 2011; 
fremhæver Ruslands overvældende ansvar for angreb på humanitære hjælpearbejdere, 
navnlig for dets bombning af 21 felthospitaler tilhørende Læger uden Grænser (MSF) i 
oktober 2015;

29. udtrykker sin dybe bekymring over det syriske folks fortsatte lidelser ti år efter 
konfliktens begyndelse; er navnlig bekymret over, at de humanitære behov i Syrien er 
steget med en femtedel alene i det seneste år, og at yderligere 4,5 millioner syrere nu 
lider under fødevareusikkerhed, mens 90 % lever under fattigdomsgrænsen; mener, at 
humanitær adgang fortsat skal være en central prioritet for EU i Syrien, og at øgede 
behov kræver en større finansiel og politisk reaktion fra EU's side; bemærker, at FN's 
Sikkerhedsråds resolution 2533 om grænseovergangen ved Bab al Hawa skal fornys i 
juli 2021; beklager, at Rusland og Kina undlod at stemme ved den sidste afstemning i 
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stedet for at stemme for resolutionen; er af den opfattelse, at levering af humanitær 
bistand over grænsen ikke kan forventes at være tilstrækkelig til at forsyne de 
mennesker, der i øjeblikket er afhængige af grænseoverskridende levering; minder om, 
at 2,4 millioner syrere er afhængige af denne grænsepassage for at overleve, og at 
manglende forlængelse af denne passage i mindst 12 måneder vil have alvorlige og 
livstruende konsekvenser; fordømmer FN's Sikkerhedsråds medlemmers handlinger, der 
har søgt at begrænse den humanitære adgang af politiske årsager; opfordrer 
indtrængende alle FN's Sikkerhedsråds medlemmer til at støtte fornyelsen af 
resolutionen om grænseoverskridende bistand for at undgå en forværring af den 
humanitære krise og sikre udvidelse af og støtte til grænseoverskridende interventioner, 
der gennemføres i overensstemmelse med humanitære principper; fremhæver 
betydningen af at sikre en øjeblikkelig fornyet godkendelse af grænseovergangsstederne 
Bab al-Salam og Yarubiyah i overensstemmelse med FN's Generalforsamlings 
resolution 74/169 for at sikre, at bistanden når frem til nødlidende befolkningsgrupper i 
både nordvest og nordøst ad de mest direkte ruter; understreger betydningen af at sikre, 
at humanitær bistand udelukkende rettes mod dem, der har størst behov;

30. opfordrer det internationale samfund til hurtigst muligt at tage fat på det rekordhøje 
humanitære behov hos det syriske folk i og uden for Syrien; opfordrer EU til som 
initiativtager til den femte Bruxelleskonferencen om Syrien at mødes med andre 
internationale donorer for at øge støtten til sundhedssektoren i den humanitære 
beredskabsplan for Syrien gennem øget, fleksibel, flerårig finansiering, der dækker 
befolkningens behov på lang sigt; opfordrer internationale donorer til specifikt at 
investere i programmer, der reparerer, restaurerer og styrker beskadigede eller ødelagte 
sundhedsfaciliteter, ud over andre civile infrastrukturer, der har lidt skade;

31. opfordrer indtrængende FN's Sikkerhedsråd til at medtage eksplicitte opfordringer til 
beskyttelse af sundhedspersonale i kommende FN-resolutioner og officielle drøftelser; 
opfordrer i denne forbindelse EU's medlemsstater til at tilbyde politisk støtte og 
operationel støtte til FN-ledede ansvarliggørelsesinitiativer og efterforskninger med 
henblik på at opretholde den humanitære folkeret;

32. understreger, at det forud for den femte donorkonference i Bruxelles den 29.-30. marts 
2021 er vigtigt ikke blot at fastholde tilsagn om humanitær bistand, men også at øge de 
tilsagn, der gives til syrere, internt fordrevne og flygtninge samt til de samfund, der er 
ramt af krisen i regionen; påpeger, at EU og dets medlemsstater har været de største 
humanitære donorer til at reagere på Syriens humanitære krise, idet donationen siden 
2011 har nået 20 mia. EUR; er dybt bekymret over den britiske regerings påståede 
planer om at reducere sine bistandsbidrag betydeligt, herunder nedskæringer på 67 % 
for Syrien og 88 % for Libanon;

33. roser den rolle, som nabolandene spiller med hensyn til at udvise solidaritet og yde 
bistand til syriske flygtninge i Libanon, Jordan, Tyrkiet og Irak; opfordrer indtrængende 
EU's medlemsstater til fortsat at finansiere humanitære bistandsprogrammer i 
flygtningenes værtslande og til internt fordrevne i Syrien; opfordrer indtrængende EU's 
medlemsstater til at yde al nødvendig finansiering og støtte for at sikre, at alle syriske 
flygtningebørn i værtslandene har adgang til ikke blot primær uddannelse, men også til 
uddannelse på sekundærtrinnet; opfordrer indtrængende alle værtslande til at træffe alle 
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nødvendige foranstaltninger for at opnå dette og til at fjerne administrative eller 
lovgivningsmæssige hindringer; opfordrer værtslandene til at fokusere på adgang til 
beskæftigelse, sundhedsydelser og uddannelse samt civil dokumentation, hvilket vil 
fremme flygtninges muligheder for at arbejde hen imod at blive selvhjulpne;

34. bemærker, at EU's Madadtrustfond som reaktion på krisen i Syrien udløber ved 
udgangen af 2021; opfordrer Kommissionen til at sikre finansielle midler til EU's 
humanitære reaktion på krisen i Syrien inden for rammerne af instrumentet for 
naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde og til at sikre, at dets 
projekter fungerer uhindret;

35. opfordrer alle medlemsstater til at støtte principbaseret humanitær bistand uden at 
normalisere forbindelserne med det syriske regime; advarer mod at investere EU's 
finansielle aktiver, enten direkte eller indirekte, i Syriens generelle genopbygning, hvis 
det syriske regime ikke gennemfører en troværdig politisk proces; opfordrer NF/HR til 
som led i den langsigtede planlægning af reaktionen i Syrien at udvikle en solid 
due diligence-politik på menneskerettighedsområdet for fremtidige 
genopbygningsinterventioner i tæt samarbejde med det syriske civilsamfund, herunder 
en overvågningsramme med specifikke indikatorer vedrørende 
menneskerettighedsstandarder; beklager russiske, iranske, kinesiske og tyrkiske 
forretningsplaner om at drage fordel af Syriens ødelæggelse;

36. opfordrer medlemsstaterne til at opretholde sanktioner over for enkeltpersoner og 
enheder, der er involveret i undertrykkelsen i Syrien; understreger betydningen af at 
undgå utilsigtede negative konsekvenser af sanktioner gennem humanitære undtagelser 
for principbaseret humanitær indsats og betydningen af at tackle udfordringerne i 
forbindelse med overregulering af banker sammen med USA;

37. opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at forny og udvide listen over 
dem, der er genstand for målrettede sanktioner i henhold til EU's nye globale 
sanktionsordning for menneskerettigheder, herunder de syriske, russiske og iranske 
civile og militære ledere, der er troværdigt involveret i krigsforbrydelser;

38. forpligter sig til at vedtage en effektiv due diligence-lovgivning i EU, der pålægger EU-
virksomheder og virksomheder, der opererer på det indre marked, due diligence-
forpligtelser på menneskerettighedsområdet;

39. minder alle EU-medlemsstater om, at Syrien ikke er noget sikkert land at vende tilbage 
til; mener, at enhver tilbagesendelse bør være sikker, frivillig, værdig og informeret i 
overensstemmelse med EU's erklærede holdning; opfordrer alle EU's medlemsstater til 
at afholde sig fra at ændre de nationale politikker i retning af at fratage visse kategorier 
af syrere deres beskyttede status og til at vende denne tendens, hvis de allerede har 
anvendt sådanne politikker; opfordrer indtrængende Libanon, Tyrkiet og alle lande i 
regionen til at suspendere deportationer af syrere tilbage til Syrien mod deres vilje;

40. fordømmer den uoprettelige skade, som Assads brændte jords taktik har påført 
kultursteder, og jihadisters plyndring og smugling af artefakter, som bruger dem til at 
finansiere deres rolle i konflikten;
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41. er ekstremt bekymret over den forværrede humanitære, sundhedsmæssige og 
sikkerhedsmæssige situation i lejre i det nordøstlige Syrien, navnlig al-Hol- og Roj-
lejrene, som fortsat danner grobund for radikalisering; mener, at EU-borgere, der 
mistænkes for at tilhøre terrororganisationer og tilbageholdes i disse lejre, bør 
retsforfølges ved en domstol; udtrykker sit chok efter drabet på en medarbejder i Læger 
Uden Grænser, der arbejdede i al‑Hol-lejren, den 24. februar 2021, hvilket yderligere 
viser de menneskelige følger af volden og de usikre levevilkår i lejren;

42. opfordrer medlemsstaterne til at beskytte mindreårige statsborgere, der kan 
tilbageholdes for sikkerhedsrelaterede lovovertrædelser eller tilknytning til væbnede 
grupper;

43. opfordrer medlemsstaterne til at lette børns tilbagevenden til deres oprindelsesland med 
henblik på rehabilitering, reintegration og/eller retsforfølgning, alt efter hvad der er 
relevant, i fuld overensstemmelse med folkeretten;

44. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for 
EU's Optræden Udadtil, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer 
og parlamenter, Republikken Iraks regering og det irakiske Repræsentanternes Råd, 
Kurdistans regionale regering og Den Russiske Føderations regering og parlament.


