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Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeustilanteesta Myanmarissa, 
uskonnollisten ja etnisten ryhmien tilanne mukaan lukien
(2021/2905(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Myanmarista ja rohingya-väestön 
tilanteesta, erityisesti 22. marraskuuta 20121, 20. huhtikuuta 20122, 20. toukokuuta 
20103, 25. marraskuuta 20104, 7. heinäkuuta 20165, 15. joulukuuta 20166, 14. syyskuuta 
20177, 14. kesäkuuta 20188, 13. syyskuuta 20189, 19. syyskuuta 201910 ja 
11. helmikuuta 202111 antamansa päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon 22. helmikuuta 2021 annetut neuvoston päätelmät Myanmarista, 

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 23. maaliskuuta 2021 antaman julkilausuman 
väkivallan lisääntymisestä Myanmarissa sekä 27. heinäkuuta 2021, 30. huhtikuuta 2021, 
12. toukokuuta 2021 ja 27. heinäkuuta 2021 annetut julkilausumat Myanmarista,

– ottaa huomioon korkean edustajan EU:n puolesta 30. huhtikuuta 2021 antaman 
julkilausuman ASEAN-maiden johtajien kokouksen tuloksista,

– ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 3. maaliskuuta 2021 antaman 
julkilausuman armeijan tekemistä jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista ja 
23. toukokuuta 2021 antaman julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista Myanmarissa,

– ottaa huomioon Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista 
toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/184/YUTP muuttamisesta 18. kesäkuuta 2021 
annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2021/100012, 

– ottaa huomioon Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista 
toimenpiteistä 29. huhtikuuta 2021 annetun neuvoston päätöksen13,

– ottaa huomioon EU:n suuntaviivat uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämiseksi ja 

1 EUVL C 419, 16.12.2015, s. 189.
2 EUVL C 258 E, 7.9.2013, s. 79.
3 EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 154.
4 EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 120.
5 EUVL C 101, 16.3.2018, s. 134.
6 EUVL C 238, 6.7.2018, s. 112.
7 EUVL C 337, 20.9.2018, s. 109.
8 EUVL C 28, 27.1.2020, s. 80.
9 EUVL C 433, 23.12.2019, s. 124.
10 EUVL C 171, 6.5.2021, s. 12.
11 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0054.
12 EUVL L 219 I, 2.8.2021, s. 57.
13 EUVL47, 30.4.2021, s 17.
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suojelemiseksi, 

– ottaa huomioon Myanmarin perustuslain 34 pykälän, jossa tunnustetaan uskonnon tai 
vakaumuksen vapaus ja turvataan kansalaisille oikeus ”vapaasti tunnustaa ja harjoittaa 
uskontoa”,

– ottaa huomioon Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) 24. huhtikuuta 2021 
hyväksymät sovitut viisi asiakohtaa,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 31. elokuuta 2021 annetun raportin, 
”Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar”, 

– ottaa huomioon Myanmarin tilanteesta 18. kesäkuuta 2021 annetun YK:n 
yleiskokouksen päätöslauselman 75/287,

– ottaa huomioon YK:n riippumattoman kansainvälisen selvitysvaltuuskunnan raportin 
Myanmarista ”Sexual and gender-based violence in Myanmar and the gendered impact 
of its ethnic conflicts”.

– ottaa huomioon Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportit sekä Kansainvälisen työjärjestön 
valvontamekanismin raportit,

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 2021 julkaistun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 
kertomuksen Myanmarin ihmisoikeustilanteesta,

– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2021 annetut YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 
julkilausumat,

– ottaa huomioon Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
Thomas H. Andrewsin 22. syyskuuta 2021 antaman lausuman,

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston raportit Myanmarista ja 
rohingya-muslimien ja muiden vähemmistöjen ihmisoikeustilanteesta,

– ottaa huomioon Myanmaria koskevan riippumattoman tutkintamekanismin 
1. heinäkuuta 2021 päivätyn raportin,

– ottaa huomioon Rakhinen osavaltiota käsitelleen neuvoa-antavan toimikunnan 
loppuraportin (Annanin raportti) ja suositukset,

– ottaa huomioon Kansainvälisen tuomioistuimen 23. tammikuuta 2020 antaman 
määräyksen, joka liittyy väliaikaisten toimenpiteiden käynnistämiseen Gambian 
tasavallan vireille panemassa asiassa, joka koskee joukkotuhontana pidettävän rikoksen 
ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi tehdyn yleissopimuksen soveltamista (Gambia v. 
Myanmar),

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,
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– ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyt Geneven sopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

– ottaa huomioon vuonna 1948 tehdyn YK:n yleissopimuksen joukkotuhontana 
pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että 1. helmikuuta 2021 Myanmarin armeija, josta käytetään nimeä 
Tatmadaw, rikkoi räikeästi perustuslakia ja pidätti presidentti Win Myintin ja 
valtiollisen neuvonantajan Aung San Suu Kyin sekä hallituksen johtavia jäseniä, 
kaappasi vallan ottaen haltuunsa lainsäädäntövallan, oikeuslaitoksen ja 
toimeenpanovallan ja julisti maahan yhden vuoden pituisen poikkeustilan; ottaa 
huomioon, että elokuussa 2021 armeijan ylipäällikkö Min Aung Hlaing ilmoitti, että 
hänet on nimitetty pääministeriksi ja että poikkeustilaa jatketaan elokuuhun 2023 asti;

B. ottaa huomioon, että Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevä YK:n 
erityisraportoija ilmoitti virallisessa lausunnossa, että sotilasjuntan laajat ja 
järjestelmälliset hyökkäykset Myanmarin kansaa vastaan ovat kansainvälisen oikeuden 
mukaan todennäköisesti rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia; ottaa huomioon, 
että YK:n erityisraportoija totesi nimenomaisesti, että vallankaappauksen ja väkivallan 
suunnittelijat ja toteuttajat olisi saatettava vastuuseen teoistaan;

C. ottaa huomioon, että toukokuussa 2021 sotilasjuntta toteutti alustavia toimia Aung San 
Suu Kyin, joka oli ollut hallituksessa helmikuun 2021 vallankaappaukseen asti, 
poliittisen puolueen hajottamiseksi;

D. ottaa huomioon, että Myanmarin kansan demokraattisia toiveita edustamaan perustettiin 
Committee Representing the Pyidaungsu Hlattaw (CRPH) ja National Unity 
Government (NUG);

E. ottaa huomioon, että vastauksena vallankaappaukseen monissa Myanmarin 
kaupungeissa käynnistyi rauhanomaisia protesteja ja mielenosoituksia; ottaa huomioon, 
että 1. helmikuuta 2021 alkaen poliitikkoja, hallituksen viranhaltijoita, 
kansalaisyhteiskunnan edustajia, uskonnollisia toimijoita, rauhanomaisia 
mielenosoittajia ja kirjailijoita on pidätetty laittomasti tai asetettu kotiarestiin; ottaa 
huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston viimeisimmässä raportissa 
todetaan, että vallankaappauksesta lähtien yli 1 120 ihmistä on tapettu ja 
sotilasviranomaiset ovat pidättäneet yli 8 000 ihmistä, kuten poliitikkoja, aktivisteja ja 
valtion virkamiehiä; ottaa huomioon, että tuomioistuimet ovat antaneet tuomion 
312 ihmiselle, joista 26 on tuomittu kuolemaan, mukaan lukien kaksi lasta; ottaa 
huomioon, että raporttien mukaan ainakin 120 ihmistä on kuollut pidätettyinä ollessaan; 
ottaa huomioon, että heinäkuuhun 2021 mennessä juntta oli tappanut ainakin 75 lasta;

F. ottaa huomioon, että sotilaat ovat samanaikaisesti lisänneet hyökkäyksiä Myanmarin 
tiedotusvälineitä vastaan ja että yhä useampia toimittajia on pidätetty mielivaltaisesti, 
vangittu ja että heitä on asetettu syytteeseen tiedotusvälineiden vaientamiseksi ja vapaan 
ilmaisun tuhoamiseksi; ottaa huomioon, että juntta käyttää yhä useammin 
valvontavälineitä ja sensuuria rajoittamalla televiestintää ja internetiä;
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G. toteaa, että kidutusta käytetään laajalti ihmisiin, jotka ovat pidätettyinä siksi, että he 
osallistuivat demokratiaa puolustaviin mielenosoituksiin; ottaa huomioon, että 
kidutusmenetelmiin kuuluvat hakkaamiset, valeteloitukset aseilla, savukkeilla 
polttaminen, raiskaus ja raiskauksella uhkaaminen; ottaa huomioon, että poliisin 
harjoittama kidutus on ollut ongelmana Myanmarissa ennenkin, mutta Tatmadaw 
käyttää nyt järjestelmällistä uhkaamista kidutuksella osana pyrkimyksiään opposition 
painostamiseksi;

H. ottaa huomioon, että juntta turvautuu yhä useammin kollektiiviseen rankaisemiseen, 
muun muassa sellaisten henkilöiden perheenjäsenten kaappaamiseen, joista on julkaistu 
pidätysmääräys, mutta joita poliisi ja sotilaat eivät ole kyenneet paikallistamaan; ottaa 
huomioon, että myös lapsia, alle kouluikäiset mukaan luettuina, on tapettu tai kaapattu, 
luultavasti pyrkien siten pakottamaan vanhempia ilmoittautumaan viranomaisille;

I. ottaa huomioon, että etniset vähemmistöt harjoittavat kristinuskoa (6,3 prosenttia, 
erityisesti Chin-, Kachin- ja Karen-kansaan kuuluvat), islamia (2,1 prosenttia, erityisesti 
rohingyat, malaijit sekä Yangonin ja muiden vähemmistöjen jäsenet) ja hindulaisuutta 
(0,5 prosenttia, erityisesti Burman intialaiset);

J. ottaa huomioon, että Myanmarissa loukataan uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta ja muita ihmisoikeuksia;

K. toteaa, että kirkkoihin on ammuttu kranaatteja ja niitä on ryöstelty ja että pappeja ja 
pastoreita on pidätetty; ottaa huomioon, että sotilasjoukot ovat pystyttäneet leirejä 
kirkkojen alueille heikentäen siten niiden asemaa hädässä olevien ihmisten 
turvapaikkoina;

L. ottaa huomioon, että Myanmarissa on useita etnisiä ryhmiä; ottaa huomioon, että 
sisäiset konfliktit ovat johtaneet viime vuosikymmeninä tuhansien ihmishenkien 
traagisiin menetyksiin;

M. ottaa huomioon, että Myanmarin kansalaisuuslaissa rohingyat julistetaan 
”ei-kansalaisiksi” tai ”maassa asuviksi ulkomaalaisiksi”, ja että heiltä evätään siten 
kansalaisuus, mikä entisestään pahentaa heidän heikkoa asemaansa; ottaa huomioon, 
että rohingya-vähemmistön vaino ei ole loppunut huolimatta monista kansainvälisen 
yhteisön pyynnöistä;

N. ottaa huomioon, että arviolta 600 000 Rakhinen osavaltiossa jäljellä olevaa rohingyaa 
joutuu yhä kärsimään jatkuvasta syrjintäpolitiikasta ja -käytännöistä, heidän 
perusoikeuksiensa järjestelmällisestä loukkaamisesta, mielivaltaisista pidätyksistä, 
sulkemisesta ylikansoitettuihin leireihin ja siitä, että heidän mahdollisuuksiaan saada 
koulutusta ja terveydenhuoltoa rajoitetaan ankarasti; katsoo, että rohingya-väestön 
sortoa voidaan pitää rikoksena ihmisyyttä vastaan;

O. ottaa huomioon, että rohingyat ja muut etniset vähemmistöt, erityisesti naiset ja tytöt 
ovat edelleen huomattavassa seksuaalisen väkivallan vaarassa erityisesti Tatmadawin ja 
Arakanin armeijan pitkittyneen konfliktin oloissa;
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P. ottaa huomioon, että Myanmarin humanitaarinen kriisi on pahenemassa, sillä yli 
210 000 ihmistä on joutunut siirtymään kotiseudultaan yksin tämän vuoden aikana ja 
kolme miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua; toteaa, että tämä luku on 
kolminkertaistunut kuluneiden kahdeksan kuukauden aikana, ja puolet väestöstä, noin 
20 miljoonaa ihmistä, elää köyhyydessä;

Q. ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri on varoittanut, että riski laaja-alaisesta 
aseellisesta konfliktista edellyttää kollektiivista lähestymistapaa moniulotteisen 
katastrofin ehkäisemiseksi Kaakkois-Aasian sydämessä ja sen ulkopuolella;

R. ottaa huomioon, että Maailman elintarvikeohjelman mukaan puutteellinen ruokaturva ja 
nälkä uhkaavat 6,2 miljoonaa ihmistä eri puolilla Myanmaria, ennen vallankaappausta 
määrä oli 2,8 miljoonaa;

S. ottaa huomioon, että myös covid-19-kriisi on heikentänyt Myanmarin humanitaarista 
tilannetta; ottaa huomioon, että myös mielenosoittajien mielivaltaiset joukkopidätykset, 
ahtaat vankilat ja vankien terveyden yleinen laiminlyöminen ovat osaltaan 
myötävaikuttaneet covid-19-tartuntojen lukumäärän kasvuun;

T. ottaa huomioon, että armeija on käyttänyt covid-19-toimia demokratia-aktivistien, 
ihmisoikeuksien puolustajien ja toimittajien murskaamiseen; ottaa huomioon, että 
oikeus terveyteen ei toteudu asianmukaisesti; ottaa huomioon, että juntta on sulkenut 
sairaaloita ja hyökännyt lääketieteellistä henkilöstöä vastaan, mikä on johtanut 
terveysjärjestelmien romahtamiseen samalla kun covid-19-tartunnat lisääntyvät 
kaikkialla maassa; ottaa huomioon, että joukot ovat tuhonneet lääketieteellisiä 
tarvikkeita ja laitteita ja että ne ovat sijoittautuneet kymmeniin lääketieteellisiin 
laitoksiin, mikä on saanut Myanmarin asukkaat pysymään poissa lääketieteellisistä 
laitoksista pelaten tulevansa pidätetyiksi tai ammutuiksi;

U. ottaa huomioon, että Tatmadaw ja sen kenraalit ovat hankkineet laittomasti varoja 
puutavaran, jalokivien, kaasun ja öljyn laittomalla myynnillä ja että heitä epäillään 
laaja-alaisesta korruptiosta;

V. ottaa huomioon, että YK:n mukaan vuoden 2021 YK:n Myanmarin humanitaarisen 
avun suunnitelma on saanut tähän mennessä vain 46 prosenttia pyydetystä varoista ja 
humanitaariset operaatiot kärsivät rahoituksen merkittävästä vähenemisestä;

1. tuomitsee jyrkästi 1. helmikuuta 2021 tehdyn vallankaappauksen, jonka Tatmadaw 
toteutti komentaja Min Aung Hlaingin johdolla; kehottaa Tatmadawia kunnioittamaan 
täysin marraskuussa 2020 pidettyjen demokraattisten vaalien tulosta ja palauttamaan 
välittömästi siviilihallinnon, lakkauttamaan poikkeustilan, lopettamaan rauhanomaisiin 
mielenosoittajiin kohdistuvan väkivallan käytön, kunnioittamaan sanan- ja 
yhdistymisvapautta ja sallimaan kaikkien vaaleilla valittujen parlamentin jäsenten 
ryhtyä hoitamaan edustajantointaan; kehottaa Myanmarin armeijaa vapauttamaan kaikki 
poliittiset vangit, kumoamaan ilmaisun-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden 
rajoitukset ja kunnioittamaan uskonnon- ja vakaumuksenvapautta;

2. kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta presidentti Win Myintin, valtion 
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neuvonantajan Aung San Suu Kyin ja kaikki muut, jotka on pidätetty perusteettomien 
syytösten nojalla; pitää kaikkien poliittisten johtajien ja vankien vapauttamista 
ensimmäisenä olennaisena askeleena kohti kriisin rauhanomaista ratkaisua ja laillisten 
viranomaisten palauttamista;

3. ilmaisee tukensa Myanmarin kansalle sen taistelussa demokratian, vapauden ja 
ihmisoikeuksien puolesta;

4. tuomitsee Tatmadawin laajamittaisen väkivaltaisen reaktion kaikenlaisiin 
mielenosoituksiin ja räikeät ihmisoikeusloukkaukset, joihin se on syyllistynyt 
Myanmarin kansaa, myös etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä, vastaan ja jotka ovat 
rikoksia ihmisyyttä vastaan; ilmaisee syvän huolensa kirkkoihin, moskeijoihin, 
kouluihin ja terveydenhoitolaitoksiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja uskonnollisten 
johtajien pidätyksistä;

5. tukee CRPH:ta ja NUG:tä Myanmarin kansan pyrkimysten ainoina legitiimeinä 
edustajina ja kehottaa Kaakkois-Aasian maiden liittoa (ASEAN) ja kansainvälistä 
yhteisöä ottamaan ne mukaan aitoon ja osallistavaan poliittiseen vuoropuheluun ja 
toimiin, joilla pyritään ratkaisemaan kriisi rauhanomaisesti oikeusvaltioperiaatteen 
mukaisesti;

6. vaatii, että Punaisen Ristin kansainvälinen komitea pääsee välittömästi ja säännöllisesti 
tapaamaan vangittuja ja käymään vankiloissa Geneven yleissopimusten mukaisesti; 
kehottaa sotilas- ja poliisivoimia antamaan kaikkien Myanmarin turvallisuusjoukkojen 
operaatioiden yhteydessä ennen 1. helmikuuta 2021 ja sen jälkeen pidätettyjen 
henkilöiden perheille täydelliset tiedot heidän kohtalostaan ja olinpaikastaan;

7. palauttaa mieliin Myanmarin monietnisen luonteen; kehottaa Tatmadawia 
kunnioittamaan täysimääräisesti kunkin etnisen ryhmän luovuttamattomia oikeuksia; 
kehottaa tutkimaan välittömästi, tarkasti, riippumattomasti ja avoimesti armeijan 
tekemät rikokset maassa ja saattamaan niiden tekijät oikeuden eteen;

8. on järkyttynyt Tatmadawin rikoksista etnisiä ja uskonnollisia ryhmiä vastaan 
Myanmarissa; tuomitsee jyrkästi Tatmadawin Kayinin, Kayahin, Kachinin, Shanin ja 
Chinin osavaltioissa tekemät hyökkäykset, jotka ovat johtaneet laajamittaisiin 
pakkomuuttoihin, siviilien, myös lasten, kuolemaan, uskonnollisten rakennusten 
tuhoamiseen ja muihin ihmisoikeusloukkauksiin ja humanitaarisen oikeuden 
loukkauksiin;

9. tuomitsee kristittyjen vainoamisen maassa; kehottaa Tatmadawia lopettamaan 
kristittyjen tappamisen ja pidätykset ja lopettamaan kirkkojen tulittamisen ja ryöstelyn; 
korostaa, että kansainvälinen yhteisö on ilmaissut syvän huolensa kristittyjen 
yhteisöihin kohdistetuista väkivaltaisista hyökkäyksistä Myanmarissa;

10. toistaa tuomitsevansa ihmisoikeusloukkaukset ja järjestelmälliset ja laajalle levinneet 
hyökkäykset rohingya-väestöä vastaan; korostaa, että EU aikoo edelleen seurata tiiviisti 
sotilasjohdon toimia maan vähemmistöjä ja erityisesti rohingya-väestöä kohtaan; toistaa 
vaatimuksensa siitä, että Myanmarin viranomaiset luovat edellytykset ja takeet niiden 



RC\1240628FI.docx 9/12 PE697.967v01-00 }
PE697.968v01-00 }
PE697.969v01-00 }
PE697.970v01-00 }
PE697.971v01-00 } RC1

FI

rohingyoiden, jotka haluavat palata kotimaahansa, turvalliselle, vapaaehtoiselle, 
arvokkaalle ja pysyvälle paluulle YK:n valvonnassa;

11. tuomitsee jyrkästi etnisten vähemmistöjen jatkuvan syrjinnän, sillä niiden 
liikkumisvapautta on rajoitettu ankarasti ja niiltä puuttuvat peruspalvelut Myanmarissa;

12. tuomitsee kaikenlaisen juntan kansalaisiin kohdistaman väkivallan sekä muunlaisen 
häirinnän, joka kohdistuu erityisesti ihmisoikeuksien puolustajiin, 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin ja toimittajiin; kehottaa junttaa poistamaan kaikki 
televiestintää ja internetiä, myös riippumattomien tiedotusvälineiden verkkosivustoja ja 
sosiaalisen median alustoja, koskevat rajoitukset;

13. kehottaa lopettamaan välittömästi työntekijöihin ja ammattiliittoihin kohdistuvan 
väkivallan ja suojelemaan ammattiliittojen ja niiden jäsenten oikeuksia, mukaan lukien 
oikeus toimia vapaasti;

14. kehottaa antamaan välittömästi humanitaarista apua haavoittuvassa asemassa oleville 
yhteisöille, naiset, lapset ja etniset vähemmistöt mukaan luettuina, ja lisäämään 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja etnisten yhteisöpohjaisten järjestöjen 
vaikutusvaltaa, jotta varmistetaan, että humanitaarinen apu tavoittaa tehokkaasti sitä 
tarvitsevat; pyytää komissiota ohjaamaan uudelleen ja lisäämään humanitaarista apua, 
terveydenhuollon tuki mukaan luettuna, rajat ylittävien kanavien, paikallisten 
humanitaaristen verkostojen, etnisten palvelujen tarjoajien sekä yhteisöperustaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kautta; pyytää komissiota analysoimaan, miten näiden 
ryhmien kanssa voidaan parhaiten toteuttaa kehityshankkeita, ja suuntaamaan 
kehitysapua vastaavasti;

15. panee erittäin huolestuneena merkille, että Myanmarissa puhjennut kolmas 
covid-19-aalto on pahentanut humanitaarista kriisiä ja että tartuntatasot ovat erityisen 
huolestuttavia kaikkein syrjäytyneimpien väestöryhmien keskuudessa, mukaan lukien 
ihmiset maan ahtaissa ja epäterveellisissä vankiloissa; kehottaa junttaa ottamaan 
uudelleen käyttöön leviämisen estämisstrategian ja kontaktien jäljitysjärjestelmän sekä 
varmistamaan, että ihmiset saavat terveydenhuoltopalveluja ja rokotteita; pyytää 
komissiota lisäämään tukeaan tältä osin ja takaamaan, että tuki tavoittaa kansalaiset, 
myös tarjoamalla covid-19-rokotteita;

16. on järkyttynyt terveydenhuollon työntekijöihin kohdistuneista hyökkäyksistä, 
häirinnästä, pidätyksistä ja kiduttamisesta erityisesti meneillään olevan 
covid-19-terveyskriisin aikana; kehottaa junttaa takaamaan kaikkien terveydenhuollon 
työntekijöiden turvallisuuden ja lopettamaan välittömästi kaiken näihin ihmisiin 
kohdistuvan häirinnän ja hyökkäykset; korostaa, että Myanmarin viranomaisilla on 
vastuu taata terveydenhuollon täysimääräinen saatavuus;

17. tuomitsee sotilasviranomaisten hyökkäykset terveydenhuollon ammattilaisia ja tiloja 
vastaan ja näiden viranomaisten reagoinnin covid-19-pandemiaan; korostaa, että terveys 
sekä terveydenhuollon ja rokotusten saatavuus ovat yleismaailmallisia ihmisoikeuksia;

18. kehottaa Tatmadawia olemaan epäämättä ihmisiltä oikeutta suojeluun covid-19-taudilta 
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ja pääsyä asianmukaiseen hoitoon, sillä tauti voi aiheuttaa merkittäviä ihmishenkien 
menetyksiä Myanmarissa;

19. kehottaa naapurimaiden hallituksia varmistamaan, että niiden viranomaiset eivät estä 
ketään ylittämästä rajaa turvapaikan hakemiseksi; kehottaa näitä hallituksia 
varmistamaan, että avustusjärjestöille ja paikallisille kansalaisyhteiskunnan järjestöille 
annetaan pääsy Myanmarin vastaisilla rajoilla oleville maansisäisille pakolaisille;

20. toistaa tukevansa Myanmarin kansalaisyhteiskuntaa ja demokratian puolestapuhujia ja 
kehottaa EU:ta ja sen toimielimiä jatkamaan ponnistelujaan kansalaisyhteiskunnan 
edistämiseksi nykyisen sotilashallituksen asettamista ja mahdollisesti jatkuvista 
rajoituksista huolimatta;

21. kehottaa ASEANia, sen jäseniä ja erityisesti sen Myanmarin erityislähettilästä 
hyödyntämään ennakoivammin erityisrooliaan Myanmarissa, tekemään yhteistyötä 
YK:n erityislähettilään kanssa ja toimimaan yhteistyössä kaikkien osapuolten, erityisesti 
NUG:n ja kansalaisyhteiskunnan edustajien, etenkin naisten ja etnisten ryhmien, kanssa, 
jotta voidaan edistää vähintään sovittujen viiden asiakohdan tehokasta ja mielekästä 
täytäntöönpanoa, jotta nykyinen kriisi saadaan ratkaistua kestävästi ja demokraattisesti 
lähitulevaisuudessa;

22. kehottaa Kiinaa ja Venäjää osallistumaan aktiivisesti kansainväliseen diplomatiaan ja 
kantamaan vastuunsa YK:n turvallisuusneuvoston pysyvinä jäseninä; odottaa, että niillä 
on rakentava rooli Myanmarin tilanteen tarkastelussa;

23. kehottaa Myanmaria tekemään yhteistyötä kansainvälisten toimien kanssa 
vastuullisuuden varmistamiseksi muun muassa myöntämällä lopulta Myanmaria 
koskevalle riippumattomalle tutkintamekanismille (IIMM) täyden pääsyn maahan; 
kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä varmistamaan, että 
IIMM:llä on tarvittava tuki toimeksiantonsa toteuttamiseksi; muistuttaa, että Myanmar 
on velvollinen noudattamaan Kansainvälisen tuomioistuimen väliaikaisia toimenpiteitä 
koskevaa määräystä;

24. suhtautuu myönteisesti neuvoston Tatmadawin jäsenille ja heidän yrityksilleen äskettäin 
määräämiin pakotteisiin ja kehottaa neuvostoa jatkamaan kohdennettujen ja 
tehokkaiden pakotteiden määräämistä, jotta juntalta poistetaan sen henkireiät ja samalla 
varmistetaan, ettei Myanmarin kansa joudu kärsimään vahinkoa; katsoo, että 
kansainvälisen yhteisön on edelleen ryhdyttävä lisätoimiin armeijaa ja sen johtajia 
vastaan ja pakotettava ne maksamaan, kunnes ne muuttavat suuntansa ja mahdollistavat 
paluun demokratiaan; korostaa, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden on vahvistettava ja 
pantava täytäntöön pakotteita, joita sovelletaan kaikkiin valtiojohtoisiin Myanmarin 
yrityksiin, erityisesti puutavara- ja jalokivialalla; kehottaa komissiota varmistamaan, 
että jäsenvaltioille ja assosioituneille maille EU:n pakotteiden rikkomisesta määrätyt 
kansalliset seuraamukset ovat tehokkaita; korostaa, että tämä edellyttäisi varojen 
jäädyttämistä ja kansainvälisten varainsiirtojen kieltämistä kahdelle valtio-omisteiselle 
pankille, Myanmar Foreign Trade Bankille sekä Myanmar Investment and Commercial 
Bankille, joiden kautta kaikki valuutta kerätään, sekä valtion omistaman Myanmar Oil 
and Gas Enterprise -yrityksen lisäämistä pakotelistalle, koska se tuottaa juntan 
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suurimman yksittäisen valuuttavirran;

25. kehottaa neuvostoa määräämään edelleen kohdennettuja pakotteita niitä kohtaan, jotka 
ovat vastuussa helmikuussa 2021 tehdystä vallankaappauksesta, ja harkitsemaan muita 
mahdollisia toimia; kehottaa neuvostoa sisällyttämään valtion hallintoneuvoston sen 
yksittäisten jäsenten asemesta luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, 
yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä;

26. kehottaa jälleen kerran EU:hun sijoittautuneita yrityksiä, joilla on toimintaa tai 
toimitusketjuja Myanmarissa, noudattamaan tehostettua ihmisoikeuksia koskevaa 
huolellisuusvelvoitetta ja varmistamaan, että niillä ei ole yhteyksiä Myanmarin 
turvallisuusjoukkoihin, niiden omistamiin tai määräysvallassa oleviin yksittäisiin 
jäseniin tai yhteisöihin ja että ne eivät suoraan tai välillisesti edistä juntan demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia vastaan kohdistamia tukahduttamistoimia; kehottaa EU:hun 
sijoittautuneita yrityksiä julkistamaan päätelmänsä ja pyrkimään jatkuvasti parantamaan 
työoloja ja ympäristönormeja yrityksissään Myanmarissa;

27. toistaa kehotuksensa jatkaa kohdennettujen pakotteiden täytäntöönpanoa niitä kohtaan, 
jotka ovat vastuussa rohingya-väestöön kohdistuneista julmuuksista;

28. kehottaa jälleen komissiota käynnistämään pikaisesti tutkimuksen Myanmaria 
hyödyttävistä kauppaetuuksista, erityisesti Myanmarin asevoimien jäsenten omistamien 
yritysten osalta tietyillä aloilla, ja tiedottamaan parlamentille asianmukaisesti 
toteutettavista toimista; toteaa, että parannuksia on saavutettu sen jälkeen, kun 
Myanmar sisällytettiin ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelmään (EBA) vuonna 2013, 
esimerkiksi työpaikkojen luomisessa vaatetusalalle, mikä on hyödyttänyt erityisesti 
naisia; korostaa kuitenkin, että tehostettu sitoutumisprosessi oli otettu käyttöön jo 
vuonna 2018, ja siinä keskityttiin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja 
työntekijöiden oikeuksien noudattamiseen, ja että vallankaappauksella käännettiin 
taaksepäin demokratisoitumisprosessissa saavutettu edistys, mikä heikensi edellytyksiä 
EBA-etuuksien myöntämiselle;

29. kehottaa EU:n Myanmarin edustustoa ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjä seuraamaan 
tiiviisti Myanmarin ihmisoikeus- ja terveystilannetta sekä tällä hetkellä pidätettyinä ja 
vangittuina olevien poliittisten johtajien ja muiden tapauksia;

30. kehottaa jäsenvaltioita ja assosioituneita maita ylläpitämään kaikkien aseiden, 
ammusten ja muiden sotilaallisten, turvallisuus- ja valvontalaitteiden ja -järjestelmien 
suoraa ja välillistä toimitusta, myyntiä ja siirtoa, kauttakulku, kuljetus ja välitys mukaan 
lukien, koskevaa kieltoa, joka koskee myös koulutusta, huoltoa ja muuta sotilaallista ja 
turvallisuusalan apua; korostaa, että kansainvälisen rikostuomioistuimen on tutkittava 
tilannetta tarkemmin;

31. varoittaa vielä suuremman humanitaarisen hätätilan uhkasta, joka johtuu väkivallan 
leviämisestä ja maan vakavasta talouskriisistä, köyhyydestä ja kotiseudultaan siirtymään 
joutuneiden henkilöiden määrästä; kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä täyttämään pikaisesti YK:n vuoden 2021 Myanmarin humanitaarisen avun 
suunnitelman taloudelliset velvoitteensa;
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32. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita puuttumaan tarmokkaasti Myanmarin tilanteeseen ja 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa raportoimaan säännöllisesti 
parlamentille ja erityisesti ulkoasiainvaliokunnalle, myös uskonnollisten ja etnisten 
ryhmien tilanteesta, jotta voidaan varmistaa asianmukainen parlamenttien vuoropuhelu 
tästä tärkeästä ja huolestuttavasta tilanteesta;

33. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Myanmarin lailliselle 
presidentille ja kansallisen yhtenäisyyden hallitukselle, Pyidaungsu Hluttawia 
edustavalle komitealle, Myanmarin valtiolliselle neuvonantajalle, Tatmadawille, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, 
Yhdysvaltojen, Bangladeshin, Yhdistyneen kuningaskunnan, Japanin, Intian, 
Australian, Kanadan ja ASEANin jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, 
Venäjän ja Kiinan hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, ASEANin 
pääsihteerille, ASEANin hallitustenväliselle ihmisoikeustoimikunnalle, Myanmarin 
ihmisoikeustilannetta käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle, YK:n pakolaisasiain 
päävaltuutetulle ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.


