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Burman tilanne 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. syyskuuta 2007 Burmasta 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Burmasta ja erityisesti 6. syyskuuta 2007 

antamansa päätöslauselman1, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan, 

 

A. ottaa huomioon, että Burman buddhalaismunkkien liitto on johtanut massiivista 

rauhanomaisten mielenosoitusten aaltoa Burman sortavaa sotilasjunttaa vastaan ja 

vaatinut vapautta Aung San Suu Kyille ja muille poliittisille vangeille, 

 

B. ottaa huomioon, että mielenosoitukset ovat kasvaneet jatkuvasti huolimatta pidätyksistä 

ja hallituksen joukkojen pelätystä väkivaltaisesta reagoinnista, 

 

C. ottaa huomioon, että Dalai Lama vetosi 23. syyskuuta 2007 Burman viranomaisiin, jotta 

nämä välttäisivät väkivaltaa buddhalaisia munkkeja ja muita mielenosoittajia vastaan, 

 

D. ottaa huomioon, että 20. syyskuuta 2007 Burman tilanteesta keskusteltiin ainoastaan 

lyhyesti YK:n turvallisuusneuvostossa, 

 

1. antaa tunnustusta Burman munkkien ja kymmenientuhansien muiden rauhanomaisten 

mielenosoittajien rohkealle toiminnalle heidän vastustaessaan demokratian vastaista 

sortohallintoa Burmassa ja tuomitsee jyrkästi Burman viranomaisten raakamaiset 

vastatoimet; 

 

2. toistaa vaatimuksensa Aung San Suu Kyin välittömästä vapauttamisesta ja täydellisestä 

liikkumis- ja ilmaisuvapaudesta; 

 

3. pitää kauhistuttavana rauhanomaisten mielenosoittajien surmaamista, vaatii tiukasti, että 

turvallisuusjoukkojen on palattava kasarmeille, ja kehottaa tunnustamaan oikeutetuiksi 

vaatimukset kansainvälisen lääkintäavun toimittamisesta loukkaantuneille sekä 

vangittujen mielenosoittajien ja muiden poliittisten vankien vapauttamisesta; 

 

4. pyytää lopettamaan nykyisen laittoman perustuslakiprosessin ja korvaamaan sen 

täysimääräisesti edustavalla kansalliskokouksella, johon osallistuvat myös Kansallinen 

demokratialiitto ja muut poliittiset puolueet ja ryhmät; 

 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0384. 



5. pyytää Kiinaa ja Venäjää tukemaan täysin YK:n turvallisuusneuvoston lausuntoa, jossa 

tuomitaan raakamainen voimankäyttö Burmassa, ja kehottaa turvallisuusneuvostoa 

valtuuttamaan YK:n pääsihteerin toimimaan välittäjänä Burmassa helpottaakseen 

kansallisen sovinnon syntymistä ja siirtymistä demokratiaan ja YK:n yleiskokousta 

ryhtymään välittömästi asianmukaisiin toimiin; 

 

6. kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa varmistamaan, että YK:n pääsihteerin Burman-

kysymysten erityisneuvonantaja Ibrahim Gambari toteuttaa mahdollisimman pian 

suunnitellun Burman-vierailunsa ja että hänelle annetaan liikkumisvapaus ja esteetön 

pääsy; 

 

7. kehottaa EU:n neuvostoa ottamaan kiireellisesti yhteyttä Yhdysvaltoihin, Kaakkois-

Aasian maiden yhteistyöjärjestöön (ASEAN) ja muihin kansainvälisen yhteisön jäseniin 

koordinoitujen lisätoimien valmistelemiseksi, mukaan luettuina kohdennetut 

talouspakotteet, joita voitaisiin ottaa käyttöön Burman hallitusta vastaan, mikäli se 

turvautuu väkivaltaan eikä noudata kehotusta palata demokratiaan; 

 

8. pyytää komissiota asettamaan saataville riittävästi varoja demokratian ja 

ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevan rahoitusvälineen puitteissa 

tukeakseen aktiivisesti demokratialiikettä ja kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat hyvän 

hallintotavan palauttamiseksi Burmaan; 

 

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

jäsenvaltioiden hallituksille, ASEANin jäsenmaiden hallituksille, Kansalliselle 

demokratialiitolle (NLD), Myanmarin rauhan ja kehityksen neuvostolle sekä 

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. 

 


