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Položaj burmanskih beguncev na Tajskem 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o položaju burmanskih 

beguncev na Tajskem 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o statusu beguncev iz leta 1951 in njenega 

protokola iz leta 1967, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burmi, 

– ob upoštevanju člena 115(5) svojega Poslovnika, 

A. ker je po poročilih mornarica v tajskih ozemeljskih vodah med 18. in 30. decembrom 2008 

na čolnih prestregla približno 1000 pripadnikov ljudstva Rohingya, nato pa so jih odvlekli v 

mednarodne vode brez navigacijske opreme ali zadostne količine hrane in vode; ker so 

številni med njimi pogrešani in obstaja strah, da so utonili, nekatere pa so rešili člani 

indonezijske oz. indijske obalne straže, 

B. ker vladajoči vojaški režim sistematično, trajno in vsepovprek krši človekove pravice 

pripadnikov ljudstva Rohingya, etnično pretežno muslimanske skupnosti v zahodni Burmi, 

tudi z odrekanjem državljanskih pravic, strogim omejevanjem svobode gibanja in 

samovoljnimi aretacijami, 

C. ker je v zadnjih letih več deset tisoč Burmancev pobegnilo iz domovine zaradi zatiranja in 

vsesplošne lakote ter tvegalo življenja, da bi prišli na Tajsko ter v druge države 

jugovzhodne Azije; ker je Tajska vse pogosteje prehodni cilj za begunce iz Burme, 

D. ker so tajske oblasti zanikale te obtožbe, predsednik vlade Abhisit Vejjajiva pa je obljubil 

popolno preiskavo, 

E. ker je Agencija za begunce Združenih narodov izrazila zaskrbljenost glede poročanja o 

slabem ravnanju z burmanskimi begunci ter dobila dostop do nekaterih izmed 126 

pripadnikov ljudstva Rohingya, ki jih imajo tajske oblasti še vedno v priporu, 

F. ker tajske oblasti trdijo, da so bili migranti, zajeti v tajskih vodah, nezakoniti ekonomski 

migranti, 

1. obžaluje poročila o nečloveškem ravnanju z begunci iz ljudstva Rohingya in poziva tajsko 

vlado kot spoštovano članico mednarodne skupnosti, ki je dobro poznana po svoji 

gostoljubnosti do beguncev, naj sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da 

življenja pripadnikov ljudstva Rohingya ne bodo ogrožena ter da bodo obravnavani v skladu 

s humanitarnimi standardi; 

2. odločno obsoja, da burmanska vlada, ki je v prvi vrsti odgovorna za brezupen položaj 

beguncev, vztrajno preganja pripadnike ljudstva Rohingya; zahteva obnovitev burmanskega 

državljanstva za pripadnike tega ljudstva, takojšnjo odpravo vseh omejitev v zvezi z njihovo 



svobodo gibanja, pravico do izobraževanja in do poroke, prenehanje verskega preganjanja, 

uničevanja mošej in drugih verskih objektov ter kršitev človekovih pravic po državi kot tudi 

prenehanje načrtnega opustošenja, arbitrarnih obdavčitev in zaplenjevanja zemljišč; 

3. poziva tajsko vlado, naj beguncev iz ljudstva Rohingya in prosilcev za azil, tudi ljudi s 

čolnov, ne prežene nazaj v Burmo, kjer bodo njihova življenja ogrožena ali kjer bi lahko bili 

izpostavljeni mučenju; 

4. pozdravlja izjavo predsednika vlade Abhisita Vejjajiva, da bo raziskal obtožbe o slabem 

ravnanju vojske s prosilci za azil iz ljudstva Rohingya in zahteva popolnoma pregledno, 

temeljito in nepristransko preiskavo, da bi ugotovili dejstva in sprejeli ustrezne ukrepe proti 

odgovornim za slabo ravnanje z burmanskimi begunci; 

5. pozdravlja sodelovanje tajske vlade z Visokim komisarjem Združenih narodov za begunce 

in poziva k takojšnjemu in polnemu dostopu do vseh priprtih pripadnikov ljudstva Rohingya 

s čolnov, da bodo opredelili njihove potrebe po zaščiti; obenem poziva tajsko vlado, naj 

podpiše Konvencijo Združenih narodov o statusu beguncev in njen protokol iz leta 1967; 

6. poudarja, da problematika ljudi s čolnov, ki zadeva Tajsko in druge države, predvsem 

regionalna; izraža pozitivno stališče glede prizadevanj tajske vlade, da bi povečala 

sodelovanje med regionalnimi sosedi za obravnavanje vprašanja pripadnikov ljudstva 

Rohingya; v zvezi s tem pozdravlja srečanje med stalnim sekretarjem za zunanje zadeve 

Virasakdijem Futrakulom ter veleposlaniki Indije, Indonezije, Bangladeša, Malezije in 

Burme, ki je potekalo 23. januarja 2009; poziva države Združenja držav jugovzhodne Azije 

(ASEAN), zlasti tajsko predsedstvo in zadevne mednarodne organizacije, naj si prizadevajo 

za trajno rešitev te dolgotrajne težave; 

7. poziva države članice, naj ob njegovi obnovitvi aprila 2009 okrepijo skupno stališče EU, da 

bodo obravnavale vprašanje hude diskriminacije pripadnikov ljudstva Rohingja; 

8. meni, da je izredno pomembno poslati misijo EP v Burmo, glede na sedanji položaj 

človekovih pravic, ki še naprej ne kaže znakov izboljšanja, ter meni, da je treba okrepiti 

mednarodni pritisk na režim; 

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav 

članic, vladi Kraljevine Tajske, vladi Burme, generalnemu sekretarju Združenja držav 

jugovzhodne Azije, Visokemu komisarju Združenih narodov za begunce in Generalnemu 

sekretarju Združenih narodov. 

 


