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Nucleaire dreigingen en mensenrechten in Noord-Korea  

Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over nucleaire dreigingen en 

mensenrechten in de Democratische Volksrepubliek Korea (2013/2565(RSP)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn eerdere resoluties over de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK), 

– gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken over de DVK van 18 februari 2013, 

– gezien de resoluties van de VN-Veiligheidsraad 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 

2094 (2013), 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006) en 1887 (2009),  

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens en alle relevante internationale 

mensenrechteninstrumenten, waaronder het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten, die door de DVK zijn goedgekeurd en geratificeerd, 

– gezien het Verdrag van 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende 

behandeling of bestraffing, 

– gezien de relevante resoluties van de VN-Mensenrechtenraad, met name die van 19 maart 

2012, aangenomen bij consensus, over de mensenrechtensituatie in de DVK, 

– gezien het verslag van 1 februari 2013 van Marzuki Darusman, de bijzondere rapporteur 

voor de mensenrechtensituatie in de DVK, 

– gezien artikel 110, leden 2 en 4, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de Raad van de Europese Unie en de VN-Veiligheidsraad hun 

veroordeling hebben uitgesproken over het feit dat de DVK op 12 december 2012 met 

behulp van ballistische rakettechnologie een raket heeft gelanceerd en op 12 februari 2013 

een kernproef heeft uitgevoerd, hetgeen duidelijk in strijd is met de internationale 

verplichtingen van de DVK uit hoofde van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad en een 

ernstige bedreiging van de regionale en internationale vrede en stabiliteit vormt; 

B. overwegende dat de verspreiding van nucleaire, chemische en biologische wapens en hun 

lanceerinrichtingen een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid is; 

overwegende dat de DVK in 2003 het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens 

(NPV) heeft opgezegd, sinds 2006 kernproeven uitvoert en in 2009 officieel heeft verklaard 

een kernwapen te hebben ontwikkeld; overwegende dat het doorzetten van de onwettige 

nucleaire en ballistische programma's een uitdaging is voor het internationale non-

proliferatiestelsel, en regionale spanningen dreigt te vergroten; 

C. overwegende dat dit niet bevorderlijk is voor het doel dat de DVK zegt na te streven, 

namelijk het vergroten van haar veiligheid; overwegende dat de DVK met haar militair 

georiënteerde economie ver verwijderd is gebleven van de uitgesproken doelstelling van 

een sterke en welvarende natie, en de bevolking integendeel met haar bezitsdrang naar 

massavernietigingswapens en hun lanceerinrichtingen steeds meer in isolement en armoede 



heeft gedreven; 

D. overwegende dat de DVK onlangs is teruggekomen op het wapenstilstandsakkoord met de 

Republiek Korea en de hotline tussen Pyongyang en Seoul heeft verbroken; overwegende 

dat het Koreaanse schiereiland al decennialang spanningen en militaire confrontaties kent; 

overwegende dat de EU sterk voorstander is van het idee van een kernvrij Koreaans 

schiereiland en de hervatting van het zespartijenoverleg van essentieel belang acht voor 

vrede en stabiliteit in de regio; 

E. overwegende dat het regime van de DVK niet heeft samengewerkt met de VN en alle 

resoluties van de VN-Mensenrechtenraad en de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties inzake de mensenrechten in Noord-Korea heeft verworpen; overwegende dat het 

regime evenmin heeft samengewerkt met de bijzondere rapporteur van de VN voor de 

mensenrechtensituatie in het land, en alle hulp van de Hoge VN-Commissaris voor de 

rechten van de mens heeft afgewezen; 

F. overwegende dat de Europese Unie de naleving van mensenrechten en democratie 

wereldwijd verdedigt en bevordert; overwegende dat de mensenrechtensituatie en de 

humanitaire situatie in de DVK zeer alarmerend zijn; overwegende dat de regering van de 

DVK geen politieke oppositie, vrije en eerlijke verkiezingen, vrije media, vrijheid van 

godsdienst, van vereniging of van beweging en collectieve arbeidsovereenkomsten toestaat; 

G. overwegende dat het gerechtelijk apparaat ondergeschikt is aan de staat en de doodstraf 

voor een breed scala misdaden tegen de staat geldt en in het strafwetboek periodiek wordt 

uitgebreid, waarbij burgers, met inbegrip van kinderen, worden gedwongen openbare 

executies bij te wonen; overwegende dat de overheidsautoriteiten stelselmatig overgaan tot 

buitengerechtelijke executies en willekeurige opsluiting en het doen verdwijnen van mensen 

– inclusief het ontvoeren van buitenlanders – en meer dan 200 000 mensen vasthouden in 

gevangenissen en zogenaamde heropvoedingskampen; 

H. overwegende dat de bevolking van de DVK sinds decennia wordt geconfronteerd met een 

ontwikkelingsachterstand, een gebrekkige gezondheidszorg en ernstige ondervoeding van 

moeders en kinderen, in een context van politiek en economisch isolement, terugkerende 

natuurrampen en stijgingen van internationale voedsel- en olieprijzen; overwegende dat 

grote aantallen burgers honger lijden en in belangrijke mate afhankelijk zijn van 

internationale voedselhulp; overwegende dat massale voedseltekorten en hongersnood grote 

gevolgen hebben voor een breed spectrum van mensenrechten; overwegende dat 

tienduizenden Noord-Koreanen naar China zijn gevlucht en hun land hebben verlaten om 

aan de alom heersende honger en repressie te ontkomen; 

Nucleaire dreiging 

1. staat afkeurend tegenover het feit dat de DVK kernproeven en raketlanceringen uitvoert en 

verzoekt de DVK met klem geen verdere provocerende stappen te nemen door alle 

activiteiten rond haar ballistische raketprogramma op te schorten en haar huidige 

kernprogramma's volledig en onomkeerbaar te beëindigen; vraagt de DVK om het 

Alomvattende Kernstopverdrag onverwijld te ondertekenen en te bekrachtigen; 

2. veroordeelt de officiële aankondiging van de DVK dat het land zich het recht voorbehoudt 

om een preventieve aanval met kernwapens uit te voeren; doet een beroep op de DVK om 

het Handvest van de Verenigde Naties na te leven dat haar leden ertoe verplicht zich te 



onthouden van dreigingen met of gebruik van geweld tegen een andere staat; 

3. betreurt dat de DVK het niet-aanvalspact met Zuid-Korea heeft herroepen, haar hotline met 

Seoul heeft verbroken en hun gemeenschappelijke grenspost heeft gesloten, en haar 

frontlijntroepen in staat van paraatheid heeft gebracht voor een eventuele oorlog; is 

ingenomen met het feit dat de Raad en de VN-Veiligheidsraad zich op 7 maart 2013 naar 

aanleiding van de laatste kernproef in een stemming hebben uitgesproken voor strengere 

sancties; verzoekt de DVK een constructief pad te bewandelen door aansluiting te zoeken 

bij de internationale gemeenschap en zo bij te dragen tot de regionale stabiliteit en meer 

welvaart voor de Noord-Koreanen; 

4. dringt er bij de DVK op aan haar eerder gedane toezeggingen voor een moratorium op 

raketlanceringen te herbevestigen en opnieuw toe te treden tot het non-proliferatieverdrag, 

dat de hoeksteen van het nucleaire non-proliferatieregime vormt en als basis fungeert voor 

het streven naar nucleaire ontwapening en het vreedzame gebruik van kernenergie; 

onderstreept het belang van grotere inspanningen om het Verdrag inzake de niet-

verspreiding van kernwapens te versterken; herinnert aan de slotverklaring van de 

Toetsingsconferentie van het nucleaire Non-Proliferatieverdrag van 2010, waarin uiting 

wordt gegeven aan diepe bezorgdheid over de rampzalige gevolgen van het gebruik van 

kernwapens en wordt herbevestigd dat alle staten te allen tijde de toepasselijke 

internationale wetgeving moeten naleven, inclusief het internationale humanitaire recht; 

5. pleit uitdrukkelijk voor een diplomatieke en politieke oplossing voor de Noord-Koreaanse 

nucleaire kwestie; verklaart andermaal het zespartijenoverleg te steunen en verlangt dat dit 

overleg wordt hervat; dringt bij alle deelnemers aan het zespartijenoverleg aan op méér 

inspanningen; roept de DVK ertoe op opnieuw op constructieve wijze met de internationale 

gemeenschap te gaan praten, en in het bijzonder met de leden van het zespartijenoverleg, en 

wel met het oog op duurzame vrede en veiligheid op een kernwapenvrij Koreaans 

schiereiland, als de beste wijze om een welvarender en stabielere toekomst voor de DVK te 

verzekeren; 

6. vraagt de Volksrepubliek China, als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad en 

voornaamste handelspartner van de DVK, haar invloed op dat land aan te wenden en te 

proberen verdere escalatie van de situatie te voorkomen, en wijst erop dat de 

Volksrepubliek China resolutie 2094 (2013) van de VN-Veiligheidsraad heeft gesteund; 

neemt kennis van de consensus tussen de leden van de VN-Veiligheidsraad in hun reactie 

op de recente kernproef van de DVK; 

7. onderstreept in dit verband dat de wereldwijde inspanningen voor nucleaire ontwapening 

moeten worden opgevoerd; roept op tot het treffen van maatregelen voor het creëren van 

vertrouwen; 

Mensenrechten  

8. spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de erger wordende schendingen van de 

mensenrechten in de DVK, die door eerdere en de huidige speciale rapporteur van de VN 

voor Noord-Korea zijn omschreven als flagrant, wijdverspreid en systematisch en als 

ernstiger dan waar ook ter wereld, en die mogelijkerwijs beschouwd kunnen worden als 

misdaden tegen de menselijkheid; roept de DVK ertoe op om een zinvolle dialoog over de 

mensenrechten aan te gaan met de EU; 



9. verzoekt de regering van de DVK haar verplichtingen uit hoofde van de 

mensenrechteninstrumenten waarbij het land partij is na te komen en erop toe te zien dat 

humanitaire organisaties, onafhankelijke mensenrechtenwaarnemers en de speciale VN-

rapporteur voor de mensenrechtensituatie van de DVK toegang hebben tot het land en de 

noodzakelijke medewerking krijgen; 

10. is ingenomen met de oprichting van een VN-onderzoekscommissie voor de DVK, zoals 

voorgesteld door de Europese Unie en Japan; 

11. vraagt de overheid om een moratorium op alle terechtstellingen en de afschaffing van de 

doodstraf in de nabije komst; verzoekt de DVK een einde te maken aan buitengerechtelijke 

executies en onvrijwillige verdwijningen, politieke gevangenen vrij te laten en haar burgers 

toe te staan vrij te reizen, zowel in Noord-Korea zelf als naar het buitenland; verzoekt de 

DVK vrije meningsuiting en persvrijheid voor nationale en internationale media toe te staan 

en haar burgers ongecensureerde toegang tot het internet te verlenen; 

12. spreekt zijn bijzondere bezorgdheid uit over de ernst van de voedselsituatie in het land en de 

gevolgen daarvan voor de economische, sociale en culturele rechten van de bevolking; 

verzoekt de Europese Commissie de huidige humanitaire hulpprogramma's en de 

communicatiekanalen met de DVK in stand te houden en erop toe te zien dat de goederen 

veilig aankomen bij het beoogde deel van de bevolking; vraagt de autoriteiten van de DVK 

ervoor te zorgen dat alle burgers conform de humanitaire beginselen naargelang hun 

behoefte toegang krijgen tot voedsel- en humanitaire hulp; 

o 

o     o 

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de 

Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de speciale vertegenwoordiger van de EU inzake 

de mensenrechten, de regering van de Democratische Volksrepubliek Korea, de regering 

van de Republiek Korea, de regering van de Volksrepubliek China, de speciale rapporteur 

van de VN inzake de mensenrechtensituatie in de DVK en de secretaris-generaal van de 

Verenigde Naties. 

 

 


