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Jedrske grožnje in človekove pravice v Severni Koreji  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2013 o jedrskih grožnjah in 

človekovih pravicah v Demokratični ljudski republiki Koreji (2013/2565(RSP)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Demokratični ljudski republiki Koreji (v 

nadaljevanju DLRK), 

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanjo politiko z dne 18. februarja 2013 o DLRK, 

– ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 

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

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah in vseh drugih ustreznih 

mednarodnih instrumentov o človekovih pravicah, tudi Mednarodnega pakta o 

državljanskih in političnih pravicah, ki ga je DLRK sprejela in ratificirala, 

– ob upoštevanju Konvencije proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali 

ponižujočega ravnanja ali kaznovanja iz leta 1984, 

– ob upoštevanju ustreznih resolucij sveta OZN za človekove pravice, zlasti resolucije z dne 

19. marca 2012 o položaju človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji, 

– ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca o človekovih pravicah v Demokratični 

ljudski republiki Koreji Marzuka Darusmana z dne 1. februarja 2013, 

– ob upoštevanju člena 110(2)in 110(4) Poslovnika, 

A. ker sta Svet Evropske unije in varnostni svet OZN obsodila izstrelitev rakete DLRK 

12. decembra 2012 z uporabo tehnologije balističnih izstrelkov in jedrske poskuse, ki jih 

je izvedla 12. februarja 2013, s čimer je očitno kršila svoje mednarodne zaveze v okviru 

resolucij varnostnega sveta OZN in resno ogrozila stabilnost regije ter regionalni in 

mednarodni mir in varnost; 

B. ker širjenje jedrskega, kemičnega in biološkega orožja ter njihovih pripadajočih nosilcev 

pomeni grožnjo mednarodnemu miru in varnosti; ker je DLRK leta 2003 odstopila od 

Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (pogodba NPT) in od leta 2006 izvaja jedrske 

poskuse, leta 2009 pa je uradno objavila, da je razvila jedrsko orožje; ker izvajanje 

nezakonitih jedrskih programov in programov balističnih izstrelkov ogroža mednarodni 

režim neširjenja jedrskega orožja in povzroča tveganje, da se bodo napetosti v regiji še 

povečale;  

C. ker ti programi niso v skladu z izraženim ciljem DLRK, da izboljša svojo varnost; ker 

država s svojim gospodarstvom, ki se osredotoča na oborožene sile, še zdaleč ni uresničila 

zadanega cilja o močni in bogati državi in namesto tega s težnjami po pridobitvi orožja za 

množično uničevanje in pripadajočih nosilcev čedalje bolj osamlja in siromaši svoje 

prebivalce; 



D. ker je DLRK nedavno odstopila od korejskega sporazuma o premirju z Republiko Korejo 

in prekinila pogovore med Pjongjangom in Seulom; ker se na Korejskem polotoku že 

desetletja soočajo z napetostmi in vojaškimi spopadi; ker EU odločno podpira zamisel o 

Korejskem polotoku brez jedrskega orožja in meni, da je ponovni začetek šeststranskih 

pogovorov bistvenega pomena za mir in stabilnost v regiji; 

E. ker režim DLRK ni sodeloval z OZN in je zavrnil vse resolucije Sveta OZN za človekove 

pravice in generalne skupščine OZN o človekovih pravicah v Severni Koreji; ker ni 

sodeloval s posebnim poročevalcem OZN o položaju človekovih pravic v državi in je 

zavrnil vso pomoč visoke komisarke OZN za človekove pravice; 

F. ker je Evropska unija zagovornica in spodbujevalka človekovih pravic in demokracije v 

svetu; ker je stanje na področju človekovih pravic in humanitarne razmere v DLRK še 

zmeraj izjemno zaskrbljujoče; ker vlada DLRK ne dovoljuje politične opozicije, 

svobodnih in pravičnih volitev, svobodnih medijev, verske svobode, svobode 

združevanja, kolektivnih pogajanj ali svobode gibanja; 

G. ker je pravosodni sistem podrejen državi in za številne zločine zoper državo velja smrtna 

kazen, kazenski zakonik pa jo občasno podaljšuje, medtem ko so državljani, tudi otroci, 

prisiljeni prisostvovati javnim usmrtitvam; ker državni organi DLRK načrtno izvajajo 

zunajsodne uboje, mučenje, samovoljne pripore in so odgovorni za izginotja, tudi 

ugrabitev tujih državljanov, ter v zaporih in „prevzgojnih taboriščih” pridržujejo več kot 

200 000 ljudi; 

H. ker so prebivalci DLRK že desetletja izpostavljeni nezadostnemu razvoju, slabi 

zdravstveni oskrbi in visoki stopnji podhranjenosti mater in otrok, v okolju politične in 

gospodarske osamitve, pogostih naravnih nesreč in svetovne rasti cen hrane in goriva; ker 

večina prebivalstva trpi zaradi lakote in je v veliki meri odvisna od mednarodne pomoči v 

hrani; ker imata množično pomanjkanje hrane in lakota velike posledice za celo vrsto 

človekovih pravic; ker je več deset tisoč prebivalcev Severne Koreje pobegnilo na 

Kitajsko, da bi ubežalo vsesplošni lakoti in represiji; 

Jedrske grožnje 

1. obsoja jedrske poskuse in raketne dejavnosti DLRK in zahteva, da se vzdrži nadaljnjih 

izzivalnih dejanj, ustavi vse dejavnosti, povezane s programom balističnih izstrelkov, ter 

povsem in nepreklicno opusti obstoječe jedrske programe;  poziva DLRK, naj nemudoma 

podpiše in ratificira Pogodbo o celoviti prepovedi izvajanja jedrskih poskusov; 

2. obsoja uradno objavo DLRK, da si država pridržuje pravico do preventivnega jedrskega 

napada; poziva DLRK, naj spoštuje Ustanovno listino OZN, ki države članice obvezuje, 

da se vzdržijo grožnje s silo ali uporabe sile proti drugim državam; 

3. obžaluje dejstvo, da je DLRK razveljavila sporazum o nenapadanju z Republiko Korejo, 

ukinila posebno neposredno zvezo s Seulom, zaprla skupni mejni prehod ter vojake na 

svoji prvi bojni črti postavila v pripravljenost za morebitno vojno; pozdravlja nadaljnjo 

krepitev sankcij Sveta in Varnostnega sveta OZN z glasovanjem 7. marca 2013 po 

nedavnem jedrskem poskusu; poziva DLRK, naj bo konstruktivna pri svojih zavezah z 

mednarodno skupnostjo, kar bo koristilo regionalni stabilnosti in povečalo blaginjo 

severnokorejskega prebivalstva; 



4. poziva DLRK, naj se ponovno zaveže spoštovanju moratorija za izstreljevanje raket ter 

ponovno pristopi k Pogodbi o neširjenju jedrskega orožja, ki je temelj režima o neširjenju 

jedrskega orožja ter bistvena za nadaljnje jedrsko razoroževanje in miroljubno uporabo 

jedrske energije; poudarja, da si je treba bolj prizadevati za okrepitev te pogodbe; 

opozarja na končno izjavo s konference o pregledu Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja 

iz leta 2010, v katerem je bila izražena velika zaskrbljenost zaradi katastrofalnih posledic 

vsakršne uporabe jedrskega orožja in potrjena potreba, da bi morale vse države vedno 

upoštevati veljavno mednarodno zakonodajo, vključno z mednarodnim humanitarnim 

pravom; 

5. potrjuje željo po diplomatski in politični rešitvi jedrskega vprašanja DLRK; ponovno 

izraža podporo šeststranskim pogovorom in poziva k ponovnemu začetku teh pogovorov; 

spodbuja vse udeležence šeststranskih pogovorov, naj okrepijo svoja prizadevanja; poziva 

DLRK, naj ponovno vzpostavi konstruktiven dialog z mednarodno skupnostjo, zlasti z 

udeleženci šeststranskih pogovorov, da bi dosegli vzpostavitev trajnega miru in varnosti 

na Korejskem polotoku brez jedrskega orožja in DLRK na najboljši način zagotovili 

uspešno in stabilno prihodnost;  

6. poziva Ljudsko republiko Kitajsko, ki je stalna članica varnostnega sveta OZN in glavna 

trgovinska partnerica DLRK, naj vpliva nanjo, da se razmere ne bi dodatno poslabšale, in 

ugotavlja, da je Ljudska republika Kitajska podprla resolucijo 2094 (2013) varnostnega 

sveta OZN; ugotavlja, da so se članice varnostnega sveta OZN soglasno odzvale na 

nedavni jedrski poskus DLRK;  

7. zvezi s tem poudarja potrebo po krepitvi svetovnih prizadevanj za jedrsko razoroževanje; 

poziva k začasnim ukrepom za krepitev zaupanja; 

Človekove pravice  

8. izraža globoko zaskrbljenost zaradi slabšanja položaja človekovih pravic v DLRK, ki sta 

jih prejšnji in sedanji poročevalec OZN za Severno Korejo opisala kot neprimerljive z 

drugimi državami, ker so kršitve nezaslišane, vsesplošno razširjene in sistematične ter jih 

je morda treba obravnavati kot zločine proti človečnosti; poziva DLRK, naj z Evropsko 

unijo vzpostavi smiseln dialog o človekovih pravicah; 

9. poziva vlado DLRK, naj izpolni svoje obveznosti v okviru instrumentov za človekove 

pravice, pri katerih sodeluje, ter naj zagotovi, da bodo imeli humanitarne organizacije, 

neodvisni opazovalci spoštovanja človekovih pravic in posebni poročevalec OZN o 

položaju človekovih pravic v DLRK možnost vstopa v državo in jim bo zagotovljeno 

ustrezno sodelovanje;   

10. pozdravlja ustanovitev preiskovalne komisije OZN za DLRK, kot sta predlagali Evropska 

unija in Japonska; 

11. poziva vlado, naj razglasi moratorij za vse usmrtitve zaradi morebitne odprave smrtne 

kazne v bližnji prihodnosti; poziva DLRK, naj konča zunajsodne uboje in prisilna 

izginotja, izpusti politične zapornike in svojim državljanom omogoči prosto potovanje, 

tako v državi kot zunaj nje; poziva DLRK, naj omogoči svobodo izražanja ter svobodo 

tiska za nacionalne in mednarodne medije, vsem njenim državljanom pa necenzuriran 

dostop do interneta; 



12. je posebej zaskrbljen zaradi resnosti prehranskih razmer, s katerimi se sooča država, in 

njihovih posledic za gospodarske, socialne in kulturne pravice prebivalstva; poziva 

Komisijo, naj ohrani obstoječe programe humanitarne pomoči in komunikacijske kanale z 

DLRK ter naj zagotovi, da bosta pomoč in komunikacija dosegla ciljne skupine 

prebivalstva; poziva oblasti DLRK, naj vsem državljanom v skladu s potrebami in 

humanitarnimi načeli zagotovijo dostop do hrane in humanitarne pomoči; 

o 

o o 

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki 

predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, posebnemu 

predstavniku EU za človekove pravice, vladi Demokratične ljudske republike Koreje, 

vladi Republike Koreje, vladi Ljudske republike Kitajske, posebnemu poročevalcu OZN 

o položaju človekovih pravic v DLRK in generalnemu sekretarju OZN. 

 

 


