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Πρόσφατες περιπτώσεις βίας και διώξεων σε βάρος χριστιανών, ιδιαίτερα 

στη Μααλούλα (Συρία), στην Πεσαβάρ (Πακιστάν) και η υπόθεση του 

πάστορα Saeed Abedini (Ιράν)  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα 

πρόσφατα κρούσματα βιαιοτήτων και διώξεων εις βάρος χριστιανών, συγκεκριμένα στη 

Μααλούλα (Συρία) και την Πεσαβάρ (Πακιστάν), και την περίπτωση του πάστορα Saeed 

Abedini (Ιράν) (2013/2872(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με σοβαρά 

περιστατικά που υπονομεύουν την ύπαρξη των χριστιανικών και άλλων θρησκευτικών 

κοινοτήτων1, της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον 

χριστιανικών κοινοτήτων2, της 6ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις μαζικές θηριωδίες στην 

πόλη Τζος της Νιγηρίας3, της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την ελευθερία της θρησκείας 

στο Πακιστάν4, της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το Ιράκ: θανατική ποινή 

(συγκεκριμένα υπόθεση Ταρίκ Αζίζ) και επιθέσεις σε βάρος χριστιανικών κοινοτήτων5, 

της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών στο πλαίσιο της 

ελευθερίας της θρησκείας6, της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην 

Αίγυπτο και τη Συρία, ιδίως όσον αφορά τις χριστιανικές κοινότητες7, και της 13ης 

Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2011 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του 

θέματος8, 

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το 

σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της 

ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων9, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την 

προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Catherine Ashton, Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για 

θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας/Αντιπροέδρου της Επιτροπής, της 

23ης Σεπτεμβρίου 2013, που καταδικάζει την επίθεση κατά της χριστιανικής κοινότητας 

στην Πεσαβάρ του Πακιστάν, 
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– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά 

με τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις και τη βία με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, 

καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009, στα οποία 

τονίζεται η στρατηγική σημασία της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης και της 

καταπολέμησης της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου του 1948, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά 

δικαιώματα του 1966, 

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας 

λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων του 1981, 

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ελευθερία θρησκείας 

ή πεποιθήσεων, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 122 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει τη 

δέσμευσή της υπέρ της ελευθερίας της θρησκείας, της ελευθερίας της συνείδησης και της 

ελευθερίας της σκέψης και έχει τονίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν χρέος να εγγυώνται 

αυτές τις ελευθερίες σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί και 

θρησκευτικοί ηγέτες έχουν καθήκον σε όλα τα επίπεδα να μάχονται τον εξτρεμισμό και 

να προάγουν τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ ατόμων και θρησκευτικών ομάδων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και 

των πολιτικών ελευθεριών αποτελεί την κοινή βάση στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση 

οικοδομεί τις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες και προβλέπεται από τη ρήτρα περί 

δημοκρατίας στις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, 

ειδικότερα, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 

θρησκείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία 

μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς και την ελευθερία να εκδηλώνει κανείς 

τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις του, ατομικά ή συλλογικά, κατ’ ιδίαν ή δημοσίως μέσω 

λατρείας, τήρησης των τύπων, ενεργού άσκησης και διδασκαλίας· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, η ελευθερία 

θρησκεύματος ή πεποιθήσεων προστατεύει όλες τις πεποιθήσεις, συμπεριλαμβανομένων 

των θεϊστικών, αγνωστικιστικών και αθεϊστικών πεποιθήσεων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ψηφίσματα της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα καλούν «όλα τα κράτη, εντός του εθνικού νομικού πλαισίου τους, σε 

συμφωνία με τα διεθνή κείμενα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να λάβουν κάθε 

ενδεδειγμένο μέτρο για να καταπολεμήσουν το μίσος, τις διακρίσεις, την αδιαλλαξία και 

τις πράξεις βίας, εκφοβισμού και καταναγκασμού που υπαγορεύονται από θρησκευτική 

αδιαλλαξία, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων κατά θρησκευτικών τόπων, τα καλεί 

δε να ενθαρρύνουν την κατανόηση, την ανοχή και τον σεβασμό σε θέματα που αφορούν 

την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων»· 



Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις, η κυβερνητική καταστολή και η 

κοινωνική εχθρότητα κατά ατόμων και ομάδων με διαφορετικές θρησκευτικές ή άλλες 

πεποιθήσεις έχουν αυξηθεί, ιδίως στο Πακιστάν, στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης και σε 

περιοχές της Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατάσταση 

που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες είναι τέτοια ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η 

μελλοντική τους ύπαρξη και ότι η εξαφάνισή τους θα ισοδυναμούσε με απώλεια 

σημαντικού τμήματος της θρησκευτικής κληρονομιάς των οικείων χωρών· 

Μααλούλα, Συρία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Σεπτεμβρίου 2013, μαχητές της Jabhat al-Nusra, ομάδας 

που διατηρεί δεσμούς με την Αλ Κάιντα, εξαπέλυσαν επίθεση στην πόλη Μααλούλα της 

Συρίας· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μααλούλα αποτελεί σύμβολο της χριστιανικής παρουσίας στη 

Συρία και φιλοξενεί διάφορες θρησκευτικές κοινότητες που συνυπάρχουν ειρηνικά επί 

αιώνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο, Σύροι όλων των 

θρησκευμάτων συμμετέχουν στον εορτασμό της ημέρας του Σταυρού στην πόλη αυτή· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μααλούλα είναι μία από τις τρεις πόλεις και χωριά της χώρας 

όπου ο τοπικός πληθυσμός εξακολουθεί να ομιλεί αραμαϊκά· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βίαιες συγκρούσεις στη Μααλούλα είναι οι πρώτες επιθέσεις 

με συγκεκριμένο στόχο μια σημαντική χριστιανική κοινότητα από την αρχή της βίαιης 

κρίσης στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις συγκρούσεις αυτές σκοτώθηκαν 

τουλάχιστον τέσσερα άτομα - Michael Thaalab, Antoine Thaalab, Sarkis Zakem και Zaki 

Jabra - ενώ άλλα απήχθησαν - Shadi Thaalab, Jihad Thaalab, Moussa Shannis, Ghassan 

Shannis, Daoud Milaneh και Atef Kalloumeh - ή εξαφανίστηκαν· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, από τότε που άρχισαν οι συγκρούσεις στην πόλη, η πλειονότητα των 5.000 κατοίκων 

της έχουν καταφύγει σε γειτονικά χωριά ή στη Δαμασκό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

γεγονότα στη Μααλούλα μαρτυρούν ότι η συριακή σύγκρουση έχει προσλάβει ακόμη 

εντονότερα σεκταριστικά χαρακτηριστικά· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονή της Αγίας Θέκλας (Mar Takla) ανέκαθεν φιλοξενούσε 

μοναχές και ορφανά παιδιά χριστιανικού και μουσουλμανικού θρησκεύματος· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 40 μοναχές και ορφανά παιδιά παραμένουν στη 

Μααλούλα παρά τις έντονες συγκρούσεις και έχουν παγιδευτεί στη μονή υπό συνθήκες 

που διαρκώς επιδεινώνονται λόγω της έλλειψης νερού και άλλων προμηθειών· 

Πεσαβάρ, Πακιστάν 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Σεπτεμβρίου 2013, σε διπλή βομβιστική επίθεση 

αυτοκτονίας στον ναό των Αγίων Πάντων, στην πύλη Kohati, προάστιο της Πεσαβάρ, 

τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 120 τραυματίστηκαν· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισλαμιστική ομάδα Jundullah που συνδέεται με την 

πακιστανική οργάνωση Tehrik-i-Talibaan ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, 

δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε βάρος χριστιανών και μη μουσουλμάνων 

επειδή είναι εχθροί του Ισλάμ και ότι δεν θα σταματήσει εωσότου οι ΗΠΑ τερματίσουν 

τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Πακιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

πακιστανική οργάνωση Tehrik-i-Talibaan αρνείται ότι έχει οιαδήποτε ανάμιξη στην 

έκρηξη και ότι διατηρεί δεσμούς με την ομάδα Jundullah· 



ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Nawaz Sharif, καταδίκασε την 

επίθεση λέγοντας ότι το να βάζει κανείς στο στόχαστρο αθώους ανθρώπους είναι 

αντίθετο στα διδάγματα του Ισλάμ· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χριστιανοί, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,6% του 

πληθυσμού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, υποφέρουν από προκαταλήψεις 

και σποραδικές, βίαιες οχλοκρατικές επιθέσεις· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των πακιστανών χριστιανών βρίσκεται σε 

επισφαλή κατάσταση, συχνά φοβούμενη τις κατηγορίες περί βλασφημίας, ένα ζήτημα 

που μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις ομαδικής βίας· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Μαρτίου 2013, μουσουλμάνοι στη Λαχόρη πυρπόλησαν 

περισσότερες από 150 κατοικίες χριστιανών και δύο ναούς μετά από κατηγορίες για 

βλασφημία· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν καθιστούν επικίνδυνο 

για τις θρησκευτικές μειονότητες το να εκφράζονται ελεύθερα ή να συμμετέχουν ανοιχτά 

σε θρησκευτικές δραστηριότητες· 

Η περίπτωση του πάστορα Saeed Abedini, Ιράν 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Saeed Abedini, ιρανοαμερικανός πάστορας που βρίσκεται 

φυλακισμένος στο Ιράν από τις 26 Σεπτεμβρίου 2012, καταδικάστηκε, στις 27 

Ιανουαρίου 2013, από επαναστατικό δικαστήριο του Ιράν σε οκταετή ποινή φυλάκισης 

με την κατηγορία ότι διαταράσσει την εθνική ασφάλεια, δημιουργώντας δίκτυο 

χριστιανικών εκκλησιών σε ιδιωτικές κατοικίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 

καταγγελίες για άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας κατά του Saeed Αbedini στη 

φυλακή· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δηλώνει ότι οι χριστιανοί 

δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κυρώσεις για την εκδήλωση και την άσκηση της πίστης 

τους, και, συνεπώς, εξακολουθεί να ανησυχεί διότι οι χριστιανοί φέρεται να 

συλλαμβάνονται και να διώκονται για ασαφώς διατυπωμένα εγκλήματα που σχετίζονται 

με την εθνική ασφάλεια λόγω του ότι ασκούν την πίστη τους· 

1. καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες επιθέσεις εις βάρος χριστιανών και εκφράζει την 

αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων· εκφράζει και πάλι τη βαθιά του 

ανησυχία για τα πολλαπλά επεισόδια μισαλλοδοξίας, καταστολής και βιαιοπραγιών εις 

βάρος των χριστιανικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της 

Μέσης Ανατολής· καλεί τις οικείες κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν ότι οι δράστες των 

εγκλημάτων αυτών και όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις επιθέσεις καθώς και 

για άλλες βίαιες πράξεις εναντίον χριστιανών ή άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων θα 

προσαχθούν στη δικαιοσύνη και θα δικαστούν καταλλήλως· 

2. καταδικάζει έντονα κάθε μορφή διακρίσεων και μισαλλοδοξίας με βάση τη θρησκεία και 

τις πεποιθήσεις και τις πράξεις βίας σε βάρος όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων· 

τονίζει και πάλι ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας 

αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· 



3. εκφράζει και πάλι την ανησυχία του σχετικά με την έξοδο των χριστιανών από διάφορες 

χώρες, τα τελευταία χρόνια, κυρίως χώρες της Μέσης Ανατολής· 

Μααλούλα, Συρία 

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη σημερινή κατάσταση των χριστιανών στη Συρία· 

καταδικάζει τις ενέργειες της Jabhat al-Nusra και των συνεργαζόμενων μαχητών στη 

Μααλούλα και τη γύρω περιοχή· σημειώνει ότι μέχρι σήμερα, χριστιανοί και 

μουσουλμάνοι συνυπήρχαν ειρηνικά σε αυτή την πόλη, ακόμη και κατά τη διάρκεια της 

σύγκρουσης, και έχουν συμφωνήσει ότι η πόλη πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί 

τόπο ειρήνης· αναγνωρίζει ότι η επίθεση κατά της Μααλούλα αποτελεί μία μόνο πτυχή 

του συριακού εμφυλίου πολέμου· 

5. τονίζει ότι τα μοναστήρια της Μααλούλα πρέπει να προστατευθούν προκειμένου να 

διαφυλαχθούν η ζωή, οι θρησκευτικές δραστηριότητες και οι αρχιτεκτονικοί θησαυροί, 

και ότι θα πρέπει να επιτραπεί στους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους να ζουν 

ειρηνικά μεταξύ τους· 

6.  ζητεί άμεση στήριξη και ανθρωπιστική βοήθεια για τις μοναχές και τα ορφανά παιδιά που 

είναι παγιδευμένα στη μονή της Αγίας Θέκλας (Mar Takla)· καλεί όλα τα μέρη που 

εμπλέκονται στη σύγκρουση να επιτρέψουν την πρόσβαση ανθρωπιστικών ομάδων στη 

μονή· 

7. ανησυχεί για τις συνέπειες των επιθέσεων αυτών και τους πιθανούς κινδύνους για τη 

χριστιανική κοινότητα· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η χριστιανική κοινότητα και 

άλλες κοινότητες βρίσκονται ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά και ότι εξαναγκάζονται 

να πάρουν το μέρος κάποιου σε έναν πόλεμο που συνεχίζει να δημιουργεί σεκταριστική 

διαίρεση· 

8. τονίζει ότι όλοι οι φορείς έχουν καθήκον να προστατεύουν όλες ανεξαιρέτως τις 

μειονότητες που είναι παρούσες στη Συρία, περιλαμβανομένων των σιιτών, αλαουιτών, 

κούρδων, δρούζων και χριστιανών· 

Πεσαβάρ, Πακιστάν 

9. καταδικάζει έντονα την επίθεση κατά του ναού των Αγίων Πάντων στην Πεσαβάρ και τις 

άλλες, πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις· 

10. χαιρετίζει την ευρύτατη καταδίκη των επιθέσεων από πολιτικούς παράγοντες και 

τμήματα της πακιστανικής κοινωνίας των πολιτών· 

11. καλεί επειγόντως την κυβέρνηση του Πακιστάν να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των δραστών της επίθεσης στον ναό των Αγίων 

Πάντων στην Πεσαβάρ· ζητεί εντονότερη δράση για τη διασφάλιση της προστασίας όλων 

των πολιτών του Πακιστάν - ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων - και την 

παραπομπή στη δικαιοσύνη όλων των ομάδων και των ατόμων που ενέχονται για 

υποκίνηση και τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών· 

12. καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να αναλάβει δράση για την προστασία των θυμάτων 

της οχλοκρατικής βίας που οφείλεται σε θρησκευτικά αίτια, να αντιμετωπίσει ενεργά τη 

θρησκευτική εχθρότητα κοινωνικών φορέων, να καταπολεμήσει τη θρησκευτική 



μισαλλοδοξία, τις πράξεις βίας και εκφοβισμού και να λάβει μέτρα κατά της νοοτροπίας 

της ατιμωρησίας· 

13. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον αυξανόμενο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι 

χριστιανοί στο Πακιστάν, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη αύξηση των επιθέσεων 

κατά της μειονότητας αυτής, όπως τις διώξεις εκατοντάδων χριστιανών τον Μάρτιο στη 

Λαχόρη από ζηλωτές του Ισλάμ μετά από ισχυρισμούς περί βλασφημίας κατά του Ισλάμ· 

14. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη γενική κατάσταση των θρησκευτικών 

μειονοτήτων στο Πακιστάν και, ειδικότερα, για τους χριστιανικούς ναούς, που 

απειλούνται από τους Ταλιμπάν και άλλες εξτρεμιστικές ομάδες· 

15. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι αμφιλεγόμενοι νόμοι περί 

βλασφημίας επιδέχονται επιδέχονται καταχρήσεις που θίγουν άτομα κάθε θρησκεύματος 

στο Πακιστάν· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι η χρήση των νόμων περί 

βλασφημίας, στην οποία είχαν αντιταχθεί δημόσια ο εκλιπών υπουργός Shahbaz 

Βhattiand και ο εκλιπών κυβερνήτης Salman Taseer, στρέφεται σήμερα ολοένα και 

περισσότερο κατά των χριστιανών του Πακιστάν· 

16. καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να προβεί σε ενδελεχή επανεξέταση των νόμων περί 

βλασφημίας και της τρέχουσας εφαρμογής τους, ιδίως για τα τμήματα 295 Β και Γ του 

ποινικού κώδικα που προβλέπουν την υποχρεωτική καταδίκη σε ισόβια (295 Β και Γ) ή 

ακόμη και τη θανατική ποινή (295 Γ) για εικαζόμενες πράξεις βλασφημίας· 

17. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της θρησκείας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων 

διασφαλίζεται από το σύνταγμα του Πακιστάν· ενθαρρύνει όλους τους Πακιστανούς να 

συνεργαστούν για την προώθηση και την κατοχύρωση της ανοχής και της αμοιβαίας 

κατανόησης· 

18. χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση του Πακιστάν τον Νοέμβριο του 2008 προς 

το συμφέρον των θρησκευτικών μειονοτήτων, όπως τη θέσπιση ποσόστωσης 5% για τις 

μειονότητες στον τομέα της ομοσπονδιακής εργασίας, την αναγνώριση μη 

μουσουλμανικών επίσημων αργιών και την καθιέρωση ημέρας εθνικών μειονοτήτων· 

Η περίπτωση του πάστορα Saeed Abedini, Ιράν 

19. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την τύχη του πάστορα Saeed Αbedini που κρατείται 

εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον και έχει καταδικαστεί σε οκταετή φυλάκιση στο Ιράν με 

κατηγορίες που σχετίζονται με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις· 

20. καλεί την κυβέρνηση του Ιράν να απαλλάξει και να αποφυλακίσει άμεσα τον Saeed 

Αbedini και όλα τα άλλα άτομα που κρατούνται ή κατηγορούνται λόγω της θρησκείας 

τους· 

21. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Ιράν να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει τον 

πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, 

μεταξύ άλλων, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση της νομοθεσίας και των 

πρακτικών προς το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά 

δικαιώματα· επισημαίνει ότι αυτό επιτάσσει επίσης την άνευ όρων και πλήρη διασφάλιση 

του δικαιώματος κάθε ατόμου στην αλλαγή θρησκεύματος, εφόσον το επιθυμεί· 



22.  χαιρετίζει τον λόγο του ιρανού προέδρου, Hassan Rouhani, υπέρ της μετριοπάθειας και 

της θρησκευτικής ανεκτικότητας· εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με το 

Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

23. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ύπατη 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να 

επιδεικνύει μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης και 

στην κατάσταση των θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, 

στο πλαίσιο των συμφωνιών και της συνεργασίας με τρίτες χώρες καθώς και στις 

εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

24. χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο, στις 24 Ιουνίου 2013, κατευθυντήριων 

γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής 

συνείδησης ή πεποιθήσεων· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να 

εφαρμόσουν στο ακέραιο τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές και να χρησιμοποιήσουν 

πλήρως τα εργαλεία και τις προτάσεις που εμπεριέχουν· 

25. υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην προώθηση του διαλόγου και 

του αλληλοσεβασμού μεταξύ κοινοτήτων· καλεί όλες τις θρησκευτικές αρχές να 

προωθήσουν την ανοχή και να αναλάβουν πρωτοβουλίες εναντίον του μίσους και του 

βίαιου και εξτρεμιστικού ριζοσπαστισμού· 

ο 

ο ο 

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφαλείας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 

Ηνωμένων Εθνών, τον ΟΗΕ-Γυναίκες, την κυβέρνηση της Συρίας, το Εθνικό Συμβούλιο 

Συρίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Πακιστάν, καθώς και στην κυβέρνηση 

και το κοινοβούλιο του Ιράν. 

 

 


