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Πρόσφατα επεισόδια βίας στο Ιράκ  

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

πρόσφατες βιαιοπραγίες στο Ιράκ (2013/2874(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράκ και ιδιαίτερα εκείνα της 14ης 

Μαρτίου 2013 σχετικά με τους διωγμούς μειονοτικών ομάδων, ιδίως Ιρακινών 

Τουρκομάνων1, 

– έχοντας υπόψη την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των 

κρατών μελών αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου καθώς και το ψήφισμά 

του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και 

Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ2, 

– έχοντας υπόψη το Έγγραφο Κοινής Στρατηγικής της Επιτροπής για το Ιράκ (2011-2013), 

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τα δικαιώματα 

αυτά στο Ιράκ: Ιανουάριος-Ιούνιος 2012 που υπέβαλαν από κοινού η Αποστολή 

Βοηθείας των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράκ (UNAMI) και η Επιτροπή στις 19 Δεκεμβρίου 

2012, 

– έχοντας υπόψη την Έκθεση 144 της Διεθνούς Ομάδας Κρίσης για τη Μέση Ανατολή στις 

14 Αυγούστου 2013 με τίτλο «Εμφάνιση ή Εξαφάνιση: Ιρακινοί Σουνίτες και κράτος», 

– έχοντας υπόψη τα αριθμητικά στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών που παρέσχον τα Ηνωμένα 

Έθνη για τα θύματα τον Σεπτέμβριο τα οποία δημοσιεύθηκαν την 1η Οκτωβρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban-Ki Moon που 

παροτρύνει τους ηγέτες να τραβήξουν το Ιράκ «από το χείλος του γκρεμού» στις 29 

Ιουλίου 2013, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη την 1η Σεπτεμβρίου 2013 ο Γενικός 

Γραμματέας Ban Ki-moon για τα τραγικά γεγονότα στο Στρατόπεδο Ashraf με συνέπεια 

το θάνατο 52 ατόμων, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση 1981 του ΟΗΕ σχετικά με την Εξάλειψη κάθε Μορφής 

Μισαλλοδοξίας και Διακρίσεων βάσει Θρησκεύματος ή Πεποιθήσεων, 

– έχοντας υπόψη την Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του 

Πολίτη του 1966, στην οποία το Ιράκ είναι συμβαλλόμενο μέρος, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 η Αντιπρόεδρος/ 

Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την ΚΕΠΠΑ Catherine Ashton σχετικά με τις πρόσφατες 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0101. 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0022. 



βιαιοπραγίες στο Ιράκ, 

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράκ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές πολιτικές και 

κοινωνικές-οικονομικές προκλήσεις καθώς και προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, 

και ότι η πολιτική σκηνή στη χώρα είναι εξαιρετικά κατακερματισμένη και μαστίζεται 

από βία και φανατικές πολιτικές που αποβαίνουν σε βάρος των εύλογων προσδοκιών του 

ιρακινού λαού για ειρήνη, ευημερία και πραγματική μετάβαση στη δημοκρατία· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αριθμητικά στοιχεία για τα θύματα της UNAMI, σύμφωνα με 

τα οποία 979 Ιρακινοί σκοτώθηκαν και άλλοι 2 133 τραυματίστηκαν σε τρομοκρατικές 

ενέργειες και βιαιοπραγίες το Σεπτέμβριο· ότι η Βαγδάτη ήταν η διοικητική περιφέρεια 

που περισσότερο επλήγη το Σεπτέμβριο με 1 429 θύματα (418 νεκροί και 1 011 

τραυματίες), ακολουθούμενοι από τις περιφέρειες Ninewa, Diyala, Salahuddin και Anbar. 

Kirkuk, Erbil, Babil, Wasit, Dhi-Qar και Basra όπου επίσης αναφέρθηκαν θύματα· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της βίας σε βάρος πολιτών παραμένουν 

ανησυχητικά υψηλές και αυξανόμενες με αποτέλεσμα το θάνατο 5 000 πολιτών και τον 

τραυματισμό έως και 10 000 από τις αρχές του 2013, αριθμός ο οποίος είναι ο 

υψηλότερος της τελευταίας πενταετίας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα - διάσπαρτη 

φτώχεια, υψηλή ανεργία, οικονομικό τέλμα, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η 

έλλειψη βασικών δημοσίων υπηρεσιών- εξακολουθούν να πλήττουν μεγάλα στρώματα 

πληθυσμού· ότι πολυάριθμες ειρηνικές διαδηλώσεις στις οποίες ζητούνται περισσότερα 

κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα εξακολουθούν να καταστέλλονται 

συστηματικά από τις δυνάμεις ασφαλείας υπό καθεστώς ατιμωρησίας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα του Ιράκ εγγυάται την ισότητα ενώπιον του νόμου 

για όλους τους πολίτες και τα «διοικητικά, πολιτικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά 

δικαιώματα των διαφόρων εθνοτήτων»· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία ΕΕ-Ιράκ και ιδιαίτερα η ρήτρα που περιέχει για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζει ότι ο πολιτικός διάλογος ΕΕ-Ιράκ θα έπρεπε να 

επικεντρωθεί στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών· 

1. καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες και την αυξανόμενη 

μισαλλόδοξη βία που εμπεριέχουν τον κίνδυνο να επιστρέψει η χώρα στις διαμάχες 

μεταξύ φανατικών και προκαλούν φόβους ευρύτερων συγκρούσεων λόγω μισαλλοδοξίας 

στο σύνολο της περιοχής· επισημαίνει ότι αν και η βία χαρακτηρίζεται από 

μισαλλοδοξία, τα αίτιά της είναι μάλλον πολιτικά και όχι θρησκευτικά· 

2. απευθύνει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των νεκρών και των 

τραυματιών· 

3. καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις στις 3 Σεπτεμβρίου 2013 με τουλάχιστον 60 

νεκρούς κυρίως στις σιιτικές συνοικίες της Βαγδάτης, στις 15 Σεπτεμβρίου 2013 με άνω 

των 40 νεκρών σε συγκρούσεις σε όλο το Ιράκ με στόχο ως επί το πλείστον τις σιιτικές 

περιοχές, στις 21 Σεπτεμβρίου 2013 με τουλάχιστον 60 νεκρούς σε μία κηδεία στην 

περιοχή Sadr City της Βαγδάτης, στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 με τουλάχιστον 54 νεκρούς 



από εκρήξεις παγιδευμένων αυτοκινήτων στις σιιτικές κυρίως περιοχές της Βαγδάτης, 

στις 5 Οκτωβρίου 2013 με τουλάχιστον 51 νεκρούς και άνω των 70 τραυματιών στη 

Βαγδάτη από αυτόχειρα βομβιστή που επετέθη σε σιίτες προσκυνητές στη συνοικία al-

Adhamiya· ότι την ίδια ημέρα άλλος ένας αυτόχειρας βομβιστής χτύπησε ένα καφενείο 

στην περιοχή Balad, βορείως της Βαγδάτης, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα και 

τραυματίζοντας τουλάχιστον 25 άλλα· ότι στις 6 Οκτωβρίου 2013 τουλάχιστον 12 παιδιά 

ηλικίας 6 έως 12 ετών σκοτώθηκαν και πολλά τραυματίστηκαν από έναν αυτόχειρα 

βομβιστή κοντά σε ένα δημοτικό σχολείο στο σιιτικό τουρκομανικό χωριό Qabak· ότι 

στις 7 Οκτωβρίου 2013 στις τελευταίες επιθέσεις, τουλάχιστον 22 άτομα σκοτώθηκαν 

μέσα σε ένα νέο κύμα εκρήξεων στη Βαγδάτη· ότι στις 8 Οκτωβρίου 2013 σκοτώθηκαν 

τουλάχιστον 9 άτομα από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Βαγδάτη και από 

επιθέσεις των δυνάμεων ασφαλείας στο βόρειο τμήμα της χώρας· 

4. καταδικάζει έντονα την επίθεση στο στρατόπεδο Camp Ashraf την 1η Σεπτεμβρίου 2013 

από ιρακινές δυνάμεις με αποτέλεσμα το θάνατο 52 ιρανών προσφύγων και την απαγωγή 

7 κατοίκων περιλαμβανομένων 6 γυναικών που σύμφωνα με τη δήλωση της 

Αντιπροέδρου/ Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton, πιστεύεται ότι κρατούνται στη 

Βαγδάτη και ζητεί την άμεση και άνευ όρων ελευθέρωσή τους· εκφράζει την υποστήριξή 

του για το έργο της UNAMI που προσπαθεί να διοχετεύσει τους 3 000 περίπου κατοίκους 

εκτός του Ιράκ· 

5. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τη νέα εμφάνιση αστάθειας και καλεί όλους τους 

ιρακινούς πολιτικούς ηγέτες, εθνοτήτων και θρησκευτικών ομάδων, να συνεργαστούν 

προκειμένου να τερματιστεί η θρησκευτική βία και η έλλειψη εμπιστοσύνης και να 

ενωθεί ο ιρακινός λαός· 

6. καλεί τόσο την κυβέρνηση του Ιράκ όσο και τις περιφερειακές κυβερνήσεις να 

καταδικάσουν τις επιθέσεις και να διευκολύνουν μία πλήρη και ταχεία ανεξάρτητη διεθνή 

έρευνα σε σχέση με τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην περιοχή και καλεί την 

κυβέρνηση του Ιράκ να συνεργαστεί πλήρως προκειμένου να προσαχθούν οι υπεύθυνοι 

στη δικαιοσύνη· 

7. εκφράζει την ανησυχία του για τις δευτερογενείς επιπτώσεις της βίας που προέρχεται από 

τη σύγκρουση στη Συρία, όπου οι τζιχαντιστές αντάρτες, συνδεόμενοι με το Ισλαμικό 

Κράτος του Ιράκ, έναν ευρύ συνασπισμό στρατευμένων σουνιτών που περιλαμβάνει την 

Αλ Κάιντα, κατέκτησαν εξέχοντα ρόλο· 

8. καλεί επειγόντως τους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες καθώς και τους ηγέτες της 

κοινωνίας των πολιτών και τις υπηρεσίες ασφαλείας να αρχίσουν να συνεργάζονται 

προκειμένου να τερματιστεί η αιματοχυσία και να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι ιρακινοί 

πολίτες θα αισθάνονται εξίσου προστατευμένοι· 

9. καλεί την ιρακινή κυβέρνηση και όλους τους πολιτικούς ηγέτες να λάβουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να παρασχεθεί ασφάλεια και προστασία για όλους τους ιρακινούς και 

ιδιαίτερα τα μέλη των ευάλωτων μειονοτήτων· καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι 

οι δυνάμεις ασφαλείας θα σέβονται το κράτος δικαίου και τα διεθνή πρότυπα· 

10. καλεί τη Διεθνή Κοινότητα και την ΕΕ να στηρίξουν την ιρακινή κυβέρνηση 

προωθώντας πρωτοβουλίες για πολιτικό διάλογο, την εδραίωση του κράτους δικαίου και 

την παροχή βασικών υπηρεσιών, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς, σταθερού, 

ενιαίου, ευημερούντος και δημοκρατικού Ιράκ εντός του οποίου θα προστατεύονται τα 



ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα όλων των πολιτών· 

11. δεδομένου ότι η κατάσταση από πλευράς ασφαλείας επιδείνωσε τα προβλήματα πολλών 

ευάλωτων ομάδων όπως οι γυναίκες, οι νέοι ή οι ακτιβιστές στον τομέα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων όπως οι συνδικαλιστές, καλεί τις ιρακινές αρχές να αναλάβουν επειγόντως 

δράση προκειμένου να διοχετευτούν περισσότεροι πόροι σε προγράμματα για τη 

βελτίωση της κατάστασης· 

12. ενθαρρύνει το θρησκευτικό διάλογο μεταξύ σουνιτών και σιιτών κληρικών ως αναγκαίο 

εργαλείο για την επίλυση της σύγκρουσης· θεωρεί ότι οι πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ 

ΗΠΑ και Ιράν αποτελούν επίσης μία ευκαιρία προκειμένου να καταστεί το Ιράκ γέφυρα 

ως μία από τις λίγες χώρες που διατηρούν λίγες σχέσεις και με τους δύο· καλεί τους 

Ιρανούς ηγέτες να εμπλακούν εποικοδομητικά στην υπόθεση της σταθεροποίησης της 

περιοχής· 

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την 

κυβέρνηση και το Συμβούλιο Εκπροσώπων του Ιράκ, την περιφερειακή κυβέρνηση του 

Κουρδιστάν, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στο Συμβούλιο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. 

 

 

 


