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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 18 Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, 

– ob upoštevanju člena 9 Evropske konvencije o človekovih pravicah iz leta 1950, 

– ob upoštevanju člena 18 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz 

leta 1966, 

– ob upoštevanju Deklaracije OZN o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na 

podlagi vere ali prepričanja iz leta 1981,  

– ob upoštevanju Deklaracije OZN o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etičnim, 

verskim in jezikovnim manjšinam iz leta 1992,  

– ob upoštevanju Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Iraku, Siriji, Libiji in Egiptu, zlasti z dne 

10. oktobra 2013 o nedavnih primerih preganjanja kristjanov in nasilju nad njimi, zlasti 

v Maluli (Sirija) in Pešavarju (Pakistan) in o primeru pastorja Saida Abedinija (Iran)1, z 

dne 18. septembra 2014 o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, 

vključno s preganjanjem manjšin2, in z dne 12. februarja 2015 o humanitarni krizi v 

Iraku in Siriji, zlasti v zvezi z Islamsko državo3, 

– ob upoštevanju smernic EU o spodbujanju in zaščiti svobode veroizpovedi ali 

prepričanja, 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0422. 
2  Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0027. 
3  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0040. 



 

 

– ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 

zadeve in varnostno politiko o preganjanju kristjanov in drugih skupnosti ter nasilju nad 

njimi, zlasti z dne 16. februarja 2015 o obglavljenju 21 egiptovskih koptskih kristjanov 

v Libiji, 

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije ter podpredsednice in visoke predstavnice 

Evropskemu parlamentu in Svetu o elementih regionalne strategije EU za Sirijo in Irak 

ter proti grožnji ISIS/Daiša, 

– ob upoštevanju izjave Varnostnega sveta OZN z dne 25. februarja 2015, v kateri ta 

obsoja ugrabitev več kot 100 Asircev, ki so je zagrešili pripadniki Islamske države Iraka 

in Levanta (ISIL), 

– ob upoštevanju poročila neodvisne mednarodne preiskovalne komisije OZN o Sirski 

arabski republiki Strahovlada: življenje v Siriji pod vladavino ISIS (Rule of Terror: 

Living under ISIS in Syria) z dne 14. novembra 2014, 

– ob upoštevanju letnih in vmesnih poročil posebnega poročevalca OZN o svobodi 

veroizpovedi ali prepričanja, 

– ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika, 

A. ker sta uveljavljanje demokracije in spoštovanje človekovih pravic in državljanskih 

svoboščin temeljni načeli in cilja Evropske unije ter osnova za njene odnose s tretjimi 

državami; 

B. ker ima v skladu z mednarodnim pravom o človekovih pravicah, zlasti s členom 18 

Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, vsakdo pravico do svobode 

misli, vesti in veroizpovedi; ker ta pravica vključuje svobodo do spremembe 

veroizpovedi ali prepričanja in svobodo izražanja vere ali prepričanja samostojno ali 

skupaj z drugimi ter javno ali zasebno, pri bogoslužju, obredih, z običaji in 

poučevanjem; ker po mnenju odbora OZN za človekove pravice svoboda veroizpovedi 

ali prepričanja zajema vse vrste prepričanj, vključno s teističnimi, neteističnimi in 

ateističnimi; 

C. ker Evropska unija vztrajno izraža svojo zavezanost svobodi misli, vesti, veroizpovedi 

in prepričanja ter poudarja, da so vlade povsod po svetu dolžne zagotavljati te 

svoboščine; 

D. ker Združeni narodi in druge mednarodne organizacije poročajo o pogostih hudih 

kršitvah mednarodnega prava o človekovih pravicah in humanitarnega prava, ki so jih 

zagrešili ISIS (Islamska država Iraka in Al Šama)/Daiš in z njim povezane skupine v 

Siriji in Iraku, zlasti proti pripadnikom etničnih in verskih manjšin, med drugim o 

načrtnih pobojih, ugrabitvah, prodaji žensk, suženjstvu žensk in otrok, novačenju otrok 

za samomorilske napade, spolnih in fizičnih zlorabah ter mučenju; ker vlada huda 

zaskrbljenost za dobrobit vseh, ki so ujeti na območjih pod nadzorom sil ISIS/Daiša, saj 

do njih mednarodna humanitarna pomoč skoraj ne pride; 

E. ker je ISIS/Daiš začel bojni pohod, ki ga označuje za „kulturno čiščenje“, da bi izbrisal 

vse sledove verskih skupnosti, ki ne poosebljajo njegove razlage islama, in pri tem 

pobija ali preganja njihove pripadnike in uničuje njihove svete kraje, zgodovinske kraje 

in artefakte, tudi edinstveno in nenadomestljivo dediščino, ki jo je UNESCO razglasil za 



 

 

svetovno dediščino;  

F. ker ISIS/Daiš na območjih, ki so pod njegovim nadzorom, povzroča nesprejemljivo in 

nepopravljivo škodo tisočletnim civilizacijam; ker je ogrožen celo obstoj krščanskih 

skupnosti, zlasti v Iraku in Siriji, pa tudi v drugih delih širšega Bližnjega vzhoda; če 

bodo izginile, bodo te države izgubile velik del verske dediščine; 

G. ker ISIS/Daiš napada pripadnike krščanske, jazidske, turkmenistanske, šiitske, šabaške, 

sabejske, kakajske in sunitske skupnosti, ki se ne strinjajo z njegovo razlago islama, ter 

druge etnične in verske manjšine, nekatere od teh skupnosti pa so skrajneži napadali že 

precej pred napredovanjem ISIS/Daiša; ker različne skupine skrajnežev in džihadistov 

že več let namerno napadajo kristjane ter so več kot 70 % iraških kristjanov in več kot 

700.000 sirskih kristjanov prisilile, da so zbežali iz svoje države; 

H. ker 250 000 Kaldejcev, Asircev in sirskih kristjanov v Iraku pripada različnim etničnim 

in verskim skupinam in ker se ocenjuje, da je pred izbruhom državljanske vojne leta 

2011 v Siriji živelo tja do 40 000 Asircev;  

I. ker je ISIS/Daiš 15. februarja 2015 objavil video, ki prikazuje obglavljenje 21 

egiptovskih koptskih kristjanov v Libiji; ker so te Kopte iz obubožanih delov Egipta, ki 

so delali kot delavci migranti, ugrabili v Sirtah v Libiji; 

J. ker je ISIS/Daiš 23. februarja 2015 v bližini mesta Tel Tamer na južnem bregu reke 

Kabur v severovzhodni Siriji ugrabil približno 220 Asircev; ker so med tem napadom 

skrajneži uničili tudi objekte in svete kraje kristjanov; ker je bilo pri tem ubitih na 

ducate Asircev; ker je menda Islamska država februarja 2015 razglasila, da morajo 

prebivalci asirske vasi v sirski pokrajini Hasaka plačati davek za nemuslimane (džizja) 

iz časov zgodnje islamske vladavine, ki je bil odpravljen v otomanskem cesarstvu leta 

1856, in se spreobrniti v islam, drugače jih bodo ubili; ker se poroča, da ISIS/Daiš od 9. 

marca 2015 najbolj napada asirska krščanska mesta na območju reke Kabur;  

K. ker je 1. marca 2015 ISIS/Daiš po pogajanjih s plemenskimi poglavarji izpustil več 

deset Asircev, večinoma otrok in starejših, večina Asircev pa je še vedno v ujetništvu in 

teroristi grozijo, da jih bodo ubili, če se bodo bombni napadi protidžihadistične koalicije 

nadaljevali; 

L. ker naj bi Islamska država pri namernem izvajanju politike kulturnega in verskega 

čiščenja uničila več kot 100 cerkva v Iraku in najmanj šest v Siriji ter številne šiitske 

mošeje v Iraku; ker so borci Islamske države februarja 2015 namerno objavljali 

uničevanje kipov in drugih artefaktov v mosulskem muzeju iz časov starodavnih 

asirskih in akadskih cesarstev; ker je Islamska država nato zravnala z zemljo starodavno 

asirsko mesto Nimrud, nazadnje pa naj bi uničila mesto Hatra, ki je na Unescovem 

seznamu svetovne dediščine; ker naj bi pripadniki sirskega režima obstreljevali cerkve v 

soseskah, ki so pod nadzorom opozicije, na primer v Homsu leta 2012 in Idlibu leta 

2013; 

M. ker ISIS/Daiš še naprej preganja, pohablja in mori pripadnike etničnih in verskih 

manjšin, novinarje, vojne ujetnike, aktiviste in druge, včasih na izredno okruten in 

nepojmljiv način; ker druge strani, udeležene v konfliktu, zlasti pripadniki Asadovega 

režima, še naprej vsakodnevno in množično izvajajo vojna hudodelstva ter drugače 

kršijo mednarodno humanitarno pravo in pravo o človekovih pravicah; 



 

 

N. ker nasilje, ki ga izvaja ISIS/Daiš med drugim izvira iz salafizma, skrajne vahabitske 

razlage islama; 

1. je zgrožen in užaloščen zaradi surovih napadov skrajnežev ISIS/Daiša na Asirce v Siriji 

in Kopte v Libiji ter jih odločno obsoja; izraža solidarnost z družinami žrtev ter z 

asirsko krščansko skupnostjo v Siriji in koptsko krščansko skupnostjo v Egiptu, pa tudi 

z vsemi drugimi skupinami in posamezniki, ki so bili žrtve nasilja ISIS/Daiša;  

2. odločno obsoja ISIS/Daiš in njegove nezaslišane kršitve človekovih pravic, ki bi jih 

lahko po rimskem statutu Mednarodnega kazenska sodišča opredelili kot zločin proti 

človeštvu ali vojni zločin, pa tudi kot genocid; je zelo zaskrbljen, ker ta skupina 

namerno napada pripadnike krščanske, jazidske, turkmenistanske, šiitske, šabaške, 

sabejske, kakajske in sunitske skupnosti, ki se ne strinjajo z njeno razlago islama, da bi 

z območja pod svojim nadzorom pregnala vse verske manjšine; poudarja, da storilci teh 

dejanj ne smejo ostati nekaznovani in da bi moralo odgovornim soditi Mednarodno 

kazensko sodišče; v zvezi s tem spominja, da so oboroženi uporniki 22. aprila 2013 v 

sirski pokrajini Alep ugrabili škofa Johana Ibrahima in Paula Jazigija in da rešitev še 

vedno ni bila najdena; 

3. obsoja tudi to, da poskuša ISIS/Daiš svojo ekstremistično in totalitarno ideologijo in 

nasilje v druge države v regiji in prek njenih meja; 

4. podpira mednarodna prizadevanja proti skupini ISIS/Daiš, vključno z vojaškim 

posredovanjem mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA, in spodbuja države članice 

EU, ki tega še niso storile, naj razmislijo, kako bi lahko prispevale k tem prizadevanjem, 

med drugim s sledenjem skrivnim finančnim sredstvom ISIS v tujini in njihovo 

prepovedjo;  

5. poziva mednarodno koalicijo, naj naredi več, da bi preprečila ugrabljanje pripadnikov 

manjšin, kot je bila ugrabitev na stotine asirskih kristjanov v severni Siriji; poudarja, 

kako pomembno je ponuditi zatočišče Kaldejcem, Asircem, sirskim kristjanom in 

drugim ogroženim prebivalcem iraške ninivske nižine, kjer že od nekdaj živijo in mirno 

sobivajo številne narodne in verske manjšine; 

6. poziva EU in njene države članice, naj se proaktivno in preventivno odzovejo na 

grožnjo, da se utegne ISIS/Daiš iz Iraka in Sirije razširiti še v druge države; v tem 

smislu je zelo zaskrbljen zaradi razmer v Libiji, ne le zaradi njene zemljepisne bližine 

Evropski uniji, temveč tudi konfliktnim območjem v Afriki; 

7. poziva EU in njene države članice, pa tudi partnerice zveze NATO, naj obravnavajo 

nejasno vlogo nekaterih držav v tem konfliktu, zlasti če so aktivno ali pasivno 

prispevale ali še prispevajo k vzponu ISIS/Daiša in drugih skrajnih skupin; je v zvezi s 

tem zelo zaskrbljen, ker javni in zasebni subjekti v Zalivu financirajo širjenje vahabitske 

razlage islama, in poziva tamkajšnje države, naj to financiranje opustijo; te države tudi 

poziva, naj prenehajo financirati teroristične organizacije s svojih ozemelj; poziva 

Turčijo, naj odigra pozitivno vlogo v boju proti ISIS/Daišu in nemudoma dovoli 

krščanskim manjšinam in drugim preganjanim ljudem, ki skušajo pobegniti iz Sirije, da 

prečkajo mejo s Turčijo, kjer bodo na varnem;  

8. spodbuja sodelovanje z novimi regionalnimi in lokalnimi silami, kot so kurdska 

regionalna vlada v Iraku, kurdske skupine na drugih območjih, na primer enote za 



 

 

zaščito prebivalstva, ki so sodelovale pri osvoboditvi mesta Kobane, in sirski vojaški 

svet, pa tudi organi lokalne samouprave v tej regiji, ki so izkazali trdnejšo zavezanost 

človekovim pravicam in demokraciji kot vlade njihovih držav; pozdravlja zlasti pogum 

kurdskih pešmerg, ki so veliko prispevali k varstvu ogroženih manjšin; 

9. je zaskrbljen zaradi poročil, da se krščanske manjšine ne morejo zateči v begunska 

taborišča v tej regiji, ker bi se znašle v preveliki nevarnosti; poziva EU, naj poskrbi, da 

bo njena razvojna pomoč dosegla vse manjšine, razseljene zaradi konflikta; spodbuja 

EU, naj se pri nudenju finančne in druge podpore opre na izkušnje in dobro delujoče 

mreže lokalnih in regionalnih cerkva, pa tudi na mednarodne cerkvene organizacije za 

pomoč, da bodo lahko vse manjšine uživale evropsko zaščito in podporo; 

10. meni, da morata začeti Svet in Evropska služba za zunanje delovanje sodelovati z 

mednarodnimi in regionalnimi partnerji pri pripravi ukrepov za obdobje, ko bo 

ISIS/Daiš premagan, saj sta kulturni in verski dialog in sprava nujno potrebna; 

11. obsoja dejstvo, da je ISIS/Daiš uničil kulturne znamenitosti in artefakte v Siriji in Iraku, 

kar je napad na kulturno dediščino vseh prebivalcev teh držav in človeštva nasploh; 

12. poziva EU in njene države članice, naj sodelujejo z mednarodnimi in lokalnimi partnerji 

ter skušajo z ozemelj, ki jih zaseda ISIS/Daiš, rešiti čim več predmetov asirske in druge 

kulturne in verske dediščine; Svet poziva tudi, naj ukrepa proti nezakoniti trgovini s 

starodavnimi artefakti, ki prihajajo s teh ozemelj; 

13. potrjuje in podpira neodtujljivo pravico vseh verskih in narodnih manjšin v Iraku in 

Siriji, da še naprej dostojno, enakopravno in varno živijo v svojih zgodovinskih in 

tradicionalnih domovinah ter da svobodno prakticirajo svojo vero; glede na to poziva 

vse države članice OZN, naj se jasno opredelijo zoper nasilje in zlasti podprejo pravice 

manjšin; meni, da trpljenja in množičnega odseljevanja kristjanov in drugih avtohtonih 

prebivalcev iz te regije ne bo konec, če tamkajšnji politični in verski voditelji ne bodo 

jasno in nedvoumno podprli njihovega obstanka ter njihovih polnopravnih in enakih 

državljanskih pravic v teh državah; 

14. brez pridržkov kot nelegitimno zavrača oznanilo vodstva ISIS/Daiš, da je ustanovilo 

kalifat na območju pod svojim nadzorom; poudarja, da vzpostavitev in širjenje 

islamskega kalifata ter dejavnosti drugih skrajnih skupin na Bližnjem vzhodu 

neposredno ogrožajo varnost evropskih držav; 

15. potrjuje svojo zavezanost svobodi misli, vesti in veroizpovedi ali prepričanja kot 

temeljni pravici, ki jo zagotavljajo mednarodni pravni instrumenti, ki jih je podprla 

večina držav in katerim se pripisujejo univerzalne vrednote; 

16. podpira vse pobude, tudi v EU, za spodbujanje dialoga in medsebojnega spoštovanja 

med verskimi skupnostmi; poziva verske oblasti, naj se zavzemajo za strpnost in dajejo 

pobude proti sovraštvu in nasilnemu in skrajnemu radikalizmu; 

17. poziva EU, naj v okviru za človekove pravice podrobneje preuči še druge 

protiteroristične politike, ne samo tistih, ki so bile že sprejete, in v sodelovanju z 

državami članicami še naprej izboljšuje politike proti radikalizaciji na ozemlju EU, 

širjenju sovražnega govora in napeljevanju k nasilju v spletu; države članice EU še 

poziva, naj v sodelovanju z varnostnim svetom in generalno skupščino ZN ustavijo 



 

 

širitev skrajne in džihadistične ideologije po svetu; 

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, vladam in parlamentom držav članic, Sirski nacionalni koaliciji, vladi in 

parlamentu Iraka, regionalni vladi Kurdistana v Iraku, predsedniku Arabske republike 

Egipt, poslanskemu svetu v libijskem Tobruku in libijski vladi, Arabski ligi, 

generalnemu sekretarju Združenih narodov in Svetu Združenih narodov za človekove 

pravice. 

 


