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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju mednarodnega humanitarnega prava, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji, 

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

zadeve in varnostno politiko ter komisarke za humanitarno pomoč in krizno odzivanje z 

dne 10. aprila 2015 o razmerah v sirskem begunskem taborišču Jarmuk, 

– ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice o razmerah v palestinskem 

begunskem taborišču Jarmuk v Siriji, ki jo je v imenu Evropske unije podala 18. aprila 

2015, 

– ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov št. 2139 (2014), 2165 

(2014) in 2191 (2014), 

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

A. ker je IS/Daiš 1. aprila 2015 napadel palestinsko begunsko taborišče v Jarmuku; ker je 

Asadov režim v odziv na napad IS nadaljeval obstreljevanje in zračno bombardiranje 

taborišča, so po vsem taborišču pa so izbruhnili hudi ulični spopadi med oboroženima 

opozicijskima skupinama, ki nasprotujeta Asadu – Aknaf Bajt Al Makdis ter IS/Daiš ter 

Džabat Al Nusra;  ker so palestinske vojaške enote s pomočjo sirskih upornikov 16. 

aprila 2015 prisilile bojevnike organizacije IS/Daiš, da so se umaknili iz taborišča; ker 

je z umikom organizacije Daiš nadzor nad taboriščem povečini prevzela Al Kajdi 

naklonjena skupina Džabat Al Nusra; 

B. ker je Jarmuk, največje palestinsko begunsko taborišče v Siriji, ustanovljeno leta 1957, 

katerega namen je zagotoviti zatočišče beguncem pred arabsko-izraelskim konfliktom, v 

središču bojev med sirsko vlado in oboroženimi skupinami, kot sta Džabhat Al Nusra in 

Svobodna sirska vojska; ker je pred sirskim konfliktom v taborišču živelo več kot 

160 000 civilistov, danes pa jih ostaja le še 18 000; 



 

 

C. ker je 480 000 palestinskih beguncev še vedno izredno ranljiva skupina v sirski krizi; 

ker so razkropljeni po več kot 60 taboriščih v vsej regiji; ker je 95 % palestinskih 

beguncev trenutno odvisnih od Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje 

palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA), ki izpolnjuje njihove 

vsakodnevne potrebe po hrani, vodi in zdravstveni oskrbi; 

D. ker Asadov režim od decembra 2012 oblega in samovoljno bombardira in obstreljuje 

civilno prebivalstvo, ki je ujeto v taborišču Jarmuk; ker po podatkih UNRWA 18 000 

palestinskih in sirskih civilistov v taborišču, med njimi 3500 otrok, potrebuje osnovno 

humanitarno pomoč; 

E. ker v taborišču vlada stalna zdravstvena kriza, saj je leta 2014 izbruhnila epidemija 

tifusa, hepatitis A in z vodo povezane bolezni pa so endemične, prav tako podhranjenost 

z vsemi znanimi posledicami; 

F. ker Varnostni svet ZN pozviva vse strani, vpletene v državljansko vojno v Siriji, naj 

humanitarnim organizacijam omogočijo dostop do palestinskega begunskega taborišča 

Jarmuk in zagotovijo neovirano dostavo humanitarne pomoči; 

G. ker je Komisija sprostila takojšnja sredstva v znesku 2,5 milijona EUR, s katerimi je 

UNRWA v obliki gotovine in nujnih potrebščin zagotovil življenjsko potrebno pomoč 

palestinskim beguncem v Siriji; 

H. ker bo poleg tega podpora v okviru humanitarnih sredstev EU za Sirijo v letu 2015 

olajšala hiter humanitarni odziv in izpolnila potrebe ranljivih družin; ker so sredstva 

namenjena vsem delom Sirije, ki jih je prizadel konflikt, a se posebej osredotočajo na 

nedavno nasilje v Jarmuku, Idlibu, Dari in Alepu;  

I. ker sirski režim in druge strani, vpletene v boje, z nenehnim onemogočanjem dostopa 

humanitarne pomoči do beguncev v taborišču Jarmuk kršijo mednarodno humanitarno 

pravo; ker je zmogljivost UNRWA za vzdrževanje življenjsko potrebnih nujnih 

ukrepov, s katerimi se odziva na razvoj dogodkov, kot na primer sedaj v Jarmuku, resno 

ogrožena zaradi kroničnega pomanjkanja sredstev za humanitarno posredovanje v Siriji; 

1. je resno zaskrbljen zaradi čedalje slabših varnostnih in humanitarnih razmer v Siriji, 

zlasti v palestinskem begunskem taborišču Jarmuk in drugih palestinskih taboriščih; 

izraža močno predanost podpori za žrtve sirskega konflikta; 

2. obsoja prevzem taborišča Jarmuk in terorističnih dejanj skupin IS/Daiš in Džabhat Al 

Nusra, pa tudi obleganje Jarmuka, ki ga izvaja Asad, in bombardiranje taborišča, tudi s 

sodi, napolnjeni z razstrelivom, ki prebivalstvu povzročajo hudo trpljenje; poziva k 

takojšnji prekinitvi obleganja in nenazadnje vseh napadov na civilno prebivalstvo; 

3. izraža zaskrbljenost glede vseh zagovornikov človekovih pravic, ki so pridržani v 

taborišču Jarmuk, in tistih, ki jih še pridržujejo sirske varnostne sile; poziva vse 

oborožene skupine v taborišču Jarmuk, naj prenehajo ciljati na zagovornike človekovih 

pravic; 

4.  poziva k spoštovanju nevtralnega statusa Jarmuka in zaščiti vseh civilistov v taborišču, 

zlasti žensk in otrok, pa tudi k varovanju zdravstvenih ustanov, šol in zatočišč; 

5. poudarja, da vojna v Siriji in grožnja, ki jo predstavlja IS/Daiš, resno ogrožata sirsko 



 

 

prebivalstvo in širšo regijo Bližnjega vzhoda; poziva EU, naj prispeva k skupnim 

prizadevanjem za ublažitev humanitarne krize ter pomaga sosednjim državam pri 

zagotavljanju zatočišča beguncem, ki bežijo pred konfliktom v Siriji, pri čemer številni 

izgubijo življenje na ladjah v Sredozemskem morju; 

6. poziva k izvajanju resolucij varnostnega sveta ZN št. 2139 (2014), 2165 (2014) in 2191 

(2014) na vsem območju Sirije; poziva vse strani, vpletene v konflikt, naj UNRWA, 

ICRC in drugim mednarodnim organizacijam za pomoč omogočijo neoviran dostop do 

begunskega taborišča Jarmuk, naj dovolijo takojšen in brezpogojen dostop humanitarne 

pomoči, naj evakuirajo ranjene civiliste in zagotovijo varen prehod vsem civilistom, ki 

želijo zapustiti taborišče; poziva k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev, ki jih ne bo 

nadzoroval ne sirski režim ne IS/Daiš in Džabhat Al Nusra, glede na hude in nenehne 

kršitve mednarodnega humanitarnega prava; 

7. je zadovoljen, da je Komisija sprostila takojšnja nujna sredstva v višini 2,5 milijona 

EUR, s katerimi UNRWA zagotavlja življenjsko potrebno pomoč palestinskim 

beguncem v Siriji; želi pohvaliti UNRWA za pomembno delo, ki ga opravlja, in izraža 

tesno zavezanost nadaljnjemu sodelovanju z generalnim komisarjem UNRWA Pierrom 

Krähenbühlom in vsemi drugimi partnerji, da bi ublažili trpljenje tistih, ki najbolj 

potrebujejo pomoč; poudarja, da morajo EU in države članice povečati podporo 

UNRWA pri prizadevanjih za nujno pomoč civilistom v Jarmuku in drugih delih Sirije, 

pri tem pa zagotoviti, da bodo imeli vsi palestinski begunci, gostiteljske skupnosti in 

drugi pomoč, ki jo potrebujejo; poziva EU, naj sodeluje pri financiranju nujne prošnje 

UNRWA v znesku 30 milijonov USD, organizaciji pa naj zagotavlja tudi diplomatsko 

in politično podporo; 

8.  ostro obsoja zlorabe otrok, masakre, mučenje, uboje in spolno nasilje nad sirskim 

prebivalstvom; poudarja, kako pomembno je sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bi 

zagotovili varnost nedolžnih civilistov, tudi žensk in otrok; priznava, da so ženske in 

dekleta pogosto tarča vojnih posilstev v sirskem konfliktu, tudi v zaporih Asadovega 

režima; poudarja člen 3 ženevske konvencije, po katerem je treba vsem ranjenim in 

bolnim brez neugodnega razlikovanja zagotoviti vso potrebno zdravstveno nego, ki jo 

potrebujejo; poziva ponudnike humanitarne pomoči, naj v humanitarnih objektih, ki se 

financirajo s sredstvi EU, zagotavljajo celotno paleto zdravstvenih storitev; 

9.  izreka popolno podporo prizadevanjem posebnega odposlanca ZN v Siriji Staffana de 

Misture, ki skuša doseči, da bi vse strani spoštovale lokalno premirje, in uveljaviti 

premor, ki bi omogočal dostavo humanitarne pomoči; ponovno poziva EU, naj v zvezi s 

tem prevzame pobudo za diplomatska prizadevanja; 

10. ponovno poziva k trajni rešitvi sirskega konflikta z vključujočim političnim procesom 

pod sirskim vodstvom na podlagi ženevskega sporočila iz junija 2012, ki bi privedel do 

dejanske politične menjave, uresničil upravičene težnje sirskega prebivalstva in mu 

omogočil, da neodvisno in demokratično odloča o svoji prihodnosti; pozdravlja najavo 

ponovnih pogovorov, ki bodo potekali maja v Ženevi, udeležili pa se jih bodo Asadov 

režim, opozicija, varnostni svet ZN in regionalne sile, vključno z Iranom; 

11. je še naprej prepričan, da v Siriji ne more biti trajnega miru, če ne bodo vse vpletene 

strani prevzele odgovornosti za zločine, ki so jih storile med konfliktom, tudi v zvezi s 

taboriščem Jarmuk; ponovno poziva, naj se razmere v Siriji predajo Mednarodnemu 

kazenskemu sodišču; poziva EU in države članice, naj resno razmislijo o priporočilih, ki 



 

 

jih je pred kratkim podala preiskovalna komisija ZN, da bi v zvezi z zločini v Siriji 

preučili možnost ustanovitve posebnega sodišča; 

12. meni, da mora Evropski parlament, takoj ko bodo varnostne razmere to omogočale, v 

sodelovanju z ZN in neodvisno od Asadovega režima ali drugih strani, vpletenih v 

konflikt, opraviti namenski obisk begunskega taborišča v Jarmuku, da bi neodvisno 

ocenil humanitarne razmere; 

13. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici 

Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, 

Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih 

narodov, posebnemu odposlancu ZN in Arabske lige za Sirijo, generalnemu sekretarju 

Sveta za sodelovanje arabskih držav v Zalivu, predsedniku Palestinske uprave, 

palestinskemu zakonodajnemu svetu ter vsem stranem, vpletenim v konflikt v Siriji. 

 

 


