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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Myanmar/Burma och rohingya, särskilt 

resolutionerna av den 20 april 20121, den 13 september 20122, den 22 november 20123 

och den 13 juni 20134, samt resolutionen av den 23 maj 2013 om återinförande av 

allmänna tullförmåner för Myanmar/Burma5, 

– med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2009 om situationen för burmesiska 

flyktingar i Thailand6,  

– med beaktande av uttalandet av den 6 maj 2015 från FN:s flyktingkommissariat 

(UNHCR) om massgravar för rohingya i Thailand, 

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av 

den 10 december 1948,  

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter från 1966,  

–  med beaktande av 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning och det 

tillhörande protokollet från 1967,  

– med beaktande av förklaringen om de mänskliga rättigheterna från Sydostasiatiska 

nationers förbund (Asean), särskilt punkterna 13, 15, 16 och 18,  
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– med beaktande av UNHCR:s vädjan av den 15 maj 2015 till de regionala regeringarna 

om att göra sök- och räddningsinsatser, i vilken man varnade för en ”potentiell 

humanitär katastrof”, 

– med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A.  I en tilltagande regionövergripande kris beräknas tusentals rohingya och andra 

flyktingar fortfarande befinna sig i båtar i Andamansjön och Malackasundet, en del 

övergivna av sina människohandlare med bara lite mat eller vatten, och de tvingas 

tillbaka ut på havet när deras båtar kommer in på territorialvatten. 

B.  Den 1 och 4 maj 2015 upptäckte militärpolisen kropparna av minst 30 etniska 

rohingyamuslimer i ett misstänkt läger för människohandel i Sadaodistriktet i 

Songkhlaprovinsen nära gränsen mellan Thailand och Malaysia. Ett annat läger med 

minst fem andra gravar påträffades några dagar senare. 

C.  Rohingya är alltjämt utsatta för förföljelse och diskriminering och godtyckligt berövade 

sitt medborgarskap i Myanmar/Burma och är därför fortsatt statslösa. Den 1 april 2015 

drog den burmesiska regeringen in deras tillfälliga identitetskort och berövade dem 

deras rösträtt. Straffrihet råder alltjämt i fall där de utsatts för brott och grymheter.  

D.  Rohingyafolket har lämnat Myanmar/Burma i stora skaror sedan ett våldsutbrott 2012 

jämnade hela områden med marken och krävde hundratals människoliv. Många av dem 

som flytt har råkat i klorna på gäng som bedriver människohandel i Bengaliska viken.  

E.  Enligt UNHCR:s återkommande utvärdering av den 8 maj 2015 klev omkring 25 000 

rohingya och bangladeshier ombord på smugglarbåtar mellan januari och mars 2015. 

Det är nästan en fördubbling jämfört med samma period 2014.  

F.  Flera tusen rohingya har flytt sjövägen för att undkomma förföljelserna, och hundratals 

har mist livet då deras båtar sjunkit eller då de tvingats tillbaka ut på havet.  

G.  Efter kraftåtgärderna har människohandlarna gått över till sjörutter. Det förekommer allt 

fler fall av migranter som överges till havs av sina smugglare. 

H.  Tusentals rohingya och andra migranter smugglas fortsatt genom Thailand och från 

andra länder i regionen av människohandlare, i vissa fall med inblandning av korrupta 

lokala thailändska myndigheter, och hålls fångna under omänskliga förhållanden i läger 

i djungeln i södra Thailand, där de torteras, svälts och slås ihjäl av sina tillfångatagare, 

som försöker pressa deras familjer och anhöriga på lösesummor, eller så säljs de som 

slavar.  

I.  UNHCR har efterlyst en gemensam reaktion efter upptäckten av massgravar med 

rohingya i Thailand och uppmanat länderna i regionen att stärka samarbetet kring 

åtgärder mot smuggling och människohandel och att samtidigt garantera skydd för 

offren.  

J. Rohingyafrågan diskuterades inte under Aseans 26:e toppmöte den 26–28 april 2015 i 

Malaysia. 

K. Mellan 2010 och 2015 försåg kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd 

och civilskydd (Echo) utsatta människor i delstaten Rakhine med runt 57,3 miljoner 



 

 

euro i humanitärt bistånd. Under 2015 finansierar Echo projekt över hela Rakhine för att 

tillgodose några av de mest akuta behoven för rohingyabefolkningen i de norra 

distrikten, bland annat i fråga om livsmedel och näring, grundläggande hälso- och 

sjukvård och tillhandahållande av andra bashushållsartiklar, och för att stödja 

befolkningen, som varit fördriven sedan 2012.  

L. Echo har sedan 2013 anslagit 325 000 euro till Internationella organisationen för 

migration (IOM) för ett erbjuda livsmedel, bashushållsartiklar, hälso- och sjukvård och 

skydd för runt 3 000 män, kvinnor och barn ur rohingyabefolkningen som hålls kvar i 

Thailand. 

1. Europaparlamentet uttrycker sin allra djupaste oro över den utsatta situationen för 

rohingyaflyktingarna och den pågående humanitära krisen på öppet hav och på 

territorialvattnet mellan Myanmar, Bangladesh, Thailand och Indonesien, och är bestört 

över de fynd som gjorts den senaste tiden i samband med uppgrävningarna av dussintals 

kroppar från massgravar i närheten av läger för människohandel i södra Thailand. 

Parlamentet uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga.  

2.  Europaparlamentet uppmanar de thailändska myndigheterna att omedelbart genomföra 

fullständiga och trovärdiga brottsutredningar om massgravarna med rohingyamuslimer, 

om nödvändigt med bistånd av FN, för att se till att de ansvariga ställs inför rätta.  

3.  Europaparlamentet välkomnar den thailändska regeringens erkännande av problemet 

med människohandel i Thailand och regionen och av vissa korrupta myndigheters 

delaktighet i smugglingen av människor. Parlamentet uppmanar den thailändska 

regeringen och dess tjänstemän att sätta stopp för all eventuell samverkan med de 

kriminella gäng som bedriver handel med rohingya och andra migranter i Thailand.  

4.  Europaparlamentet uppmanar länderna i regionen att stärka samarbetet kring åtgärder 

mot smuggling och människohandel och att samtidigt garantera skydd för offren. 

Parlamentet framhåller vilken viktig roll Asean kan spela i detta avseende. Parlamentet 

uppmuntrar regeringarna i staterna i regionen att delta i det kommande regionala möte 

om migranternas situation som under thailändskt värdskap kommer att hållas i Bangkok 

den 29 maj 2015. Parlamentet välkomnar utarbetandet av Aseans konvention mot 

handel med människor, särskilt kvinnor och barn, som bör godkännas av Aseanledarna 

under 2015. 

5.  Europaparlamentet uppmanar alla länder i regionen att underteckna och ratificera FN:s 

konvention om flyktingars rättsliga ställning och att bevilja rohingyaasylsökande 

åtminstone tillfälligt skydd, och att samtidigt stödja den burmesiska regeringen i arbetet 

med att finna långsiktiga, rättvisa lösningar på de bakomliggande orsakerna.  

6.  Europaparlamentet uppmanar vidare regeringen i Myanmar/Burma att ändra strategi och 

att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få ett slut på förföljelsen och diskrimineringen 

av rohingyaminoriteten. Parlamentet upprepar sina tidigare krav på en ändring eller ett 

upphävande av 1982 års medborgarskapslag så att rohingya har lika möjlighet att få 

burmesiskt medborgarskap.  

7.  Europaparlamentet välkomnar det senkomna uttalandet av den 18 maj 2015 från 

talespersonen för Aung San Suu Kyis oppositionsparti, Nationella demokratiska 



 

 

förbundet, om att regeringen i Myanmar/Burma bör bevilja rohingyaminoriteten 

medborgarskap. 

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft ledarna i Indonesien, Malaysia och Thailand att 

göra det till en topprioritering att rädda livet på migranter och flyktingar som lämnats 

vind för våg i båtar i Bengaliska viken och Andamansjön, och välkomnar Malaysias och 

Indonesiens uttalande av den 20 maj 2015 om att de kommer att ge migranter som 

påträffas till havs tillfällig fristad. 

9. Europaparlamentet välkomnar hjälpen från Europeiska unionen och internationella 

organisationer, såsom UNHCR, till rohingya i Myanmar/Burma och Thailand samt 

EU:s humanitära bistånd till internflyktingar i delstaten Arakan/Rakhine, till 

papperslösa rohingya och utsatta värdbefolkningar i Bangladesh och till 

rohingyamigranter och bangladeshiska migranter som för närvarande sitter fast i 

invandringsläger (män) och socialcentrum (kvinnor och barn) i Thailand.  

10.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 

representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att ta upp denna fråga på högsta 

möjliga politiska nivå i sina kontakter med Thailand och Myanmar/Burma och med 

andra länder som är medlemmar i Asean.  

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 

utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, 

Myanmar/Burmas regering och parlament, Thailands regering och parlament, 

generalsekreteraren för Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), Aseans 

mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter, FN:s särskilda representant för 

mänskliga rättigheter i Myanmar, FN:s flyktingkommissarie, FN:s råd för mänskliga 

rättigheter samt regeringarna och parlamenten i andra stater i regionen. 

 

 


