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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji, zlasti tiste z dne 30. aprila 20151,  

– ob upoštevanju sporočila Evropske komisije z naslovom „Elementi regionalne strategije 

EU za Sirijo in Irak ter proti grožnji IS/Daiš“ z dne 6. februarja 2015, 

– ob upoštevanju izjav in poročil  generalnega sekretarja OZN in visokega komisarja 

OZN za človekove pravice o konfliktu v Siriji,  

– ob upoštevanju poročil neodvisne mednarodne preiskovalne komisije o Siriji, ki jih je 

opredelil Svet Združenih narodov za človekove pravice, 

– ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejetega 17. 

julija 1998, zlasti člena 8(2)(b)(ix), ki določa, da je dejanje namernega napadanja 

zgodovinskih spomenikov vojno hudodelstvo,  

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. aprila 2015 o uničevanju kulturnih artefaktov, 

ki ga izvaja IS/Daiš2,  

– ob upoštevanju člena 167 PDEU, ki določa, da Unija in države članice podpirajo 

sodelovanje s tretjimi državami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami na 

kulturnem področju, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 116/2009 z dne 18. Decembra 2008 o izvozu 

predmetov kulturne dediščine, 

– ob upoštevanju resolucije Sveta iz sprejete na srečanju 25. in 26. oktobra 2012 o 

vzpostavitvi neuradne mreže organov pregona in strokovnjakov, pristojnih za področje 

kulturnih artefaktov (EU CULTNET), 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0187. 
2  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0179. 



 

 

– ob upoštevanju drugega protokola k Haaški konvenciji iz leta 1954 o varstvu kulturnih 

artefaktov v primeru oboroženega spopada iz leta 1999, 

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

zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 21. maja 2015 o razmerah v 

Palmiri; ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika visoke predstavnice Catherine 

Ashton z dne 17. februarja 2012, v kateri je obsodila  prijetje Mazena Darviša, ter 

lokalne izjave EU z dne 3. aprila 2012 o še vedno trajajočem pridržanju Darviša in 

sedmih drugih zagovornikov človekovih pravic brez obtožnice,  

– ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic, sprejetih junija 2004 in 

posodobljenih leta 2008, 

– ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN št. 2222 (2015), 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,  

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

A. ker je od začetka konflikta v Siriji leta 2011 življenje izgubilo že več kot 220 000 ljudi, 

med njimi največ civilistov; ker so Asadov režim, skupini IS/Daiš in Al Nusra ter druge 

strani, vpletene v konflikt, zagrešile hude in ponavljajoče se kršitve človekovih pravic 

in mednarodnega humanitarnega prava; ker velika večina teh zločinov ostaja 

nekaznovana;   

B. ker so se v preteklih mesecih dramatično povečali uporaba mučenja, množična prijetja 

in uničevanje naselij na širšem območju;  ker je veliko število Sircev razseljenih, veliko 

pa jih je bilo prisiljenih, da so se umaknili od humanitarne pomoči, ki jo potrebujejo;  

C. ker je organizacija IS/Daiš v Palmiri, odkar je zavzela to starodavno sirsko mesto, ubila 

vsaj 400 oseb, tudi žensk in otrok, po oceni sirskega observatorija za človekove pravice 

pa usmrtila vsaj 217 oseb, 600 pa jih priprla, med njimi ženske in otroke, ki so obtoženi 

trgovanja z vladnimi silami in skrivanja članov vlade v svojih hišah; 

D. ker so zavzetju mesta Palmira sledili uničujoči letalski udari, ki so jih izvedle sile, 

zveste predsedniku Asadu, v katerih je bilo ubitih več kot ducat civilistov, številni 

prebivalci, ki so še ostajali v mestu, pa so pobegnili;   

E. ker je IS/Daiš po novi ofenzivi v aprilu in maju 2015 17. maja osvojil mesto Ramadi, 

21. maja pa še Palmiro, tako da sedaj nadzoruje 50 % sirskega ozemlja; ker tako 

imenovana Islamska država zaradi svoje nadnacionalne narave, znatnih finančnih 

sredstev in po nekaterih virih približno 200 000 borcev pomeni grožnjo za širšo regijo; 

ker se po nekaterih ocenah s temi oboroženimi skupinami bojuje na tisoče tujcev, tudi 

državljanov EU; ker se je z vzponom IS/Daiš humanitarna kriza zaostrila, zlasti zaradi 

obsežne razselitve civilnega prebivalstva;  

F. ker so člani varnostnega sveta OZN 5. junija 2015 izrazili ogorčenje zaradi 

naraščajočega nasilja in napadov na civiliste v Siriji ter obsodili teroristične napade, ki 

jih v Siriji izvajajo IS/Daiš, Fronta Al Nusra in druge teroristične skupine; 

G. ker leži Palmira med Damaskom in mestom Deir Al Zour na severu države, v njeni 

bližini pa so pomembna naftna polja in rudniki fosfatov; ker je IS/Daiš Palmiro zavzela 



 

 

istočasno kot mesto Ramadi v iraški provinci Anbar, a tudi kmalu po tem, ko je izgubil 

ozemlja v okolici Tikrita;  

H. ker je to mesto, staro več kot 2000 let, kulturno bogastvo, ki je vpisano na Unescov 

seznam svetovne dediščine; ker je 21. maja 2015 generalna direktorica Unesca pozvala 

k takojšnjemu prenehanju vojnih operacij v Palmiri;  

I. ker je Palmira simbol bogate sirske kulturne dediščine, saj vsebuje monumentalne 

razvaline velikega mesta, ki je bilo eno od najpomembnejših središč antičnega sveta; 

ker množični poboji in uničevanje arheološke in kulturne dediščine, ki jih izvaja 

IS/Daiš, v nekaterih okoliščinah štejejo za hudodelstva proti človečnosti in kulturno 

čiščenje, v skladu z Rimskim statutom Mednarodnega kazenskega sodišča pa so 

enakovredni vojnim hudodelstvom; ker je generalna direktorica Unesca Irina Bokova te 

sistematične napade na kulturno dediščino označila za kulturno čiščenje; 

J. ker IS/Daiš sistematične napade in uničevanje kulturne dediščine Iraka in Sirije 

uporablja kot vojno taktiko za širjenje strahu in sovraštva; ker zaradi zavzetja IS/Daiš 

grozi njeni zgodovinski dediščini Palmire grozi uničenje;   

K. ker je EU v regionalni strategiji EU za Sirijo in Irak ter za nevarnost IS/Daiš, ki jo je 

Svet za zunanje zadeve sprejel 16. marca 2015, strogo obsodila namerno uničevanje 

arheološke dediščine, ter ugotovila, da so takšna dejanja po Rimskem statutu 

Mednarodnega kazenskega sodišča lahko enakovredna vojnim hudodelstvom;  

L. ker so Unesco in drugi partnerji začeli projekt zaščite sirske dediščine, ki bo trajal tri 

leta in katerega namen bo nujna zaščita kulturne dediščine;  

M. ker je nedovoljena trgovina s kulturnimi artefakti ta hip najbolj pomembna trgovina po 

tisti z mamili in orožjem; ker to nedovoljeno trgovino nadzorujejo organizirane 

kriminalne mreže in ker veljavni nacionalni in mednarodni mehanizmi niso ustrezno 

opremljeni niti podprti, da bi se spoprijeli s to problematiko; ker je EU sprejela vse 

ustrezne ukrepe v skladu z resolucijo varnostnega sveta OZN št. 2199 (2015), da bi 

preprečila nedovoljeno trgovino s kulturno lastnino;  

N. ker vse od začetka sirskega konflikta marca 2011 prihaja na tamkajšnjem širšem 

območju do hudih kršitev človekovih pravic, zlasti namernega ciljanja, samovoljnih 

prijetij in izginotij neodvisnih novinarjev, zagovornikov človekovih pravic, 

humanitarnih delavcev in zdravstvenega osebja, ki v Siriji postanejo žrtev groženj, 

nasilja, samovoljnih prijetij in izginotij; 

O. ker je sirski novinar in aktivist ter predsednik sirskega centra za medije in svobodo 

izražanja Mazen Darviš  zaprt že od leta 2012, tako kot Hani Al Zajtani in Husein 

Ghrer, zaradi njihovega dela na področju zagovarjanja svobode izražanja; ker naj bi 

Mazena Darviša hudo mučili in z njim slabo ravnali, 6. maja 2015 pa naj bi ga prepeljali 

na neznano lokacijo; ker je Mazen Darviš prejemnik Unescove nagrade za svobodo 

tiska za leto 2015 in drugih pomembnih mednarodnih nagrad, na primer nagrade 

Neustrašljiva beseda (Das unerschrockene Wort) za leto 2015, ki jo podeljujejo Lutrova 

mesta, nagrade Bruna Kreiskega za zasluge na področju človekovih pravic za leto 2013 

in nagrade PEN-Pinter za leto 2014; ker je trajajoče priprtje Mazena Darviša, Hanija Al 

Zajtanija in Huseina Ghrera še en dokaz represivne narave Asadovega režima v Siriji; 



 

 

P. ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov št. 67/262 z dne 15. 

maja 2013, ki zahteva, da morajo sirski organi takoj izpustiti vse samovoljno pridržane 

osebe, tudi člane Sirskega centra za medije in svobodo izražanja;   

Q. ker je 19. februarja 2015 visoki komisar OZN za človekove pravice Zeid Ra’ad Al 

Hussein sirske oblasti pozval, naj izpustijo vse osebe, k iso bile pridržane zaradi 

miroljubnega izražanja mnenj, zlasti Marzena Darviša;  

R. ker je na stotine zagovornikov človekovih pravic v Siriji žrtev groženj, nasilja, 

samovoljnih prijetij in izginotij; ker je med njimi tudi odvetnica za človekove pravice in 

prejemnica nagrade Saharova za leto 2011 Razan Zajtuneh, ki je bila ugrabljena v Dumi 

9. decembra 2013; 

1. odločno obsoja grozljivo sistematično in vsesplošno kršenje človekovih pravic in 

mednarodnega humanitarnega prava, ki jih Asadov režim, teroristi, pripadniki IS/Daiša, 

in druge džihadistične skupine izvajajo v Siriji, ter zaporne kazni in obsodbe zoper 

zagovornike političnih, civilnih in človekovih pravic, pisce spletnih dnevnikov in 

novinarje; ponovno izraža svojo absolutno obsodbo mučenja, vse večjega obstreljevanja 

in uporabe zračnega bombardiranja, tudi s sodi z razstrelivom, ki ga izvajajo sirske 

vladne sile; izraža globoko sočutje z žrtvami; je zgrožen zaradi strašnega človeškega 

trpljenja in izgube življenj v sirskem konfliktu ter je zelo zaskrbljen zaradi vse slabših 

humanitarnih in varnostnih razmer v Siriji; 

2. obsoja dejstvo, da je IS/Daiš 21. maja 2015 po devetih dneh krvavih bojev osvojil 

Palmiro, ter obžaluje, da je od tistega dne v mestu in okolici usmrtil najmanj 217 oseb 

ter stopnjeval zlorabe in grozodejstva v kalifatu, ki ga je razglasil na območjih Sirije in 

Iraka pod njegovim nadzorom;  

3. izraža zaskrbljenost zaradi razmer v Palmiri, zaradi tisočih prebivalcev tega mesta ter 

tistih, ki so se izselili zaradi napredovanja sil IS/Daiša; zaskrbljen je zaradi žensk in 

otrok v Palmiri, saj je znana navada IS/Daiša, da ugrablja, izkorišča in zlorablja ženske 

in otroke, tudi s posilstvi, spolnimi zlorabami, prisilnimi porokami in nasilnim 

novačenjem otrok; 

4. spodbuja Svet, Komisijo in visoko predstavnico, naj dajo na voljo vse potrebne finančne 

in človeške vire za pomoč beguncem;  

5. pozdravlja zavezo, sprejeto na ministrskem srečanju mednarodne koalicije proti 

IS/Daišu 2. junija 2015 v Parizu, da se podvojijo skupna prizadevanja za poraz 

IS/Daiša; poziva koalicijo, naj poveča prizadevanja za izvajanje skupne, večstranske in 

dolgoročne strategije za oslabitev in morebitno izkoreninjenje IS/Daiša; poudarja, da je 

to strategijo treba izvajati z okrepljenim sodelovanjem z vsemi državnimi in 

nedržavnimi subjekti v regiji, ki se želijo boriti proti IS/Daišu;  

6. je še vedno prepričan, da v Siriji ni mogoče dejansko rešiti konflikta niti doseči trajnega 

miru, če ne bodo vse vpletene strani prevzele odgovornosti za zločine, ki so jih storile 

med konfliktom; 

7. opozarja, da je lahko trajna rešitev sirske krize le rezultat vključujoče politične rešitve, 

ki bo temeljila na izjavi iz Ženeve 30. junija 2012 in jo bo podpirala mednarodna 

skupnost; poziva posebnega odposlanca OZN Staffana de Misturo, naj si z vsemi 



 

 

vpletenimi stranmi prizadeva za resnično politično tranzicijo, ki bo zagotovila 

uresničitev upravičenih teženj sirskega prebivalstva in mu omogočila, da bo neodvisno 

in demokratično odločalo o svoji prihodnosti; 

8. je močno zaskrbljen zaradi hudega pomanjkanja sredstev za pozive ZN v letu 2014, kar 

je privedlo do začasne ukinitve pomoči Svetovnega programa za hrano sirskim 

beguncem; zato mednarodno skupnost poziva, naj poveča sredstva in pomoč v odziv na 

bodoče pozive; 

9. poziva mednarodno skupnost, naj poveča prizadevanja , da bi se našla rešitev za 

ublažitev krize ter prenehanje vojne v Siriji, ter pomaga akterjem v vojni proti IS/Daišu 

v Siriji in Iraku; poziva vlade v tej regiji, naj sodelujejo v tem boju, saj bo le tesno 

sodelovanje omogočilo ponovno vzpostavitev miru in varnosti; 

10. poziva mednarodno skupnost, naj naredi vse, kar je v njeni moči, da zaščiti civilno 

prebivalstvo in reši edinstveno kulturno dediščino v Palmiri, ter poziva vse vpletene 

strani, naj nemudoma prenehajo sovražnosti v Palmiri ter omogočijo varen prehod 

civilnega prebivalstva, ki beži pred nasiljem; 

11. zahteva takojšnje prenehanje uničevanja kulturne dediščine v Siriji in Iraku, vključno z 

verskimi nahajališči in objekti; poudarja, da ni mogoče dopustiti takih dejanj, ki jih 

zagrešijo pripadniki IS/Daiša ali drugi posamezniki, skupine, podjetja in subjekti, ter 

poziva k ohranitvi kulturne dediščine v Iraku, k zaščiti kulturnega in verskega 

premoženja in nahajališč v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom;  

12. poziva EU in države članice, naj spodbujajo kampanje ozaveščanja, da se preprečita 

nedovoljen nakup in prodaja kulturnih artefaktov s konfliktnih območij;  

13. ponovno izpostavlja neprecenljivo vrednost kulturne dediščine za vse človeštvo, zato 

meni, da bi moralo trgovanje z njimi veljati za nesprejemljivo vojno hudodelstvo; 

14. poudarja, da so potrebna skupna prizadevanja mednarodne skupnosti, da se preprečita 

nezakonita trgovina s kulturno lastnino in nedovoljena trgovina s kulturnimi artefakti, ki 

prispevata k financiranju IS/Daiša;  

15. podpira izjave generalne direktorice Unesca ter vse izjemne ukrepe, ki sta jih sprejela 

OZN in Unesco za zaščito Palmire in vseh drugih ogroženih kulturnih in zgodovinskih 

krajev;  

16. poziva generalnega sekretarja OZN, naj od varnostnega sveta zahteva sprejem resolucije 

o zaščiti vseh kulturnih krajev, ki jih ogrožajo teroristične skupine in IS/Daiš; 

17. poziva države članice in Evropsko unijo, naj z OZN sprejmejo konkretne ukrepe za 

zaščito ogroženih  kulturnih, zgodovinskih, verskih, in arheoloških krajev, Palmire in na 

splošno Bližnjega vzhoda;  

18. pozdravlja in poudarja ključni pomen delovanja lokalnih in mednarodnih organizacij 

civilne družbe pri dokumentiranju kršenja človekovih pravic, vojnih hudodelstev in 

zločinov proti človečnosti ter drugih kršitev; izraža globoko občudovanje in solidarnost 

z vsemi sirskimi aktivisti, ki neutrudno in ob lastnem izpostavljanju življenjski 

nevarnosti spremljajo, dokumentirajo in poročajo o položaju človekovih pravic v 

njihovi državi, ki jo je razdejala vojna; 



 

 

19. je globoko zaskrbljen zaradi hitrega slabšanja razmer na področju humanitarnih in 

človekovih pravic v Siriji ter poudarja, da je treba v skladu z mednarodnimi 

obveznostmi Sirije spoštovati svobodo izražanja ter svobodo zagovornikov človekovih 

pravic pri opravljanju njihovega dela; opozarja, da ima vsak človek pravico do svobode 

mnenja in izražanja ter da je to temeljna človekova pravica; obsoja vse kršitve svobode 

tiska in nasilje nad novinarji v Siriji; 

20. poziva sirske oblasti, naj nemudoma in brezpogojno spustijo in oprostijo obtožb 

Mazena Darviša in vse, ki so zaprti, obtoženi in/ali obsojeni zaradi miroljubnega 

uveljavljanja pravice do svobodnega izražanja in zbiranja, zagovornike človekovih 

pravic in politične aktiviste, ki jim je bila samovoljno odvzeta prostost zaradi delovanja 

na področju človekovih pravic; 

21. poziva sirske oblasti, naj nemudoma sporočijo, kjer so omenjeni trije zaporniki in 

kakšna je njihova usoda, ter naj zagotovijo, da bodo varni pred mučenjem in grdim 

ravnanjem, naj se jim nemudoma omogoči stik z družinami in odvetniki ter naj se jim 

nudi vsa potrebna zdravniška pomoč; 

22. poziva vse države članice, naj brez odlašanja ratificirajo Mednarodno konvencijo o 

zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem; poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in države članice, naj spodbujajo splošno ratifikacijo in izvajanje tega 

ključnega instrumenta s področja človekovih pravic ter naj podprejo delo Odbora OZN 

o prisilnih izginotjih, ki je bil ustanovljen v okviru omenjene konvencije;  

23. naroči 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 OZN, posebnemu odposlancu OZN 

in Arabske lige za Sirijo ter vsem stranem, vpletenim v konflikt v Siriji. 

 

 

 


