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Het Europees Parlement, 

– gezien zijn eerdere resoluties over Myanmar en over de situatie van de Rohingya-

moslims, met name die van 7 juli 20161 en 15 december 20162, en zijn resoluties van 

16 maart 2017 over de prioriteiten van de EU voor de zittingen van de VN-

Mensenrechtenraad in 20173 en 13 juni 2017 over staatloosheid in Zuid- en Zuidoost-

Azië4, 

– gezien de conclusies van de Raad van 20 juni 2016 over de EU-strategie voor 

Myanmar/Birma, 

– gezien de gezamenlijke mededeling van 1 juni 2016 van de Commissie en 

vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vv/hv) aan het Europees Parlement en de 

Raad, getiteld "Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien van 

Myanmar/Birma: een speciaal partnerschap voor democratie, vrede en welvaart" 

(JOIN(2016)0024), 

– gezien de verklaring van de vv/hv, Federica Mogherini, van 30 maart 2016 over de 

aantreding van de nieuwe regering van de Unie van Myanmar, 

– gezien de verklaring van de woordvoerder van de vv/hv van 2 december 2016 over de 

recente escalatie van geweld in Myanmar en de verklaring van 6 september 2017 van de 

vv/hv over de situatie in de deelstaat Rakhine, 

– gezien het gezamenlijke persbericht van 25 november 2016 over de derde 

mensenrechtendialoog EU-Myanmar, 

– gezien de conclusies van de Raad van 4 december 2015 over staatloosheid, 
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– gezien de recente briefings van het bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor 

de mensenrechten (OHCHR) en de Speciaal Rapporteur van de VN over de 

mensenrechtensituatie in Myanmar van respectievelijk 29 en 18 november 2016, over 

de verslechterende mensenrechtensituatie in de noordelijke deelstaat Rakhine, 

– gezien het verslag van de OHCHR van 20 juni 2016 getiteld "Situatie van de 

mensenrechten van Rohingya-moslims en andere minderheden in Myanmar" en het 

verslag van de Speciaal Rapporteur van de VN over de mensenrechtensituatie in 

Myanmar van 18 maart 2016, 

– gezien het VN-verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen en het 

aanvullende protocol hierbij van 1967, 

– gezien het Verdrag betreffende de status van staatlozen van 1954 en het Verdrag tot 

beperking der stateloosheid van 1961, 

– gezien het mondiaal actieplan 2014-2024 van november 2014 van het 

vluchtelingenagentschap van de VN (UNHCR) om een einde te maken aan 

stateloosheid, 

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van 1948, 

– gezien het eindrapport van de missie van de Speciaal Rapporteur van de VN over de 

mensenrechtensituatie in Myanmar, Yanghee Lee, van 20 januari 2017, waarin 

geconcludeerd wordt dat "de situatie momenteel slechter is dan op enig ander moment 

in de afgelopen paar jaar", 

– gezien het eindrapport van de Adviescommissie inzake de deelstaat Rakhine van 

augustus 2017, 

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, beide van 

1966, 

– gezien het Handvest van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN), 

– gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat volgens het vluchtelingenagentschap van de VN (UNHCR) meer dan 

300 000 Rohingya-moslims de afgelopen twee weken gevlucht zijn voor het geweld in 

de deelstaat Rakhine en hun toevlucht hebben gezocht in Bangladesh; 

B. overwegende dat er in de deelstaat Rakhine in Myanmar ongeveer een miljoen 

Rohingya's wonen, een overwegend islamitische minderheid die het slachtoffer is van 

onderdrukking en aanhoudende ernstige schendingen van de mensenrechten, zoals 

bedreiging van hun leven en veiligheid, het ontzeggen van het recht op gezondheid en 

onderwijs, dwangarbeid, seksueel geweld en beperking van hun politieke rechten; 

C. overwegende dat de Rohingya's officieel staatloos zijn sinds de Birmese 

staatsburgerschapswet van 1982, die heeft geleid tot een ernstige inperking van hun 

bewegingsvrijheid en hen ertoe dwingt om in kampen te wonen; 



 

 

D. overwegende dat een groep Rohingya-opstandelingen op 25 augustus 2017 politieposten 

en een militaire basis in de deelstaat Rakhine hebben aangevallen; overwegende dat dit 

heeft geleid tot een groot militair tegenoffensief, met ernstige en grootschalige 

schendingen van de mensenrechten, zoals moord, verkrachting en foltering; 

overwegende dat mensenrechtenorganisaties, met name Human Rights Watch, aan de 

hand van satellietbeelden hebben gerapporteerd dat er grootschalige vernielingen van 

huizen en andere gebouwen hebben plaatsgevonden in delen van de noordelijke 

deelstaat Rakhine, die momenteel ontoegankelijk is voor ngo's en onafhankelijke 

waarnemers; 

E. overwegende dat het leger volgens de huidige grondwet van Myanmar niet aan civiel 

toezicht is onderworpen en veel macht heeft over de regering en op het gebied van 

nationale veiligheid; 

F. overwegende dat de mensen die wegvluchten uit Myanmar, waaronder veel vrouwen en 

kinderen, via verraderlijke routes moeten reizen, waarbij zij beschoten worden, over 

gevaarlijke paden moeten trekken, honger lijden en geen medische bijstand krijgen; 

overwegende dat tientallen mensen tijdens de reis zijn omgekomen; overwegende dat 

personeel van de kustwacht van Bangladesh minstens 20 lijken van vluchtelingen heeft 

gevonden; 

G. overwegende dat Bangladesh een klacht heeft ingediend tegen de autoriteiten van 

Myanmar wegens het leggen van landmijnen over een deel van de grens met 

Bangladesh, om te voorkomen dat Rohingya-moslims die het geweld ontvluchten, 

kunnen terugkeren; 

H. overwegende dat internationaal personeel van de VN en internationale ngo's geen 

toegang krijgen tot de door het conflict getroffen gebieden en dat de VN-agentschappen 

niet in staat zijn om de Rohingya's humanitaire hulp te verstrekken, zoals voedsel, water 

en medicijnen; 

I. overwegende dat de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, Zeid Ra'ad 

Al-Hussein, op 10 september 2017 heeft verklaard dat de situatie in Myanmar "een 

schoolvoorbeeld van etnische zuiveringen lijkt"; 

J. overwegende dat China en Rusland in maart 2017 de aanneming van een verklaring van 

de VN-Veiligheidsraad over de situatie van de Rohingya-minderheid in Myanmar 

geblokkeerd hebben; 

1. veroordeelt met klem alle aanslagen in de deelstaat Rakhine; maakt zich ernstig zorgen 

over de toenemende ernst en omvang van de mensenrechtenschendingen, zoals 

moorden, felle botsingen, vernietiging van civiel eigendom en de ontheemding van 

honderdduizenden burgers; 

2. dringt er bij de militaire en veiligheidstroepen met klem op aan onmiddellijk te stoppen 

met het vermoorden, intimideren en verkrachten van Rohingya en het platbranden van 

hun huizen; 

3. herinnert eraan dat de autoriteiten van Myanmar de plicht hebben om zonder 

onderscheid alle burgers te beschermen tegen geweld, een onderzoek in te stellen naar 

ernstige schendingen van de mensenrechten en de schuldigen te vervolgen, in 



 

 

overeenstemming met de normen en verplichtingen op het gebied van de 

mensenrechten; 

4. verzoekt de autoriteiten van Myanmar onmiddellijk ongehinderde toegang te verlenen 

aan onafhankelijke waarnemers, internationale mensenrechtenorganisaties, journalisten 

en andere internationale waarnemers, alsook aan de Verenigde Naties, met name de 

VN-onderzoeksmissie die de UNHRC in maart heeft ingesteld, opdat beschuldigingen 

van ernstige mensenrechtenschendingen door alle partijen op onafhankelijke en 

onpartijdige wijze kunnen worden onderzocht; 

5. verzoekt dringend om humanitaire hulporganisaties toegang te verlenen tot alle 

conflictgebieden en ontheemden, zonder onderscheid, zodat hulpverleners mensen die 

in gevaar verkeren kunnen bijstaan; 

6. verzoekt de regering van Myanmar onmiddellijk alle landmijnen op de grens met 

Bangladesh op te ruimen; 

7. verzoekt de regering van Myanmar, en staatsadviseur Aung San Suu Kyi in het 

bijzonder, om elke aansporing tot godsdienst- of rassenhaat ondubbelzinnig te 

veroordelen en maatschappelijke discriminatie en vijandigheid jegens de Rohingya-

minderheden te bestrijden; verzoekt de regering van Myanmar voorts om het universele 

recht van vrijheid van godsdienst of geloofsovertuiging te eerbiedigen; herinnert de 

staatsadviseur eraan om aan te dringen op tenuitvoerlegging van de aanbevelingen uit 

het eindverslag van de Adviescommissie inzake Rakhine, die op haar eigen verzoek 

werd ingesteld; betreurt de dramatische verslechtering van de situatie sinds de 

woordvoerder van de partij van mevrouw Suu Kyi op 18 mei 2015 verklaarde dat de 

regering van Myanmar het staatsburgerschap van de Rohingya-minderheid zou 

herstellen; 

8. herinnert de winnares van de Sacharovprijs 1990, Aung San Suu Kyi, eraan dat die prijs 

wordt toegekend aan personen die onder meer de mensenrechten verdedigen, de rechten 

van minderheden beschermen en het internationaal recht eerbiedigen; wijst erop dat 

moet overwogen of de Sacharovprijs kan worden ingetrokken wanneer de winnaar 

ervan na de toekenning van de prijs die criteria schendt; 

9. erkent dat Bangladesh zich bij deze humanitaire ramp inspant om de bescherming van 

honderdduizenden Rohingya-vluchtelingen te faciliteren; moedigt de autoriteiten van 

Bangladesh en andere buurlanden krachtig aan om alle mensen die het geweld in de 

deelstaat Rakhine ontvluchten toe te laten en het beginsel van non-refoulement te 

eerbiedigen; verzoekt de Commissie en de lidstaten meer financiële en materiële steun 

te verlenen aan die vluchtelingen; 

10. herinnert aan zijn aanbeveling dat de regeringen van de landen die Rohingya-

vluchtelingen opnemen nauw samenwerken met de UNHCR, die de technische 

expertise heeft om vluchtelingenstatus te screenen en het mandaat om vluchtelingen en 

stateloze burgers te beschermen; verzoekt de EU en de VN om de buurlanden daarbij te 

helpen; 

11. roept de ASEAN en de regeringen van de landen in de regio ertoe op onmiddellijk actie 

te ondernemen om meer druk uit te oefenen op de regering van Myanmar om een einde 

te maken aan alle rechtenschendingen en alle burgers in de deelstaat Rakhine te 



 

 

beschermen, en steun te verlenen aan allen die op de vlucht zijn; 

12. steunt de pogingen om een intensiever politiek proces van de grond te krijgen dat 

gebaseerd is op de uitvoering van de aanbevelingen van Annan; verzoekt de 

Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN doeltreffende diplomatieke en 

politieke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de regering van Myanmar haar 

verplichtingen jegens de Rohingya-minderheid nakomt door bescherming en toegang tot 

hulp te waarborgen; verzoekt in dit verband om een resolutie van de Algemene 

Vergadering en de Veiligheidsraad waarin de rechtenschendingen veroordeeld worden, 

aangedrongen wordt op toegang tot Rakhine en gevraagd wordt dat alle partijen 

verantwoording afleggen over de ernstige schendingen van het internationaal recht; 

dringt er tevens op aan dat in de VN-Mensenrechtenraad van september 2017 een 

resolutie wordt aangenomen waarbij het mandaat van de onderzoeksmissie wordt 

verlengd; 

13. verzoekt China en andere internationale en regionale spelers alle kanalen aan te wenden 

om aan te dringen op beëindiging van de gruweldaden en op een vreedzame oplossing; 

14. verzoekt de vv/hv en de lidstaten van de EU hun druk op de regering en het leger van 

Myanmar fors op te voeren opdat zij een eind maken aan de rechtenschendingen, 

volledig samenwerken met de onderzoekers van de VN en met internationale 

humanitaire agentschappen en zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd voor 

ernstige schendingen van het internationaal recht; verzoekt de vv/hv en de lidstaten van 

de EU een actieve rol te spelen bij het ondersteunen van onmiddellijk ingrijpen op VN-

niveau en duidelijk te maken dat de EU klaarstaat om gerichte sancties te treffen tegen 

personen en entiteiten en te denken over consequenties in de context van de aan 

Myanmar toegekende handelspreferenties, als de ernstige schendingen van het 

internationaal recht ongestraft doorgaan; 

15. verzoekt de vv/hv verslag uit te brengen aan het Europees Parlement over EU-

initiatieven in de VN en in de context van de Raad Buitenlandse Zaken van de EU; 

16. verzoekt de EU en haar lidstaten rapporten en verklaringen van vertegenwoordigers van 

de Rohingya over de situatie ter plaatse te verwelkomen; 

17. steunt inspanningen om onafhankelijke waarnemers onder leiding van de VN ter plaatse 

te hebben om de humanitaire crisis te verlichten; verzoekt de autoriteiten van Myanmar 

onmiddellijk ongehinderde toegang te verlenen aan onafhankelijke waarnemers, met 

name de VN-onderzoeksmissie die de VN-Mensenrechtenraad in maart 2017 heeft 

ingesteld; 

18. steunt de oprichting van een kantoor van de Hoge Commissaris van de VN voor de 

mensenrechten in Myanmar met een volledig mandaat; 

19. dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan steun te verlenen aan het mondiaal actieplan 

2014-2024 van de UNHCR om een einde te maken aan stateloosheid; 

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de regering en het 

parlement van Myanmar, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 

van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Commissie, de regeringen 

en parlementen van de EU-lidstaten, de secretaris-generaal van de ASEAN, de 



 

 

intergouvernementele mensenrechtencommissie van de ASEAN, de speciaal rapporteur 

van de VN over de mensenrechtensituatie in Myanmar, de Hoge Commissaris van de 

VN voor vluchtelingen en de VN-Mensenrechtenraad. 

 

 


