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Les atrocitats del Daesh contra els cristians a Síria i
l'Iraq són un Genocidi
Per primera vegada i de forma majoritària el Parlament Europeu es pronuncia per
demanar al Consell de Seguretat de l'ONU que prenguin mesures per frenar els
genocidis contra cristians, yazidíes i altres minories religioses i ètniques a Síria i
Iraq.
08 febrer, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El Ple del Parlament Europeu ha aprovat aquest passat 4 de febrer una resolució conjunta en
què per primera vegada s’assegura que el grup terrorista Daesh “està perpetrant un genocidi
contra cristians, yazidíes i altres minories religioses i ètniques” a Síria i Iraq.
La resolució va ser presentada i recolzada per eurodiputats de tots els grups parlamentaris
del Parlament Europeu.
El text expressa la seva “rotunda condemna de l’anomenat Daesh i de les seves salvatges
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violacions dels drets humans, que constitueixen crims contra la humanitat i crims de guerra,
d’acord amb l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, i que el Consell de Seguretat
de Nacions Unides ha de prendre mesures perquè aquests crims siguin reconegut com a
genocidi”.
En el mateix, recorda que els estats membres de les Nacions Unides tenen l’obligació legal
de prohibir tot tipus d’ajuda al Daesh, en particular el subministrament d’armes i ajuda
ﬁnancera, inclòs el comerç il·legal de petroli i els exigeix â€‹â€‹que tipiﬁquin com a delicte en
el seu dret nacional aquest tipus d’ajuda.
Així mateix, els eurodiputats insten a les autoritats competents dels països que donin suport,
col·laborin o ﬁnancin de qualsevol manera aquests crims de guerra, crims contra la
humanitat i genocidi, o siguin còmplices dels mateixos, “que compleixin plenament les seves
obligacions legals” i “posin ﬁ a aquesta conducta inacceptable que està causant un dany
enorme a les societats iraquià i siriana i està desestabilitzant greument els països veïns i la
pau i la seguretat internacionals”.
A més, demana als membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que donin
suport a una remissió a la Cort Penal Internacional per part del Consell de Seguretat a ﬁ que
aquesta investigui les violacions perpetrades a l’Iraq i Sira pel Daesh contra cristians,
yazidíes i altres minories religioses i ètniques. També sol·licita a la Unió Europea que
estableixi un representant especial permanent per la Llibertat de Religió i Creences.
El Parlament Europeu demana als països de la comunitat internacional que “garanteixin les
condicions necessàries i les perspectives de totes aquelles persones que s’han vist obligades
a abandonar les seves llars o han estat desplaçades per la força, que facin efectiu el més
aviat possible el seu dret a tornar als seus països d’origen i a preservar les seves cases,
terres, propietats i pertinences, així com les seves esglésies, llocs religiosos i culturals”.
Aquesta resolució representa un important pas perquè la comunitat internacional reaccioni
contra el genocidi de cristians i altres minories religioses en certs països de l’Orient Mitjà i
freni el que ja ha estat qualiﬁcat com a genocidi.
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