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CENTRALASIEN

EU's strategi for Centralasien, som blev revideret i 2015, fejrer sin 10-års fødselsdag
i år. Dens formål er at opnå stabilitet og velstand og samtidig fremme åbne samfund,
retsstatsprincippet, demokratisering samt samarbejde om energisikkerhed og diversificering.
Europa-Parlamentet har fremhævet vigtigheden af menneskerettigheder, god regeringsførelse
og social udvikling. Niveauerne af udvikling og demokratisering i disse lande er meget
forskellige, og EU skræddersyr sin tilgang i overensstemmelse hermed.

RETSGRUNDLAG

— Afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (TEU): Foranstaltninger udadtil

— artikel 206-207 (handel) og artikel 216-219 (internationale aftaler) i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

— partnerskabs- og samarbejdsaftaler, der omfatter bilaterale forbindelser, med undtagelse
af Turkmenistan, som man har indgået en midlertidig handelsaftale med. Partnerskabs-
og samarbejdsaftaler med Mongoliet og en ny udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale
med Kasakhstan er ved at blive ratificeret i EU-medlemsstaternes parlamenter og få
Parlamentets godkendelse.

SITUATIONEN I REGIONEN

Centralasien er ikke en homogen region for så vidt angår politik og økonomi. Desuden skiller
Mongoliet, der af Europa-Parlamentet betragtes som en del af regionen, sig ud fra de andre lande
på forskellig vis for så vidt angår historie, geografi og politik.
Kasakhstan og Mongoliet har førhen haft de højeste økonomiske vækstrater — blandt de højeste
i verden — og ønsker tættere forbindelser med EU.
Mongoliet og Kirgisistan adskiller politisk sig fra resten, eftersom deres demokratier er de
mest udviklede. Dog giver nogle af ændringerne til Kirgisistans forfatning i december 2016
og den voksende undertrykkelse i tiden op til præsidentvalget i oktober 2017 anledning til
bekymring. Alle de øvrige centralasiatiske republikker — navnlig Turkmenistan — lider
af alvorlige mangler for så vidt angår menneskerettighederne og har ikke mange af de
grundlæggende frihedsrettigheder. De står samtidig med risikoen fra ekspanderende islamistiske
ekstremistbevægelser, og deres indbyrdes forbindelser er generelt ringe på grund af stridigheder
om grænser og ressourcer. Siden Usbekistans mangeårige præsident, Islam Karimov, døde i
september 2016, har de nye myndigheder imidlertid givet opmuntrende signaler men hensyn til
regionalt samarbejde .
Samtlige centralasiatiske lande fører en udenrigspolitik med mange vektorer, idet de søger at
tage hensyn til båndene til både Rusland, Kina og Vesten. Turkmenistans permanente neutralitet
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er sågar blevet anerkendt af FN. Med undtagelse af Kasakhstan og Turkmenistan har de alle
meget begrænsede handelsforbindelser med EU.
Kasakhstan er stiftende medlem af toldunionen med Rusland og Hviderusland. Disse tre lande
oprettede i maj 2014 Den Eurasiske Økonomiske Union, som Armenien tiltrådte, og som trådte
i kraft den 1. januar 2015. Kirgisistan tiltrådte i maj 2015.

AFTALER, SOM ER I KRAFT, OG AFTALER, DER FORHANDLES OM

EU undertegnede en ny udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale med Kasakhstan i december
2015. Den er ikke blevet ratificeret endnu, men har været midlertidigt trådt i kraft siden
den 1. maj 2016. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Turkmenistan bliver muligvis snart
godkendt af Europa-Parlamentet, forudsat at der samtidig oprettes et system til at holde øje
med udviklingen på menneskerettighedsområdet. Mongoliet undertegnede en partnerskabs- og
samarbejdsaftale med EU i maj 2013, og ratificeringen af alle EU's medlemsstater vil blive
afsluttet i 2017.
EU’s 2007 Strategi for Centralasien blev revideret i 2012, 2015 og i juni 2017. Strategien,
der indeholder de grundlæggende retningslinjer for fremtidige forbindelser med regionen, er
baseret på EU's tidligere aftaler, hjælpeprogrammer og initiativer. Dens formål er at opnå
stabilitet og velstand og samtidig fremme åbne samfund, retsstatsprincippet, demokratisering
samt bedre samarbejde om energisikkerhed og diversificering. Kasakhstans og Turkmenistans
kulbrinter kan vise sig at blive vigtige for EU i fremtiden. Et vigtigt spørgsmål for en række EU-
medlemsstater var tilbagetrækningen af den internationale sikkerhedsstyrke fra Afghanistan ved
udgangen af 2014 — selv om nogle få tusinde amerikanske tropper og NATO-tropper forbliver
i landet. En dialog på højt plan om sikkerhed mellem EU og Centralasien blev lanceret i 2013.
Der findes EU-delegationer i alle disse lande med undtagelse af Turkmenistan. EU er ved at
åbne en delegation i Mongoliet.
De centralasiatiske stater modtager finansiering under instrumentet til finansiering af
udviklingssamarbejde (DCI): 1 028 mio. EUR for 2014-2020 (en stigning fra 750 mio. EUR
for 2007-2013), som omfatter både bilateral bistand og regionale programmer (360 mio. EUR).
Bistanden er rettet mod uddannelse, regional sikkerhed, bæredygtig forvaltning af
naturressourcer og socioøkonomisk udvikling. Kasakhstan har for nylig »udviklet sig ud
af« de bilaterale dele af instrumentet til finansiering af udviklingsarbejde, men vil fortsat
have adgang til de regionale programmer. Det samme vil formentlig ske for Turkmenistan
i fremtiden. Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder virker i alle
stater, undtagen Usbekistan og Turkmenistan, hvor civilsamfundsorganisationerne er for få, for
dårligt organiseret og strengt kontrolleret.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

A. Vedtagne holdninger (beslutninger)
Europa-Parlamentet har støttet EU's strategi for Centralasien, men opfordrede til, at den bliver
mere fokuseret i sin beslutning af 13. april 2016.
— Med hensyn til Kasakhstan har Parlamentet fremhævet vigtigheden af at nå til enighed om

en forbedret partnerskabs- og samarbejdsaftale — og hilste derfor landets tiltrædelse af
WTO i 2015 velkommen — samt af at sætte ind over for menneskerettighedskrænkelser.
Europa-Parlamentet har også erklæret at ville gøre brug af princippet om »flere penge for
flere reformer« i forbindelse med politiske og socioøkonomiske reformer.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DA&f=ST%2010113%202007%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-central-asia/
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
http://www.eidhr.eu/whatis-eidhr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//DA
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— Europa-Parlamentet vedtog i 2010 en beslutning i solidaritet med Kirgisistan efter
voldsomme uroligheder i landets sydlige region. I 2015 udtrykte Europa-Parlamentet
bekymring over de i Kirgisistan udarbejdede registre over NGO'er og landets udkast til
lovgivning om »LGBTI-propaganda«.

— Vedrørende Tadsjikistan godkendte Europa-Parlamentet indgåelsen af partnerskabs- og
samarbejdsaftalen i 2009, men opfordrede landet til at vise forbedringer på områderne
menneskerettigheder, korruption, sundhed og uddannelse.

— Europa-Parlamentet har konsekvent udtrykt bekymring over Turkmenistans dårlige
resultater på menneskerettighedsområdet.

— Parlamentet godkendte tekstilprotokollen mellem EU og Usbekistan i december 2016, men
fordømte brugen af tvangsarbejde og opfordrede til, at menneskerettighederne overvåges.

— Europa-Parlamentets erklæringer om Mongoliet har i det store hele drejet sig om
økonomiske emner og har samtidig omhandlet landets udviklingsmæssige og humanitære
behov, der hænger sammen med de ekstreme vejrforhold. Mongoliet var i april 2016 vært
for det 9. møde i det parlamentariske partnerskab mellem Asien og Europa.

B. Interparlamentarisk samarbejde
De parlamentariske samarbejdsudvalg mødes hvert år med de centralasiatiske lande.
Udvalgenes medlemmer overvåger gennemførelsen af aftalen om parlamentarisk samarbejde
og fokuserer på menneskerettighedsspørgsmål, politisk vold, økonomisk og udviklingsmæssigt
samarbejde og valgprocesser. Selv om der ikke findes et parlamentarisk samarbejdsudvalg
med Mongoliets og Turkmenistans parlamenter — fordi der ikke foreligger nogen gældende
partnerskabs- og samarbejdsaftale — afholdes der dog interparlamentariske møder.
C. Valgobservation og demokratifremme
Da den politiske udvikling i landene i Centralasien befinder sig på forskellige niveauer og den
demokratiske proces på yderst forskellige niveauer, har Europa-Parlamentet ikke observeret
valg i regionen på konsekvent vis.
— I Tadsjikistan og Kirgisistan observerede vedrørende Organisationen for Sikkerhed og

Samarbejde i Europa/Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder
(OSCE/ODHIR), herunder Europa-Parlamentets delegationer, parlamentsvalgene i 2015
og drog negative konklusioner om førstnævnte og opmuntrende konklusioner om
sidstnævnte.

— Kasakhstan har sporadisk indbudt Europa-Parlamentet til at observere sine valg. OSCE/
ODHIR har til stadighed konstateret betydelige mangler.

— En delegation fra Europa-Parlamentet observerede Mongoliets præsidentvalg i juni/juli
2017 og bemærkede, at landet er ved at udvikle et solidt demokrati.

— Europa-Parlamentet er aldrig blevet indbudt til at observere et valg i Usbekistan eller
Turkmenistan.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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