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CENTRALASIEN

EU:s strategi för Centralasien, som senast sågs över 2015, firar sitt 10-årsjubileum i
år. Dess syfte är att uppnå stabilitet och välstånd samtidigt som den främjar öppna
samhällen, rättsstatsprincipen, demokratisering och samarbete inom energisäkerhet och
energidiversifiering. Parlamentet har betonat betydelsen av mänskliga rättigheter, goda
styrelseformer och social utveckling. Utvecklings- och demokratiseringsnivåerna i dessa
länder är mycket varierande och EU anpassar sitt upplägg därefter.

RÄTTSLIG GRUND

— Avdelning V i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget): Yttre åtgärder.

— Artiklarna 206–207 (handel) och artiklarna 216–219 (internationella avtal) i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

— Partnerskaps- och samarbetsavtal som omfattar bilaterala relationer, med undantag
för Turkmenistan där ett preliminärt handelsavtal har ingåtts. Partnerskaps- och
samarbetsavtalet med Mongoliet och ett nytt förstärkt partnerskaps- och samarbetsavtal
med Kazakstan håller på att ratificeras av parlamenten i EU:s medlemsstater och godkännas
av parlamentet.

SITUATIONEN I REGIONEN

Centralasien är inte en homogen region i politiskt eller ekonomiskt hänseende. När det gäller
Mongoliet är det dessutom så att parlamentet räknar in landet i regionen, men att landet på
många sätt är avvikande i fråga om historia, geografi och politik.
Kazakstan och Mongoliet har tidigare haft den högsta ekonomiska tillväxten – bland den högsta
i världen – och strävar efter närmare förbindelser med EU.
Mongoliet och Kirgizistan skiljer sig politiskt från de andra länderna, eftersom deras
demokratier är de mest utvecklade. Vissa av de ändringar till Kirgizistans konstitution som
gjordes i december 2016 och det växande förtrycket i upptakten till presidentvalet i oktober
2017 ger emellertid anledning till oro. Alla de övriga centralasiatiska republikerna – inte
minst Turkmenistan – präglas av stora brister på människorättsområdet och saknar helt
många grundläggande friheter. Länderna riskerar också att ställas inför växande islamiska
extremiströrelser, och de har ofta dåliga relationer till varandra på grund av tvister om gränser
och resurser. Sedan Uzbekistans långvariga president Islam Karimov dog den 2 september 2016
har emellertid signalerna från de nya myndigheterna varit uppmuntrande i fråga om regionalt
samarbete.
Samtliga länder i Centralasien bedriver en utrikespolitik med flera riktningar, där man försöker
att balansera banden till Ryssland, Kina och västvärlden. Turkmenistans permanenta neutralitet
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erkänns till och med av FN. Med undantag för Kazakstan och Turkmenistan har länderna mycket
begränsade handelsförbindelser med EU.
Kazakstan är en av grundarna av tullunionen med Ryssland och Vitryssland. I maj 2014 inrättade
dessa tre länder Euroasiatiska unionen, till vilken Armenien anslöt sig och som trädde i kraft
den 1 januari 2015. Kirgizistan anslöt sig i maj 2015.

GÄLLANDE AVTAL OCH AVTAL UNDER FÖRHANDLING

EU undertecknade ett nytt förstärkt partnerskaps- och samarbetsavtal med Kazakstan i
december 2015. Det ska ännu ratificeras, men har tillämpats provisoriskt sedan den 1 maj
2016. Partnerskaps- och samarbetsavtalet från 1998 med Turkmenistan kan snart komma
att godkännas av parlamentet, under förutsättning att det samtidigt inrättas ett system
för att övervaka framstegen avseende mänskliga rättigheter. Mongoliet undertecknade ett
partnerskaps- och samarbetsavtal med EU i maj 2013, och EU:s samtliga medlemsstater kommer
att ha ratificerat det under 2017.
EU:s strategi för Centralasien från 2007 sågs över 2012, 2015 och i juni 2017. Strategin
innehåller grundläggande riktlinjer för det framtida samarbetet med regionen och bygger
på tidigare EU-avtal, stödprogram och initiativ. Dess syfte är att uppnå stabilitet och
välstånd samtidigt som den främjar öppna samhällen, rättsstatsprincipen, demokratisering och
mer samarbete inom energisäkerhet och energidiversifiering. Kazakstans och Turkmenistans
kolvätetillgångar kan visa sig vara viktiga för EU i framtiden. En viktig fråga för många
EU-medlemsstater var tillbakadragandet av den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) från
Afghanistan i slutet av 2014 – även om några tusen soldater från Förenta staterna och Nato
fortfarande är kvar i landet. År 2013 inledde EU och Centralasien en högnivådialog om
säkerhetsfrågor. Det finns EU-delegationer i alla dessa länder, utom i Turkmenistan. EU ska
inom kort öppna en delegation i Mongoliet.
De centralasiatiska staterna erhåller medel från instrumentet för utvecklingssamarbete (DCI)
enligt följande: 1 028 miljoner euro för 2014–2020 (en ökning från 750 miljoner euro för
2007–2013), vilket omfattar både bilateralt stöd och regionala program (360 miljoner euro).
Stödet fokuserar på utbildning, regional säkerhet, hållbar förvaltning av naturresurser och
samhällsekonomisk utveckling. Kazakstan har nyligen ”avancerat” från de bilaterala delarna i
DCI, men får fortsatt tillgång till de regionala programmen. Turkmenistan kommer troligtvis
att ”avancera” i framtiden. Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter
(EIDHR) verkar i samtliga länder förutom i Uzbekistan och Turkmenistan, där civilsamhällets
organisationer är alltför få, dåligt organiserade och hårt kontrollerade.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

A. Antagna ståndpunkter (resolutioner)
I sin resolution av den 13 april 2016 gav parlamentet sitt stöd till EU:s strategi för Centralasien,
men uttryckte en önskan om att den skulle vara mer fokuserad.
— Beträffande Kazakstan betonade parlamentet vikten av att komma överens om ett fördjupat

partnerskaps- och samarbetsavtal – och välkomnade landets anslutning till WTO 2015 –
och av att åtgärda kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet har också sagt
att det ska tillämpa principen ”mer ger mer” beträffande politiska och samhällsekonomiska
reformer.

— Parlamentet antog 2010 en resolution som stöd för Kirgizistan efter våldsamma oroligheter
i landets södra del. År 2015 uttryckte Europaparlamentet oro över de register över icke-

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SV&f=ST%2010113%202007%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/sv/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
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//SV
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statliga organisationer som Kirgizistan infört samt dess förslag till lagar mot ”propaganda”
för hbti-personer.

— Beträffande Tadzjikistan godkände parlamentet ingåendet av partnerskaps- och
samarbetsavtalet 2009, men uppmanade landet att visa förbättringar avseende mänskliga
rättigheter, korruption, hälsa och utbildning.

— Parlamentet har upprepade gånger uttryckt sin oro över den bristfälliga situationen för de
mänskliga rättigheterna i Turkmenistan.

— Parlamentet godkände textilprotokollet mellan EU och Uzbekistan i december 2016,
men fördömde utnyttjandet av tvångsarbete i landet och efterlyste en övervakning av de
mänskliga rättigheterna.

— Parlamentets uttalanden om Mongoliet har huvudsakligen gällt ekonomiska frågor
samtidigt som landets behov av utveckling och humanitärt stöd i samband med extrema
väderförhållanden har påtalats. I april 2016 stod Mongoliet värd för det nionde mötet i det
parlamentariska partnerskapet mellan Asien och Europa.

B. Interparlamentariskt samarbete
Parlamentariska samarbetskommittéer med de centralasiatiska länderna sammanträder
varje år. Ledamöter av Europaparlamentet granskar genomförandet av partnerskaps- och
samarbetsavtalen med betoning på människorättsfrågor, politiskt våld, ekonomiskt samarbete
och utvecklingssamarbete samt valförfaranden. Även om det inte finns någon parlamentarisk
samarbetskommitté med Mongoliets och Turkmenistans parlament – eftersom det inte
finns något gällande partnerskaps- och samarbetsavtal – hålls ändå interparlamentariska
sammanträden.
C. Valövervakning och demokratifrämjande
På grund av skillnader i den politiska utvecklingen i Centralasien och ytterst skiftande nivåer i
demokratiska framsteg har parlamentet inte konsekvent övervakat val som hållits i regionen.
— I Tadzjikistan och Kirgizistan övervakade kontoret för demokratiska institutioner

och mänskliga rättigheter vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE/ODHIR), inklusive Europaparlamentets delegationer, parlamentsvalen under 2015.
Slutsatserna blev negativa för Tadzjikistan och uppmuntrande för Kirgizistan.

— Kazakstan har vid några tillfällen bjudit in parlamentet att övervaka val i landet. OSSE/
ODHIR har varje gång konstaterat betydande brister.

— En delegation från Europaparlamentet övervakade Mongoliets presidentval i juni/juli 2017
och konstaterade att landet håller på att utveckla en solid demokrati.

— Parlamentet har aldrig bjudits in att övervaka val i Uzbekistan eller Turkmenistan.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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