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CENTRALASIEN

Centralasien, som förbinder den enorma asiatiska kontinenten med Europa, har stor
strategisk betydelse för EU. 2019 uppdaterade EU sin strategi för Centralasien så att
den nu fokuserar på resiliens (på områden som mänskliga rättigheter, gränssäkerhet
och miljön), välstånd (med stark tonvikt på konnektivitet) och regionalt samarbete.
Parlamentet lyfter fram betydelsen av mänskliga rättigheter, goda styrelseformer och
social utveckling, och understryker den roll som parlamentarisk diplomati spelar.
Parlamentet stöder helhjärtat demokratin och rättsstaten med konkreta initiativ
såsom demokratisering i Centralasien. Mot bakgrund av talibanernas övertagande
i Afghanistan i augusti 2021 har Centralasien blivit avgörande för säkerhet och
stabilitet. Tadzjikistan har uttryckt reservationer, men Turkmenistan och Uzbekistan
har nyligen börjat ha kontakter med talibanerna. Upploppen i Kazakstan i januari
2022 (som upphörde efter att Organisationen för fördraget om kollektiv säkerhet
skickat in ryskledda trupper) och de pågående sammandrabbningarna mellan
Tadzjikistan och Kirgizistan visar på risken för instabilitet i en region under Rysslands
inflytande. I och med den ryska invasionen av Ukraina och koncentrationen av
trupper i frontlinjen där försvagas Moskvas inflytande i Centralasien. Ryssland
är dock fortfarande en viktig säkerhetsgarant i regionen, med anläggningar i tre
av de fem centralasiatiska länderna, och landet kontrollerar två tredjedelar av
vapenimporten och stöder regionens regeringar.

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, som det finns ett interimsavtal om handel med. Det
nya fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet med Kazakstan trädde i kraft
fullt ut den 1 mars 2020. Det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet
med Kirgizistan paraferades i juli 2019, och förhandlingar pågår med Uzbekistan.
Tadzjikistan har också uttryckt ett intresse för ett fördjupat partnerskaps- och
samarbetsavtal.
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DE CENTRALASIATISKA LÄNDERNA OCH FÖRBINDELSERNA
MELLAN EU OCH CENTRALASIEN

I åratal var relationerna mellan de centralasiatiska länderna i allmänhet dåliga till
följd av gräns- och resurstvister. Situationen har dock förändrats dramatiskt sedan
ledarskapsskiftet i Uzbekistan 2016, som öppnade för nya möjligheter till regionalt
samarbete. Det första toppmötet mellan centralasiatiska ledare om regionalt samarbete
sedan 1990-talet hölls i Astana i mars 2018, och ett andra toppmöte hölls i november
2019 i Tasjkent. Förnybara energikällor är ett annat fokusområde mot bakgrund av den
enorma potentialen för regionalt samarbete och investeringar. Den regionala ekonomin
minskade kraftigt under 2020 på grund av covid-19-pandemin och expanderade sedan
2021 med en tillväxt på 3,9 %, men de nuvarande utsikterna är osäkra på grund av
Rysslands invasion av Ukraina, den globala inflationen och de stigande råvarupriserna.
Samtliga länder i Centralasien bedriver en utrikespolitik med flera riktningar, där man
försöker balansera banden till framför allt Ryssland, Kina, EU och USA. Förbindelserna
med Turkiet och Iran är också viktiga. Turkmenistan har varit i stort sett stängt för
omvärlden, och landets ”permanenta neutralitet” erkänns till och med av FN. EU:s
handel med Kazakstan, främst med mineralresurser, är omfattande, och handeln
med Uzbekistan är på uppåtgående, inte minst efter antagandet av textilprotokollet
mellan EU och Uzbekistan, som parlamentet godkände 2016. EU har också välkomnat
Kirgizistans, Tadzjikistans och Kazakstans anslutning till Världshandelsorganisationen
(WTO). Kazakstan och Kirgizistan är medlemmar i Eurasiska ekonomiska unionen.
2016 gav parlamentet sitt stöd till EU:s strategi för Centralasien, men begärde att den
skulle vara mer specifikt inriktad. EU:s strategi för Centralasien godkändes av rådet i
juni 2019. Räckvidden för EU:s förbindelser är kopplad till de enskilda centralasiatiska
ländernas beredvillighet att genomföra reformer och stärka demokratin, de mänskliga
rättigheterna, rättsstaten och rättsväsendets oberoende, liksom att modernisera och
diversifiera ekonomin, bland annat genom att stödja den privata sektorn och i synnerhet
små och medelstora företag, i en fri marknadsekonomi.
Betydelsen av en regional strategi och regionalt samarbete har också betonats vid
ministermötena mellan EU och Centralasien. Det sjuttonde ministermötet mellan EU
och Centralasien ägde rum i november 2021 för att stödja en grön och hållbar
återhämtning efter covid-19-pandemin och för att uppmuntra samarbete för att bemöta
några av de utmaningar som kommer med utvecklingen i Afghanistan.
Parlamentets verksamhet avseende Centralasien bedrivs huvudsakligen av
utskottet för utrikesfrågor (AFET), utskottet för internationell handel (INTA),
underutskottet för säkerhet och försvar (SEDE), underutskottet för mänskliga
rättigheter (DROI), delegationen för förbindelserna med Centralasien (D-CAS)
samt genom de parlamentariska samarbetskommittéerna och delegationen för
förbindelserna med Afghanistan (D-AF), bland andra organ. De parlamentariska
samarbetskommittéerna med de flesta centralasiatiska länderna möts varje år.
Ledamöter av Europaparlamentet granskar genomförandet av avtalen och fokuserar
på människorättsfrågor, den politiska situationen, ekonomiskt samarbete och
utvecklingssamarbete samt valprocesser.
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Sedan 2013 har politiska dialoger och säkerhetsdialoger på hög nivå mellan EU och
Centralasien regelbundet ägt rum om viktiga politiska frågor och säkerhetsfrågor som
berör EU och de centralasiatiska länderna. Dessa dialoger har lett till diskussioner om
prioriteringarna i EU:s strategi för Centralasien samt främjandet av konnektivitet mellan
EU och Asien.
Det finns EU-delegationer i alla centralasiatiska länder, sedan delegationen till
Turkmenistan öppnades i juli 2019. EU:s delegation till Mongoliet öppnades 2017.
2020 uppgick den ömsesidiga varuhandeln till 22,3 miljarder euro med ett
handelsöverskott på 4,1 miljarder euro till Centralasiens fördel. De centralasiatiska
länderna tog emot 1,02 miljarder euro i finansiering för perioden 2014–2020 från
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, vilket inkluderar både bilateralt
stöd och regionala program (360 miljoner euro). Stödet inriktades på utbildning,
regional säkerhet, hållbar förvaltning av naturresurser och socioekonomisk utveckling.
Kazakstan och Turkmenistan är inte längre berättigade till stöd inom ramen för de
bilaterala delarna av instrumentet sedan de fått status som högmedelinkomstländer,
men de har fortfarande tillgång till de regionala programmen. Det europeiska
instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) är verksamt i alla
centralasiatiska stater förutom Turkmenistan, där det civila samhällets organisationer
är för få, för dåligt organiserade och för hårt kontrollerade. Horisont Europa är EU:s
nya centrala finansieringsprogram för forskning och innovation, med en budget på
95,5 miljarder euro för hela världen under en sjuårsperiod inom ramen för det fleråriga
vägledande programmet 2021–2027.
EU har uppgraderat de äldre partnerskaps- och samarbetsavtalen med de
centralasiatiska partnerna.
Det 10:e mötet i arbetsgruppen EU–Centralasien för miljö och klimatförändringar ägde
rum den 4 och 5 oktober 2021. Forumet för det civila samhället i EU och Centralasien
hölls i Almaty, Kazakstan, den 6 oktober 2021 och fokuserade på temat ”Bygga en
bättre framtid: en hållbar återhämtning efter covid-19-krisen”.
Efter talibanernas övertagande i augusti 2021 har situationen i Afghanistan inte bara
blivit en global fråga utan också den främsta källan till oro för de centralasiatiska
regeringarna. Hela den centralasiatiska regionen har blivit ett viktigt område för att
bekämpa religiös extremism och terrornätverk, tillsammans med narkotikasmugglingen
inom regionens gränser. Enskilda centralasiatiska republiker (och i synnerhet
Tadzjikistan) är fortfarande motvilliga till att ha några väsentliga kontakter med
talibanerna, trots att talibanerna samtidigt verkar ha inlett en diplomatisk offensiv som
syftar till att lugna de centralasiatiska grannländerna. På grund av den humanitära
krisen i Afghanistan har Centralasien blivit en destination för ett stort antal afghanska
flyktingar, som därmed är potentiella mottagare av ytterligare EU-stöd, med bilaterala
och regionala program som en del av EU:s fleråriga vägledande program 2021–2027.
A. Kazakstan
Parlamentet gav sitt godkännande till det fördjupade partnerskaps- och
samarbetsavtalet med Kazakstan 2017, och betonade då att principen ”mer för mer” är
viktig för att stimulera till politiska och socioekonomiska reformer.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0485_SV.html


Faktablad om EU - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/sv

Före detta president Nursultan Nazarbajev avgick i mars 2019 efter tre decennier vid
makten, men som ”högste ledare” och ”nationens fader” har han behållit ett betydande
inflytande och formella befogenheter under den nye presidenten Tokajev, bland annat
som ordförande för det nationella säkerhetsrådet. Kazakstan höll parlamentsval i
januari 2021 för att välja de 107 ledamöterna i underhuset Mäzjilis. Det styrande partiet
Nur Otan behöll sin majoritet, medan oppositionspartiet OSPD (det landsomfattande
socialdemokratiska partiet) bojkottade valet och hävdade att den politiska eliten gjort
sig skyldig till valfusk.
Parlamentet antog en resolution om situationen i Kazakstan i januari 2022, efter att
protester bröt ut i landet till följd av en oväntad ökning av priserna på kondenserad
gas, som hade fixerats av den kazakstanska regeringen. Protesterna trappades upp
efter att våldshandlingar provocerades fram av okända, välutbildade och organiserade
beväpnade personer. President Tokajev beordrade att säkerhetsåtgärder skulle antas
och utlyste undantagstillstånd. Som svar på president Tokajevs begäran enades
Organisationen för fördraget om kollektiv säkerhet, en militär allians under ledning av
Ryssland, om att sända soldater (så kallade fredsbevarande styrkor) till Kazakstan från
Ryssland, Belarus, Tadzjikistan, Armenien och Kirgizistan.
President Tokajev har utnyttjat krisen för att skylla på den tidigare förvaltningen, befästa
sin makt och sätta stopp för det arrangemang med delad makt som Nazarbajev
tvingade på honom. Han har övertagit ordförandeskapet för säkerhetsrådet och
utnämnt en ny premiärminister. Viktiga medlemmar av Nazarbajevs familj har förlorat
sitt inflytande. I september 2022 döpte Kazakstans parlament om nationens huvudstad
från Nur-Sultan till Astana, det senaste initiativet för att distansera landet från den
tidigare Sovjetrepublikens förste president, Nursultan Nazarbajev.
Den 11 januari 2022 tillkännagav president Tokajev ett paket med omfattande reformer.
Kazakstan har tidigare haft en stor ekonomisk tillväxt och övergick 2006 till att
vara ett högremedelinkomstland. Dessa ekonomiska framsteg utmanades av de
stora konsekvenserna av covid-19-pandemin och av landets växande politiska och
ekonomiska beroende av Kina. I april 2021 presenterade Kazakstan sitt eget covid-19-
vaccin, QazVac, och gjorde sig redo att öka produktiviteten för att göra det tillgängligt
för alla medborgare. BNP-tillväxten förväntas minska under 2022 på grund av den
ryska invasionen av Ukraina. 2022 är det också 30 år sedan som Kazakstan och Kina
upprättade diplomatiska förbindelser, och kazakstanierna har nyligen protesterat mot
Kinas ökande inflytande och ekonomiska makt.
I januari 2021 avskaffade Kazakstan dödsstraffet efter att ha ratificerat FN:s andra
fakultativa protokoll till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter, och blev därmed den 88:e signatären till konventionen. Europeiska
utrikestjänsten lovordade detta steg i ett uttalande. Kazakstan anslöt sig 2020 till FN:s
internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, ett multilateralt
fördrag som ingår i det internationella regelverket för mänskliga rättigheter.
Den 5 juni 2022 höll Kazakstan en konstitutionell folkomröstning som innebar
betydande förändringar av den befintliga institutionella maktbalansen, bland annat
genom att presidentens makt minskade och parlamentets roll stärktes. Det officiella
valdeltagandet var högt (68 %), och 77,1 % av dem som röstade var för ändringarna.
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Det 19:e mötet i samarbetsrådet EU–Kazakstan ägde rum i juni 2022 för att se
över de framsteg som gjorts i genomförandet av det fördjupade partnerskaps-
och samarbetsavtalet mellan EU och Kazakstan. Under mötet välkomnade EU de
långt framskridna ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kazakstan. EU är
Kazakstans främsta handelspartner och utländska investerare, och Kazakstan förblir
EU:s viktigaste handelspartner i Centralasien. 2021 uppgick handelsbalansen till 12
miljarder euro i Kazakstans favör. EU välkomnade också det framgångsrika samarbetet
inom ramen för den företagsplattform på hög nivå mellan EU och Kazakstan som
lanserades 2019, och i synnerhet den konstruktiva anda som Kazakstan visat när det
gäller att bemöta farhågor från EU-investerare.
Parlamentet har inte övervakat val i Kazakstan sedan 2005. Kontoret för demokratiska
institutioner och mänskliga rättigheter inom Organisationen för säkerhet och samarbete
i Europa (OSSE/ODIHR) har skickat valobservatörer till Kazakstan. Dessa fann brister
i parlamentsvalet i januari 2021, bland annat brist på genuin opposition till partiet Nur
Otan samt bristande efterlevnad av OSSE/ODIHR:s rekommendationer i fråga om
bland annat grundläggande friheter, valförvaltningens opartiskhet och valbarhet. Även
utrikestjänsten konstaterade att valet var ett förlorat tillfälle för Kazakstan att visa att de
viktiga politiska reformerna i landet faktiskt har genomförts.
I sin resolution av den 11 februari 2021 om den alarmerande människorättssituationen
i Kazakstan efterlyste parlamentet respekt för de rättsliga ramarna för hållandet av val.
Parlamentet underströk OSSE:s rekommendationer om att garantera grundläggande
friheter, upphöra med det godtyckliga frihetsberövandet av människorättsaktivister
och medlemmar av politiska oppositionsrörelser, säkerställa hbti-personers rättigheter
och garantera säkerheten för kazaker och andra etniska minoritetsgrupper. Dessutom
efterlystes eventuella individuella sanktioner mot kazakstanska tjänstemän som är
direkt ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
B. Kirgizistan
Ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal med Kirgizistan undertecknades i
juli 2019. EU är en av de största sponsorerna av hållbar utveckling och reformer
i Kirgizistan. Mellan 2014 och 2020 anslog EU 174 miljoner euro i bidragsbaserat
utvecklingsbistånd till tre huvudsektorer och stödåtgärder: rättsstaten, integrerad
landsbygdsutveckling och utbildning. Dessutom stöder EU en övergång till demokrati
och demokratiska val genom ett rättsstatsprogram och har anslagit 20 miljoner euro
till stöd för stabilisering och demokratisering. Det fleråriga vägledande programmet
för 2021–2027 är ett svar på Kirgizistans nationella utvecklingsstrategi för 2040, som
innehåller en långsiktig färdplan för att bli ett starkt, självförsörjande och välmående
land senast 2040.
OSSE/ODIHR övervakar regelbundet parlamentsval och presidentval. Det senaste
parlamentsvalet hölls i Kirgizistan i oktober 2020 och ogiltigförklarades därefter efter
massprotester mot oegentligheter och röstköp. Kirgizistans president, Sooronbay
Jeenbekov, avgick i oktober 2020, och landet höll presidentval i januari 2021,
varefter Sadyr Japarov tillträdde som Kirgizistans sjätte president. EU noterade
det låga valdeltagandet, bristen på lika villkor för kandidater, överträdelser av
kampanjförfaranden och misshushållning med administrativa resurser, enligt rapporter
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från OSSE/OIDHR. EU uppmanade också presidenten att förbinda sig att uppfylla de
universella skyldigheterna i fråga om grundläggande friheter och mänskliga rättigheter
och krävde respekt för konstitutionen och parlamentsvalet i samarbete med OSSE/
OIDHR. Parlamentsvalet ägde rum i november 2021. Europaparlamentets delegation
för förbindelserna med Centralasien (D-CAS) besökte landet.
I en folkomröstning den 11 april 2021 godkände väljarna en ny konstitution för
att minska parlamentets storlek med 25 % till 90 platser. Presidenten fick också
befogenhet att utnämna domare och ledare för brottsbekämpande organ, och den lag
som begränsade presidenten till en mandatperiod ersattes så att presidenten nu kan
väljas om för en andra mandatperiod. EU gjorde ett uttalande om den konstitutionella
reformen i Kirgizistan den 22 april 2021 och beklagade bristen på en inkluderande
dialog med det civila samhället. EU insisterade dock på att unionen skulle fortsätta sitt
stöd för att föra reformagendan framåt.
I juni 2021 anlände EU:s särskilda representant för Centralasien, Peter Burian, till
Kirgizistan för att hålla bilaterala möten med president Japarov och andra relevanta
ledare för att diskutera bilateralt samarbete, läget när det gäller människorättsfrågor
och utmaningar i genomförandet av EU:s strategi för Centralasien.
Vid det artonde mötet i samarbetsrådet EU–Kirgizistan den 4 juni 2021 diskuterades
stärkandet av rättsstaten, framsteg i reformer av rättsväsendet och valreformer, god
samhällsstyrning, samarbete med det civila samhället och mänskliga rättigheter.
Den elfte årliga människorättsdialogen mellan EU och Kirgizistan ägde rum
den 6 september 2021 i Bryssel. EU uttryckte sin oro över covid-19-restriktionerna,
som har lett till ökat könsrelaterat våld, restriktioner för oberoende medier och
kontroversiella lagstiftningsinitiativ. Kirgizistan stod värd för det första ekonomiska
forumet mellan EU och Centralasien den 5 november 2021 i Bisjkek.
2015 uttryckte parlamentet oro över lagförslagen om ”hbti-propaganda” i Kirgizistan.
I januari 2019 utfärdade parlamentet rekommendationer för förhandlingarna om
ett nytt bilateralt avtal. Efter sammandrabbningar vid gränsen mellan Kirgizistan
och Tadzjikistan i april 2021 gjorde David McAllister, ordförande för parlamentets
utrikesutskott, och Fulvio Martusciello, ordförande för D-CAS, ett uttalande den 3 maj
2021 där de välkomnade vapenvilan och uppmanade båda parter att hålla diplomatiska
diskussioner i stället för att ge sig in i militära sammandrabbningar. Vapenvilan har inte
respekterats, och den pågående gränskonflikten mellan Kirgizistan och Tadzjikistan
har dödat och sårat hundratals människor och drivit tusentals på flykt. Konflikten
intensifierades ytterligare i september 2022.
Parlamentet är djupt oroat över de mänskliga rättigheterna i Kirgizistan. I juli 2020 avled
människorättsförsvararen Azimjon Askarov i häkte, och en utredning av dödsfallet
avslutades först, för att sedan återupptas. Flera utländska människorättsaktivister
och utländska mediekorrespondenter är fortfarande bannlysta från Kirgizistan. Våld i
hemmet är fortfarande utbrett.
C. Uzbekistan
Uzbekistan blev det nionde mottagarlandet när landet anslöt sig till EU:s särskilda
stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre (GSP+) i april 2021. Genom
att ansluta sig till denna ordning får Uzbekistan ytterligare ekonomiska fördelar
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till följd av upphävandet av tullar för två tredjedelar av de produktgrupper som
omfattas av GSP+. Instrumentet stimulerar landets export och dess förmåga att
locka till sig utländska investeringar. Uzbekistan förväntas å sin sida genomföra
27 grundläggande internationella konventioner om gott styre, mänskliga rättigheter och
arbetstagarrättigheter samt miljö- och klimatskydd.
I sin rekommendation från mars 2019 om det nya övergripande avtalet mellan
EU och Uzbekistan begärde parlamentet att få utöva vederbörlig granskning av
förhandlingsprocessen.
Den 6 juli 2022 paraferade EU och Uzbekistan det nya fördjupade partnerskaps- och
samarbetsavtalet, som kommer att utgöra ett nytt, modernt och ambitiöst ramverk för att
stärka partnerskapet mellan EU och Uzbekistan. Dessutom höll EU och Uzbekistan sitt
artonde årliga möte i samarbetskommittén. De båda sidorna gick igenom utvecklingen
av sina bilaterala förbindelser under det senaste året och utsikterna för det kommande
året. EU tog upp den senaste tidens våldsamma händelser i Karakalpakstan och
efterlyste en oberoende utredning av omständigheterna kring protesterna så snart som
möjligt. EU betonade vikten av att försvara rätten till fredliga demonstrationer.
Det artonde årliga mötet i samarbetskommittén gav tillfälle att diskutera
handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser, inbegripet Uzbekistans medlemskap
i EU:s GSP+-ordning. Diskussionen omfattade också tekniskt samarbete, EU:s stöd
till Uzbekistans utvecklingsstrategi, samarbete inom energisektorn, med tonvikt på
hållbarhet och den gröna omställningen. mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter, särskilt med avseende på konstitutionella reformer och reformen av
Uzbekistans strafflag, samt den regionala situationen i Centralasien, inbegripet
situationen i Afghanistan. De båda sidorna såg framåt mot konferensen om hållbar
konnektivitet mellan EU och Centralasien, som ska hållas i november 2022 i
Samarkand, Uzbekistan.
Sedan den uzbekiske presidenten Shavkat Mirziyoyev tillträdde 2016 har omfattande
och snabba demokratiska förändringar pågått, bland annat flera ambitiösa reformer och
interna förändringar, såsom frigivningen av ett antal politiska fångar, vilket återspeglar
en viss positiv utveckling. Grunderna för dessa förändringar fastställdes i Uzbekistans
nationella utvecklingsstrategi för 2017–2021.
I februari 2021 undertecknade Mirziyoyev en lag om att flytta presidentvalet till
oktober 2021. OSSE/ODIHR upprepade sina rekommendationer om finansiering av
politiska partier, påskyndande av rösträkningen och nedskärning av statliga resurser
till valkampanjer. Inför valet i oktober 2021 fanns det farhågor om att det inte skulle
finnas någon verklig opposition. De uzbekistanska myndigheterna har nekat till att
registrera ett nytt parti, Haqiqat va Taraqqiyot (det socialdemokratiska partiet Sanning
och framsteg), med motiveringen att många av de underskrifter som samlats in av
oppositionspolitikern Xidirnazar Olloqulov var ogiltiga.
I maj 2021 dömde en uzbekisk domstol bloggaren Otabek Sattoriy till sex års
fängelse för förtal och utpressning. Sattoriys videor kritiserade ofta de högsta
regeringstjänstemännen i hans provins Termez och lyfte fram korruptionsärenden.
Intressegrupper för rättigheter och journalister har kallat domen ett försök av
ledarskapet att skrämma pressen inför valet.
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Uzbekistan har nyligen börjat ha kontakter med talibanerna. I oktober 2021 träffade
Uzbekistans vice premiärminister talibanernas delegater i den uzbekiska gränsstaden
Termez för att diskutera handelsfrågor och ekonomisk samverkan, säkerställa
gränssäkerhet och samarbete inom energi, transport och internationell frakt samt det
järnvägsprojekt som förbinder Termez med den pakistanska staden Peshawar via de
afghanska städerna Mazar och Kabul.
Parlamentet godkände textilprotokollet mellan EU och Uzbekistan i december 2016
efter att landet, i nära samarbete med ILO, hade gjort ett verkligt åtagande om att
stoppa barnarbete i samband med den årliga bomullsskörden. I mars 2019 utfärdade
parlamentet rekommendationer för förhandlingarna om det fördjupade partnerskaps-
och samarbetsavtalet.
Parlamentet bjöds in att övervaka parlamentsvalet i Uzbekistan för första gången
i december 2019, men valet övervakades endast av OSSE/ODIHR. Parlamentet
vägrade att övervaka valet med motiveringen att valet varken var fritt eller rättvist och
påpekade att ledamöterna av Uzbekistans parlament endast kom från regimvänliga
partier.
Parlamentet godtog dock inbjudan att övervaka presidentvalet den 24 oktober
2021 trots att de fem kandidater som godtagits och registrerats av den
centrala valkommissionen påstods vara regeringsvänliga, medan två trovärdiga
oppositionskandidater från det liberaldemokratiska partiet och det socialdemokratiska
partiet Sanning och framsteg hade nekats registrering.
Förbindelserna mellan Uzbekistan och Ryssland har stärkts under president
Mirziyoyev. De båda länderna har undertecknat ett avtal om utvidgning av det
militära och tekniska samarbetet med ett åtagande att gemensamt upphandla militära
varor, militär utrustning, forskning och assistans och att förnya föråldrade vapen.
Ryssland är en av Uzbekistans största handelspartner och ryska investerare är särskilt
intresserade av Uzbekistans olje- och gassektor. Ryska Gazprom samarbetar med
kolväteproducenten Uzbekneftegaz om gasproduktion i uzbekiska gasfält och köper
även uzbekisk gas. Den 15 september 2022 stod Uzbekistan värd för det bilaterala
mötet mellan Kinas president Xi Jinping och Rysslands president Vladimir Putin i
Samarkand.
D. Turkmenistan
Turkmenistan är fortfarande ett repressivt land under president Berdimuhamedows
auktoritära styre. Den senaste tidens händelser visar att den demokratiska
utvecklingen inte har gått framåt och att människorättssituationen inte har förbättrats.
Turkmenistan införde 2021 vissa konstitutionella reformer, bland annat inrättandet
av ett överhus. Det turkmenistanska parlamentets roll är dock fortfarande ytterst
kringskuren.
Formella förbindelser mellan EU och Turkmenistan upprättades 1997, och de
två parterna undertecknade ett partnerskaps- och samarbetsavtal 1998. Även om
alla EU-medlemsstater och Turkmenistan redan har ratificerat partnerskaps- och
samarbetsavtalet sedan 2004 är Europaparlamentets ratificering det sista återstående
kravet för att slutföra det. Parlamentet har upprepade gånger vägrat att godkänna
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ratificeringen av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Turkmenistan på
grund av sin djupa oro över de kortsiktiga riktmärkena för Turkmenistan framsteg när
det gäller mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Därför styrs de bilaterala
förbindelserna mellan EU och Turkmenistan för närvarande av interimsavtalet om
handel från 2010.
Utöver de regionala ramverken för EU och Centralasien håller EU och Turkmenistan
årliga bilaterala dialoger: människorättsdialogen mellan EU och Turkmenistan och den
gemensamma kommittén EU–Turkmenistan. Den tjugonde gemensamma kommittén
sammanträdde i oktober 2021 för att vidareutveckla partnerskap och samarbete, i
synnerhet när det gäller ekonomisk utveckling, handel och investeringar samt för att
utveckla gemensamma projekt om miljö, jordbruk, utbildning och hälsoskydd.
EU har bekräftat att rättsstaten och respekten för de mänskliga rättigheterna är
väsentliga aspekter av relationen mellan EU och Turkmenistan.
Den trettonde årliga människorättsdialogen mellan EU och Turkmenistan ägde rum
den 6 juli 2021. Diskussionerna fokuserade på Turkmenistans fullgörande av sina
internationella rättsliga förpliktelser, i synnerhet respekten för mänskliga rättigheter,
socioekonomiska frågor och samarbete på multilaterala plattformar. Parlamentet har
konsekvent uttryckt sin oro över bristen på mänskliga rättigheter i Turkmenistan och har
därför hittills blockerat ikraftträdandet av partnerskaps- och samarbetsavtalet. I mars
2019 lade parlamentet fram rekommendationer som måste beaktas för att parlamentet
ska överväga att ge sitt godkännande. Parlamentet har aldrig bjudits in att övervaka
val i Turkmenistan. Det sjätte interparlamentariska mötet mellan EU och Turkmenistan
planeras hållas i december 2022.
I och med Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 försöker EU-länderna öka
gasresurserna från Turkmenistan för att trygga sin energiförsörjning. Till följd av detta
arbetar Turkmenistan och EU för närvarande med en gasöverenskommelse, eftersom
Turkmenistan vill diversifiera sin energiexport, samtidigt som EU vill diversifiera sin
energiimport. I november 2014 undertecknade Turkmenistan ett ramavtal med Turkiet
om leverans av gas genom den transanatoliska gasledningen, som nu tar emot
gas från det azerbajdzjanska Shah Deniz-fältet i Kaspiska havet. 2021 presenterade
Trans Caspian Resources sitt projekt för den transkaspiska sammanlänkningen, en
mindre gasledning (jämfört med den transkaspiska gasledningen) från Turkmenistan
till Azerbajdzjan. När den är klar kommer den att leverera mellan 10 och 12 miljarder
kubikmeter naturgas per år.
E. Tadzjikistan
EU:s samarbete med Tadzjikistan har utvecklats avsevärt sedan landet blev
självständigt från Sovjetunionen 1992. De nuvarande rättsliga ramarna för
förbindelserna mellan EU och Tadzjikistan utgörs av det partnerskaps- och
samarbetsavtal som undertecknades i oktober 2004 och trädde i kraft i januari 2010.
Parlamentet godkände ingåendet av partnerskaps- och samarbetsavtalet 2009, men
efterlyste förbättringar avseende mänskliga rättigheter, korruption, hälsa och utbildning.
Partnerskaps- och samarbetsavtalet bidrog till att utöka det bilaterala samarbetet och
höjde EU:s profil i Tadzjikistan, erbjöd en plattform för politisk dialog och syftade till
att främja bilaterala handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser. Det innehåller
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också artiklar om samarbete om migration och om bekämpning av penningtvätt,
narkotika och terrorism.
Tadzjikistan är en viktig EU-partner som för närvarande står inför flera utmaningar,
såsom konsekvenserna av internationella sanktioner och återvändandet av många
tadzjikiska migranter från Ryssland efter det landets invasion av Ukraina, den
kritiska människorättssituationen och ett starkt intresse för att ansluta sig till
handelspreferenssystemet GSP+. Efter talibanernas övertagande i Afghanistan har
Tadzjikistan tagit emot tusentals afghanska flyktingar. Landet är fast beslutet att
bekämpa spridningen av extremism och radikalisering i Centralasien.
Vid det nionde mötet i samarbetsrådet EU–Tadzjikistan, som hölls i februari 2021
inom ramen för partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Tadzjikistan,
diskuterades olika sätt att uppgradera förbindelserna. Sedan dess har kontakter
tagits för att inleda förhandlingar om ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal,
i likhet med andra centralasiatiska länder. Utöver diskussionerna om effekterna
av covid-19-pandemin uppmuntrade EU också Tadzjikistan att förbättra situationen
avseende grundläggande friheter och respekt för de mänskliga rättigheterna. Den tolfte
människorättsdialogen ägde rum i november 2020, och farhågor uttrycktes då om
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
I mars 2020 hölls parlamentsval i Tadzjikistan. Det styrande Folkets demokratiska parti
vann med överväldigande majoritet. Presidentvalet hölls i oktober 2021, mitt i covid-19-
pandemin. Som förväntat vann Emomali Rahmonov (Rahmon) enkelt valet och säkrade
ytterligare sju år som president.
I juni 2016 antog Europaparlamentet en mycket kritisk resolution om situationen
för samvetsfångar i Tadzjikistan och uttryckte djup oro över försämringen av de
mänskliga rättigheterna, det ökade antalet frihetsberövanden och gripanden av
människorättsaktivister, politiska motståndare och deras familjemedlemmar samt
stränga restriktioner för oberoende medier.
Parlamentet har upprepade gånger uttryckt oro över sammandrabbningarna vid
gränsen mellan Kirgizistan och Tadzjikistan, och välkomnade det avtal om
eldupphör som nåddes i april 2021. I september 2022 ökade dock våldet mellan
gränsbevakningstjänstemän på olika platser längs gränsen. En sådan upptrappning
skadar den regionala stabiliteten.
F. Mongoliet
Trots att Mongoliet inte omfattas av EU:s strategi för Centralasien klassificeras landet
av parlamentet som en del av regionen inom ramen för parlamentets ständiga
delegationer. Mongoliet delar många kulturella, historiska och ekonomiska aspekter
med de före detta sovjetrepublikerna i Centralasien. Under de senaste tre årtiondena
har Mongoliet utmärkt sig som en ”demokratisk oas” med en stadig ekonomisk tillväxt,
även om utvecklingen under 2019 väckte farhågor om att demokratin håller på att
urholkas. 2017 godkände parlamentet partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU
och Mongoliet.
Mitt under covid-19-pandemin höll Mongoliet sitt ordinarie parlamentsval, och
Uchnaagiin Chürelsüch valdes till president. Eftersom presidenten enligt den nya,
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ändrade konstitutionen inte får vara ansluten till ett politiskt parti ersattes Uchnaagiin
i juni 2021 som ledare för Mongoliets folkparti av den sittande premiärministern,
Luvsannamsrain Ojuun-Erdene. Mongolisk politik domineras för närvarande av att
Mongoliets folkparti befäster sin makt; partiet har en supermajoritet i parlamentet och
kontrollerar presidentämbetet.
Det årliga mötet i den gemensamma kommittén EU–Mongoliet hölls i juni 2022
för att bekräfta partnerskapet på grundval av gemensamma värden som demokrati,
mänskliga rättigheter, rättsstaten och respekt för principerna i FN-stadgan. Mongoliet
och EU enades om behovet att bekämpa klimatförändringarna och skydda miljön, och
stöder fullt ut genomförandet av Parisavtalet. EU gratulerade Mongoliet till att vara
ett av de fem prioriterade länder med vilka EU för närvarande håller på att inrätta ett
skogspartnerskap, eftersom Mongoliet och EU har ett gemensamt intresse av att främja
hållbar grön utveckling, vilket är ett centralt mål i det fleråriga vägledande programmet
för 2021–2027. Tidigare hade arbetsgruppen EU–Mongoliet för utvecklingssamarbete
sammanträtt i mars 2022 för att diskutera utvecklings- och investeringsprioriteringar
samt det fleråriga vägledande programmet för 2021–2027. Underkommittén EU–
Mongoliet för handel och investeringar hölls i mars 2022 och identifierade potentiella
samarbetsområden, inledandet av förhandlingar om ett avtal om skydd av geografiska
beteckningar och möjligheter på området förnybar energi och geologi.
Parlamentets uttalanden om Mongoliet har huvudsakligen gällt ekonomiska frågor,
men också landets utvecklingsbehov och humanitära behov i samband med
extrema väderförhållanden. En delegation från parlamentet övervakade Mongoliets
presidentval 2017 och dess parlamentsval i juni 2016, och konstaterade att en
solid demokrati håller på att växa fram i landet. Parlamentet övervakade dock
inte parlamentsvalet i juni 2020 på grund av covid-19-pandemin, och inte eller
presidentvalet i juni 2021.
Det femtonde interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Mongoliet ägde rum
i juni 2022 i Bryssel.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022
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