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ETELÄ-AASIA

Indopasifinen alue kehittyy nopeasti ja siitä on tulossa maailman tärkein
geostrateginen alue, jossa asuu yli 50 prosenttia maailman väestöstä. Kaksi
kolmasosaa maailman konttikaupasta kulkee indopasifisen alueen kautta, ja
sen merenkulkuväylät ovat keskeisiä kaupankäynti- ja energiatoimitusreittejä.
EU:n yhteistyöstrategia indopasifisella alueella hyväksyttiin syyskuussa 2021.
Sen tarkoituksena on lisätä EU:n läsnäoloa alueella, rakentaa kumppanuuksia,
vahvistaa sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä ja vastata
maailmanlaajuisiin haasteisiin. EU mukauttaa nykyisiä välineitään osana strategista
riippumattomuuttaan. EU:n turvallisuus- ja puolustusalan strategisella kompassilla,
jonka neuvosto hyväksyi virallisesti maaliskuussa 2022, edistetään avointa
ja sääntöihin perustuvaa alueellista turvallisuusarkkitehtuuria, mukaan lukien
turvalliset merireitit, valmiuksien kehittäminen ja merivoimien tehostettu läsnäolo
indopasifisella alueella. EU on rakentamassa tiiviimpiä suhteita Etelä-Aasian
maihin vahvana talouden toimijana ja merkittävänä kehitysavun ja avun antajana.
EU pyrkii edistämään yhteiskuntarakenteiden kehittämistä, demokratiaa, hyvää
hallintoa ja ihmisoikeuksia. Alueella on kuitenkin EU:lle myös turvallisuuteen liittyviä
huolenaiheita, kuten Kašmirin konflikti ja Afganistan. Euroopan parlamentti on
kannattanut EU:n antamaa tukea alueelle covid-19-kriisin torjumiseksi ja sen
vaikutusten käsittelemiseksi kohdentamalla tukea heikoimmassa asemassa oleville
väestöryhmille.

Tässä luvussa esitellään Etelä-Aasian aluetta. Katso myös Itä-Aasiaa (5.6.8) ja
Kaakkois-Aasiaa (5.6.9) koskevat luvut.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osasto (EU:n ulkoinen toiminta)

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 206 ja 207 artikla (kauppa) sekä
216–219 artikla (kansainväliset sopimukset)

— kumppanuus- ja yhteistyösopimukset (kahdenväliset suhteet).

ETELÄ-AASIAN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN JÄRJESTÖ (SAARC)

EU kannustaa alueelliseen integraatioon ja tukee Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön
järjestöä (SAARC). SAARCin kahdeksan jäsenvaltiota ovat Afganistan, Bangladesh,
Bhutan, Intia, Malediivit, Nepal, Pakistan ja Sri Lanka. EU:lla, Kiinalla, Iranilla, Japanilla,
Etelä-Korealla, Mauritiuksella, Myanmarilla ja Yhdysvalloilla on tarkkailijan asema.
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Erityisesti Intian ja Pakistanin välisten sisäisten erimielisyyksien vuoksi SAARCin työ
on pysähtynyt.
EU osallistuu Etelä-Aasian maiden kehittämiseen taloudellisen ja teknisen avun
sekä taloudellisen yhteistyön muodossa. Painopiste on alueellisessa vakaudessa,
köyhyyden vähentämisessä, ihmisoikeuksissa, kestävässä kehityksessä, hyvässä
hallinnossa ja työelämän oikeuksissa. EU:n ja SAARCin yhteistyöllä pyritään
edistämään normien yhdenmukaistamista, helpottamaan kauppaa ja antamaan tietoa
alueellisen yhteistyön eduista.

INTIA

Vuonna 2004 perustettu EU:n ja Intian strateginen kumppanuus edistää poliittista
vuoropuhelua ja yhteistyötä, taloussuhteiden kehittämistä, kauppaa ja investointeja
sekä ihmisten välisen vaihdon vahvistamista. Neuvosto antoi 10. joulukuuta 2018
päätelmät, joilla pyrittiin syventämään ja laajentamaan yhteistyötä Intian kanssa
edistämällä rauhaa ja turvallisuutta tulevina vuosina.
EU on Intian kolmanneksi suurin kauppakumppani. EU:n ja Intian välisen tavarakaupan
arvo oli 88 miljardia euroa vuonna 2021 (10,8 prosenttia Intian kokonaiskaupasta)
ja kauppatase oli noin 4,3 miljardia euroa ylijäämäinen Intialle. EU on Intian suurin
ulkomainen investoija, ja ulkomaisten investointien virta maahan on kasvanut viime
vuosikymmenen aikana 8 prosentista 18 prosenttiin. Vuonna 2021 EU:n suorien
ulkomaisten investointien kanta Intiassa oli noin 80 miljardia euroa. Intiassa toimii
noin 6 000 eurooppalaista yritystä, jotka työllistävät suoraan 1,7 miljoonaa ihmistä ja
välillisesti 5 miljoonaa monilla eri aloilla. Intialle on tällä hetkellä myönnetty yksipuolinen
tullietuusjärjestely osana EU:n yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP-järjestelmä), jossa
yhdistetään yksipuoliset kauppaetuudet ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien
kunnioittamiseen.
Viime vuosina Intiasta on tullut yhä aktiivisempi kansainvälisellä näyttämöllä. Se
on yhä kiinnostuneempi parantamaan kauppasuhteitaan EU:hun, joka tällä hetkellä
noudattaa pääasiassa Maailman kauppajärjestön sääntöjä. EU:lle Intian ja EU:n
kahdenvälisten kauppa- ja investointisuhteiden parantaminen on strategisesti tärkeää
samoin kuin taloudellisten ja geopoliittisten siteiden vahvistaminen indopasifisen
alueen merkityksen kasvaessa. Tällä hetkellä EU:n ja Intian kauppasuhteiden kannalta
merkityksellisiä aloja ovat maatalous, palvelut, digitaalinen kauppa, patenttisuoja,
ympäristö ja työntekijöiden oikeudet.
EU:n ja Intian 16. huippukokous pidettiin toukokuussa 2021. Tärkein tulos oli sitoumus
aloittaa uudelleen neuvottelut aiemmin keskeytyneestä vapaakauppasopimuksesta
ja käynnistää neuvottelut investointisuojasopimuksesta ja maantieteellisiä merkintöjä
koskevasta sopimuksesta. Pääneuvottelijoiden ensimmäinen kokous pidettiin 16.
maaliskuuta 2022. Osapuolet sopivat pyrkivänsä pidemmälle kuin niiden nykyiset
tavara- ja palvelukauppaa koskevat WTO:n sitoumukset. Komissio on myös todennut,
että tavarakaupan yleisenä tavoitteena olisi oltava yli 94 prosentin vapauttaminen
seitsemän vuoden kuluessa vapaakauppasopimuksen voimaantulosta.
EU:n ja Intian yhteenliitettävyyskumppanuus käynnistettiin myös toukokuussa 2021.
Sen tarkoituksena on tukea häiriönsietokykyisiä ja kestäviä yhteyksiä. Nämä toimet
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ovat merkittäviä, kun otetaan huomioon jännitteet Kiinan kanssa. Intia on korkeimman
oikeuden päätöksen jälkeen myös tarkistamassa tietosuojalainsäädäntöään sen
tuomiseksi lähemmäs EU:n sääntelyä. EU ja Intia julkaisivat indopasifisen alueen
strategiansa joitakin päiviä ennen EU:n ja Intian 16. huippukokousta korostaen
monenvälistä sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä alueella erityisesti
eräänlaisena voimannäytteenä Kiinalle. Intia on sitoutunut varmistamaan turvallisen
kybertoimintaympäristön ja parantamaan merellistä turvallisuutta elintärkeiden
merireittien suojelemiseksi.
Osana pyrkimyksiä sovittaa yhteen strategiset näkökohdat EU ja Intia
antoivat toukokuussa 2021 yhteisen julkilausuman, jossa ne vahvistivat yhteiset
sitoumuksensa. EU esitteli syyskuussa 2021 indopasifista aluetta koskevan
yhteistyöstrategiansa, jossa Intialla on keskeinen merkitys. Strategiaan sisältyy
yhteenliitettävyyskumppanuuden täytäntöönpanon edistäminen ja Intian tukeminen
asianmukaisen sääntely-ympäristön luomisessa sekä tarvittavan rahoituksen
käyttöönoton helpottaminen Euroopan ja indopasifisen alueen välisten yhteyksien
parantamiseksi käytännössä.
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Intian pääministeri
Narendra Modi käynnistivät EU:n ja Intian kauppa- ja teknologianeuvoston
huhtikuussa 2022 pitämässään kokouksessa. Kyseessä on strateginen
koordinointimekanismi, jonka tarkoituksena on helpottaa kauppaa, luotettavaa
teknologiaa ja turvallisuutta koskevaa yhteistyötä.
Parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan valtuuskunta matkusti Intiaan
huhtikuussa 2022 arvioimaan vapaakauppasopimusneuvottelujen tilannetta.
Euroopan parlamentti hyväksyi kesäkuussa 2022 päätöslauselman EU:sta ja
indopasifisen alueen turvallisuushaasteista, jossa se ilmaisi tyytyväisyytensä
sitoumuksiin lisätä EU:n ja Intian välistä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä ja korosti,
että Intia on keskeinen merellisen turvallisuuden kumppani indopasifisella alueella.
Samassa päätöslauselmassa parlamentti pahoitteli sitä, että Intia ei ollut avoimesti
tuominnut Venäjää sen Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyksestä.
Euroopan parlamentti hyväksyi heinäkuussa 2022 päätöslauselman EU:n ja Intian
tulevasta kauppa- ja investointiyhteistyöstä ja ilmaisi tyytyväisyytensä sitoumukseen
työskennellä kunnianhimoisen, arvoihin perustuvan, tasapainoisen, kattavan ja
molempia osapuolia hyödyttävän EU:n ja Intian välisen kauppasopimuksen
tekemiseksi.
Intian ja EU:n tiede-, teknologia- ja innovointiyhteistyötä vahvistetaan myös osana
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa (2021–2027). Intian nykyisen koulutuspolitiikan
tavoitteena on kehittää enemmän kansainvälisiä kumppanuuksia eurooppalaisten
yliopistojen kanssa, jotta ne voivat tehdä yhteistyötä Horisontti-ohjelmien parissa.
EU on ilmaissut solidaarisuutensa Intialle covid-19-terveyskriisin yhteydessä ja antanut
pelastuspalvelumekanisminsa puitteissa 100 miljardia euroa sekä toimittanut keskeisiä
lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita.
Yli 900 miljoonalla ihmisellä oli äänioikeus Intian seitsemänvaiheisissa
parlamenttivaaleissa, jotka pidettiin toukokuussa 2019. Narendra Modin
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hindunationalistinen Bharatiya Janata -puolue (BJP) voitti 303 paikkaa Intian
parlamentin alahuoneen Lok Sabhan 545 paikasta, mikä oli sille kaikkien aikojen
paras tulos. Intian kongressipuolue ja sen liittolaiset hävisivät vaalit. Heinäkuussa 2022
BJP:n ehdokas Droupadi Murmu valittiin Intian presidentiksi välillisillä vaaleilla.
Seuraavat parlamenttivaalit on tarkoitus järjestää vuonna 2024. BJP on laajentanut
vetovoimaansa perinteisen Pohjois-Intian tukialueensa ulkopuolelle. Se on lisännyt
kannatustaan Koillis-Intian osavaltioissa ja saanut paikkoja Länsi-Bengalissa. BJP:n
kannatuksen lisääntyminen etelässä historiallisesti heikommilla kannatusalueilla on
ollut vähäisempää. Uttar Pradeshissa BJP:n johtama hallitus valittiin uudelleen
pienemmällä enemmistöllä.
Intia toteuttaa poliittisia ja taloudellisia uudistuksia, joissa keskitytään hallinnon
ajanmukaistamiseen, hyvään hallintoon, korruption torjumiseen poistamalla seteleitä
kierrosta ja avoimuusohjelmilla, sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen, talouden
kehittämiseen ”Make in India” ja ”Invest India” -aloitteilla sekä tavara- ja palveluveron
käyttöönottoon koko maassa.
Intia on ydinasevaltio, samoin kuin sen naapurit Pakistan ja Kiina, ja sen
haasteita ovat turvallisuusongelmat, terrorismi ja aseelliset rajaselkkaukset erityisesti
Pakistanin kanssa autonomisessa Jammu ja Kašmirin osavaltiossa ja vähäisemmässä
määrin Kiinan kanssa. Elokuussa 2019 Intian hallitus peruutti Jammu ja Kašmirin
erityisaseman. Päätös johti väkivaltaisiin mielenosoituksiin ja vaaransi alueen
poliittisen vakauden. Intian kastijärjestelmä on maailman vanhimpia yhteiskunnallisen
luokkajaon järjestelmiä, ja se herättää huolta kastiin perustuvan syrjinnän jatkumisen
vuoksi. Intia on myös etninen ja kielellinen mosaiikki, tilanne monissa osavaltioissa on
jännittynyt ja maassa rikotaan ihmisoikeuksia sekä naisten ja lasten oikeuksia.
Intian ihmisoikeuskysymykset ovat edelleen huolenaihe. Parlamentti antoi
29. huhtikuuta 2021 EU:n ja Intian suhteista suosituksen, jossa viitattiin
kokoontumisvapauteen vuoden 2020 lopusta lähtien käynnissä olleiden
maanviljelijöiden kiihkeiden mielenosoitusten vuoksi.
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) mukaan lapsityövoiman käyttö on laajalle levinnyttä
Intiassa, vaikka pääministeri Modi on hyväksynyt useita toimenpiteitä, joilla alle
14-vuotiaita lapsia kielletään hoitamasta vaarallisia tehtäviä, ja joissa on ankarat
seuraamukset lakia rikkoville työnantajille. Vuonna 2020 Intiassa on arviolta 33
miljoonaa lapsityöntekijää, ja 56 prosenttia työssäkäyvistä teini-ikäisistä ei enää ole
kouluopetuksen piirissä.
Vuonna 2020 Pohjois-Intiassa sijaitseva Uttar Pradeshin provinssi hyväksyi
pakkokäännytysten ja vilpillisen uskonnollisen kääntymisen torjumiseksi kääntymisen
kieltävän lain, jonka nojalla voidaan määrätä vankeusrangaistuksia. Arvostelijat ovat
tuominneet sen kovan linjan hinduryhmien salaliittona uskonnollisten vähemmistöjen
tukahduttamiseksi. Lain nojalla on jo tehty pidätyksiä.

PAKISTAN

EU:n ja Pakistanin suhteet saivat alkunsa vuonna 1962 ja perustuvat nykyään
vuoden 2004 yhteistyösopimukseen. EU tukee merkittävänä kehitysavun ja avun
antajana demokratian ja yhteiskuntarakenteiden kehittämistä Pakistanissa.
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Pakistan on EU:n yksipuolisten kauppaetuuksien merkittävä tuensaaja, jolle on
myönnetty GSP+-järjestelmän nojalla kauppaetuuksia, jotka otettiin uudelleen käyttöön
vuonna 2014. Osana prosessia parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta seuraa
GSP+-vaatimusten noudattamista. Pakistanin GSP+-asemaa voitaisiin tarkistaa, koska
siihen liittyy velvoitteita, kuten ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden takaaminen.
EU on Pakistanin toiseksi tärkein kauppakumppani Kiinan jälkeen. EU:n osuus
Pakistanin kokonaiskaupasta oli 14,3 prosenttia vuonna 2020 ja EU:n osuus Pakistanin
kokonaisviennistä oli 28 prosenttia. Vuonna 2020 Pakistan oli EU:n 42. suurin
kauppakumppani tavarakaupassa, ja sen osuus EU:n kaupasta oli 0,3 prosenttia.
Vuonna 2020 kaksisuuntaisen tavarakaupan arvo oli 9,3 miljardia euroa. Pakistanin
kauppatase EU:n kanssa oli 1,7 miljardia euroa ylijäämäinen.
EU on merkittävä kehitysavun ja humanitaarisen avun antaja Pakistanille.
Kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä kaudella 2014–2020 myönnetyn rahoituksen
määrä oli 653 miljoonaa euroa. Covid-19-pandemia on koetellut Pakistania
voimakkaasti, ja EU on myöntänyt 150 miljoonaa euroa terveysuhkiin vastaamiseksi.
Pakistania koskevasta monivuotisesta maaohjelmasta 2021–2027 on varattu 265
miljoonaa euroa, joihin kuuluu kolme painopistealaa: vihreä osallistava kasvu,
inhimillinen pääoma ja hallinto/oikeusvaltio. Vaikka määrä on pienempi kuin edellisellä
kaudella, se on edelleen merkittävä panostus. Rahoitus myönnetään todennäköisesti
budjettitukena. EU on tunnustanut haasteet, joita Pakistanilla on yli kolmen miljoonan
pakolaisen vastaanottamisessa, ja on valmis harkitsemaan lisätuen antamista muun
muassa pakolaisten vapaaehtoiseen kotiuttamiseen Afganistaniin.
EU:n ja Pakistanin 16. sekakomitea kokoontui 16. kesäkuuta 2021. Siinä keskusteltiin
EU:n ja Pakistanin vuoden 2019 strategisen toimintasuunnitelman täysimääräisestä ja
tehokkaasta täytäntöönpanosta, covid-19-pandemian sosioekonomisista vaikutuksista
ja Pakistanin toimista talouden kestävän elpymisen saavuttamiseksi. Keskusteluja
käytiin myös ilmastonmuutoksesta, yhteenliitettävyydestä ja digitalisaatiosta sekä
yhteistyöstä koulutuksen, kulttuurin, tieteen ja teknologian alalla. EU antoi arvoa sille,
että Pakistan on ottanut vastaan miljoonia afganistanilaisia pakolaisia kahden viime
vuosikymmenen aikana. EU varmisti Pakistanille tekevänsä yhteistyötä ja toimivansa
jatkuvasti kestävän ratkaisun löytämiseksi muun muassa auttamalla ja edistämällä
afganistanilaisten pakolaisten turvallista ja ihmisarvoista paluuta kotimaahansa.
Parlamentti kehotti 27. huhtikuuta 2021 antamassaan päätöslauselmassa komissiota
arvioimaan uudelleen Pakistanin kelpoisuutta GSP+-ohjelmaan ihmisoikeustilanteen
heikkenemisen vuoksi. Parlamentti seuraa toimia, joita komissio ja Euroopan
ulkosuhdehallinto (EUH) ovat toteuttaneet painostaakseen pääministeri Shehbaz
Sharifin hallitusta puuttumaan ihmisoikeuskysymyksiin, kuten jumalanpilkkalakeihin,
joihin sisältyy ankaria tuomioita, myös kuolemanrangaistus. Pakistanin viranomaiset
ovat toteuttaneet uudistuksia hyvän hallinnon ja vapauksien parantamiseksi ja tehneet
ehdotuksia maan rikosoikeusjärjestelmän lujittamiseksi, ja maaliskuusta 2019 lähtien
Pakistanin sotilastuomioistuimilla ei ole enää ollut toimivaltaa siviileihin.
EU:n ja Pakistanin parlamenttien välinen 13. kokous pidettiin maaliskuussa 2022.
Keskusteluissa keskityttiin Pakistanin poliittiseen kehitykseen, Venäjän hyökkäykseen
Ukrainaa vastaan, kauppaan, GSP+-järjestelmään ja ihmisoikeuksiin. Parlamenttien
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välinen kokous piti olennaisen tärkeänä, että molempien osapuolten parlamenttien
jäsenet arvioivat edistymistä ja harjoittavat parlamentaarista valvontaa ja ohjausta
kahdenvälisissä suhteissa.
Kesäkuussa 2022 EU:n tarkkailuvaltuuskunta arvioi 27 kansainvälisen
yleissopimuksen tosiasiallista täytäntöönpanoa. Tämä on pakollinen vaatimus
Pakistanille erittäin hyödyllisen GSP+-aseman säilyttämiseksi. Yritykset ovat lisänneet
vientiään EU:n markkinoille 65 prosenttia sen jälkeen, kun maa liittyi GSP+-
järjestelmään vuonna 2014. Euroopan sisämarkkinat, joilla on yli 440 miljoonaa
kuluttajaa, ovat Pakistanin tärkeimmät markkinat. Tarkastuskäynnin tulokset ovat
osa seuraavaa GSP-kertomusta, joka on määrä esittää parlamentille ja neuvostolle
vuoden 2022 lopussa.
Pakistanin rooli Afganistanin rauhanprosessissa oli ratkaisevan tärkeä, sillä se auttoi
saamaan aikaan helmikuussa 2020 tehdyn Yhdysvaltojen ja talebanien välisen
sopimuksen, jonka mukaan Yhdysvallat suostui vetämään kaikki Yhdysvaltojen ja
Naton joukot pois Afganistanista. Pakistanin geostrateginen merkitys indopasifisella
alueella kasvaa, erityisesti Afganistanissa elokuussa 2021 tapahtuneen talebanien
valtaannousun jälkeen. Vakaa, demokraattinen ja vauras Pakistan on ratkaisevan
tärkeä EU:lle, ja talebanien merkittävänä keskustelukumppanina ja afgaanipakolaisten
tärkeimpänä kohteena maa uudistaa imagoaan kansainvälisesti. Pakistanin
poliittinen elämä on jatkuvassa kuohumistilassa. Armeija puuttuu edelleen sisä- ja
ulkopolitiikkaan, koska sillä on laajat valtuudet turvallisuutta ja terrorismin torjuntaa
koskevissa kysymyksissä. Huhtikuussa 2022 muodostettiin uusi hallitus sen jälkeen,
kun maaliskuussa 2022 hyväksyttiin epäluottamuslause, joka johti pääministeri Imran
Khanin syrjäyttämiseen. Pakistanin muslimiliigan, Nawazin (PML-N) johtaja, Shahbaz
Sharif, maan pitkäaikaisimman entisen pääministerin Nawaz Sharifin veli, valittiin
uudeksi pääministeriksi. Seuraavat yleisvaalit pidetään vuoden 2023 puoliväliin
mennessä.
Islamabadin ylioikeus asetti syyskuussa 2022 eroavan pääministerin Imran Khanin
syytteeseen korruptiosta sen jälkeen, kun tuomarit olivat hylänneet hänen selityksensä.
Khan joutuu myös erillisen terrorismintorjuntatuomioistuimen kuultavaksi, koska häntä
vastaan nostetut syytteet liittyvät asiaan, jota poliisi pitää Islamabadin poliisipäällikölle
ja naispuoliselle tuomarille esitettynä uhkauksena. Khania vastaan on nostettu
myös kansankiihotussyytteitä väitetystä kapinaan yllyttämisestä armeijassa. Vallasta
syrjäyttämisensä jälkeen Khan on arvostellut hallitusta ja maan armeijaa äänekkäästi
ja hänellä on edelleen monien pakistanilaisten äänestäjien tuki.

AFGANISTAN

EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus
allekirjoitettiin 18. helmikuuta 2017, ja Euroopan parlamentti hyväksyi sen
13. maaliskuuta 2019. Suhteet EU:hun oli mukautettu sodan aikaiseen ja sodan
jälkeiseen tilanteeseen. Euroopan parlamentin merkittävän panoksen ansiosta
Afganistan otettiin osittain ja vähitellen mukaan EU:n Keski-Aasian strategiaan.
Afganistan on ollut suurin EU:n kehitysrahoituksen saaja Aasiassa, ja se on hyötynyt
myös EU:n suotuisimmasta kauppajärjestelmästä, ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelystä
(EBA). EU:n rahoitus Afganistanille kaudella 2014–2020 oli 1,4 miljardia euroa. EU
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lupasi marraskuussa 2020 Genevessä järjestetyssä rauhaa, vaurautta ja omaehtoista
kehitystä käsitelleessä Afganistan-konferenssissa antaa Afganistanille 1,2 miljardia
euroa pitkäaikaista ja hätäapua vuosina 2021–2025.
Viimeisimmät presidentinvaalit pidettiin syyskuussa 2019. Ashraf Ghani sai eniten
ääniä (50,64 prosenttia) ja voitti Abdullah Abdullahin (39,52 prosenttia). Yhdysvallat
ja talebanit allekirjoittivat 29. helmikuuta 2020 Dohassa Afganistanin ja Yhdysvaltojen
yhteisen rauhanjulkilausuman eli kahdenvälisen rauhansopimuksen. Afganistanin
hallitus ei osallistunut sopimuksen tekemiseen. Yhdysvallat ja Nato sitoutuivat
joukkojensa asteittaiseen vetäytymiseen ja vankien vapauttamiseen. Yhdysvallat
sitoutui myös aloittamaan diplomaattiset toimet muiden YK:n turvallisuusneuvoston
jäsenten ja Afganistanin kanssa talebanliikkeen jäsenten poistamiseksi YK:n
pakoteluettelosta.
Afganistanin hallituksen ja talebanien rauhanneuvottelut, joilla pyrittiin luomaan
olosuhteet kattavan tulitauon ja poliittisen ratkaisun aikaansaamiseksi, aloitettiin
Dohassa syyskuussa 2020. Dohassa, Moskovassa ja Istanbulissa järjestettiin
vuonna 2021 useita rauhankonferensseja, mutta ne eivät tuottaneet myönteisiä
tuloksia. Neuvottelut päättyivät umpikujaan ja tilannetta pahensivat hallituksen sisäiset
jakolinjat, covid-19-pandemian vaikutukset ja heikkenevä humanitaarinen tilanne.
Toukokuusta 2021 lähtien talebanit ottivat nopeasti hallintaansa yhä enemmän
alueita. Afganistanin turvallisuusjoukkojen vähäinen vastarinta mahdollisti sen, että
talebanit saivat maan hallintaansa alle neljässä kuukaudessa. Talebanit julistivat
valloittaneensa Kabulin 15. elokuuta 2021 joitakin tunteja sen jälkeen, kun presidentti
Ghani oli lähtenyt maanpakoon Dubaihin. Talebanit ilmoittivat 7. syyskuuta 2021
muodostaneensa pelkästään miehistä koostuvan väliaikaishallituksen vastoin aiempia
lupauksia siitä, että uusi hallitus olisi osallistava. Siitä lähtien talebanliike on
syyllistynyt jatkuvasti erityisesti naisiin, tyttöihin ja vähemmistöihin kohdistuviin vakaviin
ihmisoikeusloukkauksiin.
Yhdysvallat ja Nato vetäytyivät Afganistanista lopullisesti 30. elokuuta 2021
odotettua aiemmin noudattaen periaatetta, jonka mukaan operaatiot aloitetaan
yhdessä ja lopetetaan yhdessä. Tämä merkitsi vuosien 2001–2021 Afganistanin
sodan päättymistä, mutta jätti maahan humanitaarisen kriisin. Afganistanin
turvallisuusongelmat lisääntyivät Yhdysvaltojen ja Naton joukkojen vetäydyttyä
maasta.
Talebanien yhteydet al-Qaidaan ja niin sanottuun islamilaiseen valtioon ovat epäselvät,
ja maa on jakautunut kaupunki- ja maaseutuyhteisöjen kesken. Afganistanin nuori
kaupunkiväestö haluaisi elää edelleen suhteellisen avoimessa yhteiskunnassa, johon
he ovat tottuneet, eivätkä etniset vähemmistöt (tadžikit, uzbekit ja hazarat) halua olla
talebanien vallan alla.
Talebanien valtaannousun jälkeen EU oli syvästi huolissaan afganistanilaiseen
turvallisuushenkilöstöön ja EU:n suurlähetystöissä työskenteleviin henkilöihin
kohdistetuista kostotoimista ja perusti kriisiyksikön, jossa on yli 100 henkilöstön jäsentä.
Elokuussa 2021 kriisiyksikkö tuki yli 17 500 ihmisen evakuointia Kabulista. Heistä
4 100 oli EU:n kansalaisia ja 13 400 Afganistanin kansalaisia. EU:n edustusto pystyi
evakuoimaan koko henkilöstönsä.
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Afganistan on yksi eniten apua tarvitsevista maista, ja meneillään olevan
humanitaarisen katastrofin vuoksi puolet sen väestöstä ei pysty täyttämään
perustarpeitaan ja jää ilman elintarvikkeita, vettä ja lääkkeitä. Humanitaarinen tilanne
on huonontunut, sillä maassa on yli kolme miljoonaa maan sisäisesti siirtymään
joutunutta henkilöä ja Pakistanissa ja Iranissa on yli kaksi miljoonaa pakolaista
ja turvapaikanhakijaa. Genevessä 13. syyskuuta 2021 pidetyssä YK:n Afganistan-
konferenssissa luvattiin 1,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, joista EU ja sen
jäsenvaltiot lupasivat 677 miljoonaa dollaria. Komission puheenjohtaja Ursula von
der Leyen ilmoitti 12. lokakuuta 2021 pidetyssä G20-huippukokouksessa miljardin
euron Afganistan-tukipaketista. Tilanne on edelleen dramaattinen, ja sitä ovat
pahentaneet viimeaikaiset maanjäristykset ja tulvat vuonna 2022, joiden jälkeen
Euroopan komissio myönsi miljoona euroa humanitaarista rahoitusta kiireellisimpiin
tarpeisiin vastaamiseksi. EU on yhteydessä talebaneihin käytännön asioissa, kuten
evakuoinneissa ja humanitaarisissa operaatioissa, ja koordinoi yhteyksiään EUH:n
hallinnoiman Kabulin-edustuston kautta.
EU on syvästi huolissaan islamilaisen emiirikunnan palauttamisesta ja sen
radikaalista šaria-oikeusjärjestelmästä. Se herättää vakavia kysymyksiä EU:n
tulevasta yhteistyöstä Afganistanin kanssa, joka riippuu siitä, miten viimeisten
20 vuoden saavutukset voidaan säilyttää. Erityistä huomiota on kiinnitettävä
kansainvälisen terrorismin ja muuttoliikkeen mahdolliseen lisääntymiseen ja laittoman
huumausainekaupan kasvuun.
EU:n ulkoasiainministerit sopivat 3. syyskuuta 2021, että EU ei tunnusta
talebanhallintoa mutta on kanssakäymisissä sen kanssa. Yhteistyön aste riippuu
Afganistanin uuden hallituksen toiminnasta, sen sitoutumisesta siihen, että
Afganistanista ei tule tukikohtaa terrorismille, sekä ihmisoikeuksien, erityisesti naisten
oikeuksien, oikeusvaltion ja tiedotusvälineiden vapauden kunnioittamisesta. Yhteistyö
riippuu myös osallistavan siirtymäkauden hallituksen perustamisesta, humanitaarisen
avun työntekijöiden vapaasta pääsystä maahan ja talebanien sitoumuksesta antaa
ulkomaalaisten ja afganistanilaisten poistua maasta.
Sen jälkeen, kun talebanliike otti vallan haltuunsa, vuoden 2021 lopussa ja
vuonna 2022 otettiin uudelleen käyttöön joukko naisia koskevia rajoituksia
Afganistanissa. Vaatteita koskevia säännöksiä on pantu täytäntöön, ja on
annettu lakeja, joilla kielletään naisten pääsy julkisille alueille ilman miespuolista
holhoojaa. Vaikka jotkin julkiset yliopistot avattiin uudelleen sekä miehille että
naisille helmikuussa 2022 ja koulut avattiin uudelleen uutta lukuvuotta varten
maaliskuussa 2022, talebanit peruuttivat aiemman lupauksensa antaa tyttöjen
käydä toisen asteen koulua. Tämä on koskettanut arviolta 1,1 miljoonaa
oppilasta. Maailmanpankin mukaan naisten osallistuminen työvoimaan on kasvanut
15 prosentista 22 prosenttiin viime vuosikymmenen aikana. Se on kuitenkin
vähentynyt vallankaappauksen jälkeen, kun talebanit ovat lisänneet rajoituksia naisten
liikkumiselle kodin ulkopuolella palattuaan valtaan.
Parlamentti on tukenut osallistavia Afganistanin sisäisiä neuvotteluja
ennakkoedellytyksenä neljä vuosikymmentä kestäneen tappamisen ja tuhon
lopettamiselle ja vaatii kaikkien poliittisten ryhmien ja kansalaisyhteiskunnan
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osallistumista. Parlamentti on syksystä 2020 lähtien toistuvasti tuominnut
väkivaltaisuudet. Se ilmaisi kesäkuussa 2021 Afganistanin tilanteesta antamassaan
päätöslauselmassa huolensa joukkojen vetäytymisen seurauksista ja kehotti
hyväksymään kattavan strategian EU:n tulevasta yhteistyöstä Afganistanin kanssa.
Euroopan parlamentin suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta (D-AF) piti
heinäkuussa 2021 kuukautta ennen talebanien valtaannousua kuudennen EU:n
ja Afganistanin parlamenttien välisen kokouksen Afganistanin kansalliskokouksen
edustajien kanssa. Kokoukseen sisältyi kaksi paneelikeskustelua, joista toinen käsitteli
rauhanprosessia ja tilannetta Afganistanissa ulkomaisten joukkojen vetäytymisen
jälkeen ja toinen naisten roolia rauhanprosessissa ja tulevaa kanssakäymistä EU:n
kanssa.
Parlamentti antoi syyskuussa 2021 päätöslauselman Afganistanin tilanteesta ja piti
valitettavana, että talebanliike valtasi Afganistanin väkivaltaisesti. Parlamentti ilmaisi
syvän huolensa tulevaisuudesta ja hyväksyi EU:n päätöksen olla tunnustamatta
talebanhallitusta. Se totesi myös, että operatiivista kanssakäymistä talebanhallituksen
kanssa tarvitaan logistisissa, operatiivisissa ja humanitaarisissa kysymyksissä, ja
kehotti helpottamaan EU:n kansalaisten ja vaarassa olevien afganistanilaisten
evakuointia jatkossa ja tehostamaan edelleen humanitaarista apua. Parlamentti,
erityisesti suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta, on ilmaissut huolensa
humanitaarisesta, taloudellisesta ja pakolaiskriisistä, joka edellyttää humanitaarisia
käytäviä ja strategista lähestymistapaa koko alueelle, mukaan lukien Pakistan, Iran ja
Keski-Aasia.
Parlamentti järjesti helmikuussa 2022 useita tapahtumia osana korkean tason
afgaaninaisten päivät -konferenssia. Afganistanilaisten naisjohtajien foorumi
käynnistettiin 10. maaliskuuta 2022 virtuaalisella tapaamisella, johon osallistui lähes 50
afganistanilaista naisjohtajaa Afganistanista ja muualta maailmasta.
EU on antanut naisten oikeuksien puolesta useita julkilausumia, kuten komission
varapuheenjohtajan/unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan
Josep Borrellin maaliskuussa 2022 antama julkilausuma, jossa kehotettiin avaamaan
tytöille välittömästi uudelleen ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulut. Tämä
kehotus toistettiin G7-maiden ulkoministerien julkilausumassa. Huhtikuussa 2022
parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa esitettiin tilannekatsaus Bolognan
prosessista. Se tuomitsi talebanien päätöksen jatkaa tyttöjen koulunkäyntikieltoa
seitsemännestä vuodesta alkaen ja pahoitteli talebanien sitkeitä pyrkimyksiä poistaa
naiset julkisesta elämästä ja kumota heidän perusoikeutensa, kuten koulutuksen, työn,
liikkumisvapauden ja terveydenhuollon.
EU on yhä tekemisissä talebanien kanssa, mitä korostetaan EUH:n elokuussa 2022
antamassa julkilausumassa tilanteesta vuosi talebanien valtaannousun jälkeen, jossa
korostetaan EU:n sitoutumista Afganistanin kansaa kohtaan.

BANGLADESH

EU:n ja Bangladeshin suhteet saivat alkunsa vuonna 1973. Vuonna 2001
tehdyn yhteistyösopimuksen keskeiset alat ovat kauppa, talouden kehittäminen,
ihmisoikeudet, hyvä hallinto ja ympäristö. Vähiten kehittyneenä maana (LDC)
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Bangladesh hyötyy ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelystä (EBA), joka on EU:n GSP-
järjestelmän suotuisin kauppajärjestelmä. Bangladeshin odotetaan poistuvan vähiten
kehittyneen maan asemasta vuoteen 2026 mennessä. Siirtymäkauden jälkeen maalla
ei enää olisi pääsyä EBA-järjestelmään.
EU on sitoutunut myöntämään tukea enintään 690 miljoonaa euroa
Bangladeshin suuntaa-antavasta monivuotisesta ohjelmasta 2014–2020. Se on
korostanut, että Bangladeshin on toteutettava poliittisia uudistuksia parantaakseen
liiketoimintaympäristöään ja houkutellakseen lisää kauppaa ja investointeja. EU
käynnisti heinäkuussa 2019 Bangladeshissa kaksi ohjelmaa, jotka koskevat julkista
varainhoitoa ja kansallisia sosiaaliturvauudistuksia. Osana covid-19-pandemian
yhteydessä toteutettavia Team Europe -toimia EU myönsi 113 miljoonaa euroa
Bangladeshin vientiin suuntautuneen vaatetus- ja nahkateollisuuden työntekijöiden
toimeentulon suojelemiseen. EU:n ohjelmasuunnittelu vuosiksi 2021–2027 on
mukautettu kahdeksanteen viisivuotissuunnitelmaan, joka kattaa vuodet 2020–2025.
Bangladesh on parlamentaarinen demokratia, jossa valta vaihtuu kahden
puolueen, Awami-liiton (AL) ja Bangladeshin nationalistipuolueen, välillä. AL
voitti joulukuussa 2018 pidetyt vaalit. Bangladesh on yksi harvoista maista,
jotka ovat saavuttaneet vuosituhannen kehitystavoitteet. Työntekijöiden oikeudet
ja työolot ovat kuitenkin edelleen vakava ongelma erityisesti Dhakan ympärillä
sijaitsevalla vaatetehdasalueella. Covid-19-pandemialla on ollut huomattava vaikutus
taloudelliseen ja poliittiseen vakauteen. AL sai vaaleissa kolmannen peräkkäisen
toimikauden, joka päättyy vuonna 2023. Bangladeshin bruttokansantuotteen (BKT)
odotetaan supistuvan vuonna 2022 Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen
aiheuttaman kriisin, raaka-aineiden hintojen nousun ja inflaation vuoksi. Maa on sen
vuoksi pyytänyt rahoitustukea Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF). Bangladeshin
vaatetusalan vienti on moninkertaistunut viime vuosina. Tehtaissa ja muilla työpaikoilla
sattuneet onnettomuudet ja tulipalot ovat yleisiä Bangladeshissa, ja niissä on kuollut
peräti 1 310 työntekijää ja loukkaantunut 3 883 viime vuosikymmenen aikana.
Elokuusta 2017 lähtien yli 800 000 rohingya-pakolaista on paennut Myanmarin
vainoja Bangladeshiin. EU on seurannut tiiviisti rohingya-pakolaiskriisiä ja maksanut
yli puolet lokakuussa 2017 pidetyn YK:n avunantajien konferenssin jälkeen
kerätyistä 280 miljoonasta eurosta. EU myönsi alun perin yli 150 miljoonaa euroa
humanitaariseen apuun ja sen jälkeen 41 miljoonaa euroa vuonna 2018, 35 miljoonaa
euroa vuonna 2019 ja 31 miljoonaa euroa vuonna 2020 pääasiassa rohingya-
pakolaisten tukemiseksi Cox’s Bazarissa. EU ilmoitti 23. helmikuuta 2021 myöntävänsä
39 miljoonan euron suuruisen humanitaarisen lisäavun Bangladeshille ja Myanmarille.
Varoilla on tarkoitus vastata konflikteista kärsivien ja kotiseudultaan siirtymään
joutuneiden yhteisöjen, erityisesti rohingya-väestön, tarpeisiin, sillä niiden tilanne on
pahentunut covid-19-pandemian aikana. Myanmarin tapahtumien valossa vaikuttaa
epätodennäköiseltä, että rohingya-pakolaiset olisivat halukkaita palaamaan omasta
aloitteestaan. Rohingya-kriisi on tärkeä kotimainen kysymys ennen Bangladeshin
vuoden 2023 vaaleja. Bangladeshin hallitus pyrkii kotiuttamaan rohingyat, mutta
Myanmarin olosuhteet haittaavat edelleen heidän paluutaan.
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SRI LANKA

EU:n ja Sri Lankan väliset suhteet alkoivat vuoden 1975 yhteistyösopimuksesta, joka
päivitettiin vuonna 1995 yhteistyösopimukseksi kumppanuudesta ja kehityksestä. Sri
Lankalle myönnettiin toukokuussa 2017 vientilupa EU:hun unionin GSP+-järjestelmän
puitteissa kannustimena poliittisille uudistuksille ja ihmisoikeuksia, työntekijöiden
oikeuksia, ympäristönsuojelua ja hyvää hallintoa koskevien kansainvälisten
yleissopimusten noudattamiselle.
Parlamentti seuraa tiiviisti, miten Sri Lanka edistyy GSP+-kriteerien tuloksekkaassa
noudattamisessa. Parlamentti pitää siirtymäkauden oikeusjärjestelyjä ja kansallista
sovintoa perusedellytyksinä sille, että Sri Lanka voi hyötyä GSP+-järjestelmästä, mutta
kummankin edellytyksen tulevaisuudennäkymät ovat heikentyneet merkittävästi.
EU:n Sri Lankalle myöntämän kehitysavun määrä oli viime vuosikymmenellä
760 miljoonaa euroa. EU on Sri Lankan toiseksi suurin kauppakumppani Kiinan jälkeen
ja sen toiseksi tärkein vientikohde. Kahdensuuntaisen tavarakaupan arvo oli noin
3 miljardia euroa vuonna 2020 ja kauppatase oli 1,2 miljardia euroa ylijäämäinen Sri
Lankan eduksi.
EU ja Sri Lanka järjestivät sekakomitean 24. kokouksen helmikuussa 2022
Brysselissä. Sri Lanka antoi tilannekatsauksen sovittelun edistymisestä ja
riippumattomista instituutioistaan, erityisesti kateissa olevien henkilöiden toimistosta,
korvaustoimistosta, kansallisen yhtenäisyyden ja sovinnon virastosta ja Sri
Lankan ihmisoikeuskomissiosta. EU kannusti voimakkaasti Sri Lankaa jatkamaan
yhteistyötä ihmisoikeusneuvoston ja sen mekanismien kanssa. Sekakomitea arvioi
tammikuussa 2022 pidetyn kauppaa ja taloudellista yhteistyötä käsittelevän
työryhmän päätelmiä. Sri Lanka piti arvossa GSP+-järjestelmän huomattavaa
panosta maan kestävään kehitykseen. Osapuolet tarkastelivat, miten Sri Lanka
noudattaa GSP+-järjestelmän piiriin kuuluvia ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia,
ympäristönsuojelua ja hyvää hallintotapaa koskevia 27 kansainvälistä yleissopimusta.
Sekakomitea keskusteli myös kehitysyhteistyön työryhmän päätelmistä. Työryhmä
kokoontui 2. helmikuuta 2022 keskustelemaan EU:n monivuotisen maaohjelman 2021–
2027 painopisteistä.
Sri Lankassa käytiin vuosina 1983–2009 sisällissota singaleesijohtoisen hallituksen
ja Tamil Eelamin vapautuksen tiikerit -sissijärjestön välillä. Gotabaya Rajapaksa
voitti presidentinvaalit marraskuussa 2019 ja nimitti uudeksi pääministeriksi
veljensä, entisen presidentin Mahinda Rajapaksan. Presidentin puolue Sri
Lankan kansan vapauden allianssi sai murskavoiton elokuussa 2020 pidetyissä
parlamenttivaaleissa. Mahinda Rajapaksa vannoi virkavalan veljelleen Gotabaya
Rajapaksalle. Syyskuussa 2020 annettiin kiistanalainen 20. muutoslaki, jolla
vahvistettiin presidentin toimeenpanovaltaa ja heikennettiin pääministerin ja
parlamentin asemaa.
Vakavin talouskriisi, josta maa on koskaan kärsinyt, johti massiivisiin mielenosoituksiin
vuonna 2022. Raaka-aineiden korkeat hinnat sekä pula perushyödykkeistä ja
energiasta aiheuttivat ennennäkemättömiä mellakoita. Mielenosoitukset alkoivat
huhtikuussa 2022, jolloin sadat tuhannet ihmiset osallistuivat pääosin rauhanomaisiin
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mielenosoituksiin, joissa vaadittiin presidentti Rajapaksan eroa. Heinäkuussa 2022
tuhannet ihmiset rynnäköivät hänen viralliseen asuntoonsa, minkä jälkeen presidentti
pakeni sotilaslentokoneella ensin Malediiveille ja sen jälkeen Singaporeen. Presidentti
Gotabaya Rajapaksa ja pääministeri Mahinda Rajapaksa erosivat.
Ranil Wickremesinghe valittiin uudeksi presidentiksi 20. heinäkuuta 2022. Hän nimitti
Dinesh Gunawardenan uudeksi pääministerikseen 22. heinäkuuta 2022. Sen jälkeen,
kun Wickremesinghestä tuli presidentti, ihmisoikeusryhmät ovat syyttäneet hallitusta
mielenosoittajien vaientamisesta. Poliisi on viime viikkoina pidättänyt kymmeniä
mielenosoittajia, ja useimmat on sen jälkeen vapautettu takuita vastaan.
Sri Lanka ei ole pystynyt hoitamaan velkaansa ensimmäistä kertaa historiassaan
ja sopi IMF:n kanssa uudesta ohjelmasta, jolla tuetaan makrotalouden vakautta
ja velkakestävyyttä. Entinen presidentti Gotabaya Rajapaksa palasi maahan.
Srilankalaiset syyttävät hallitustaan saaren historian pahimmasta talouskriisistä.
Valuuttavarantojen romahtaminen johti vakavaan elintarvike- ja polttoainepulaan.
Sri Lankan hallitus pääsi syyskuussa 2022 IMF:n kanssa alustavaan sopimukseen
2,9 miljardin Yhdysvaltain dollarin lainasta. Se riippuisi monista ehdoista,
kuten verouudistuksista ja Sri Lankan 51 miljardin Yhdysvaltain dollarin velan
uudelleenjärjestelystä sen velkojien kanssa. Hallituksella on myös haasteita vakuuttaa
ihmisiä julkisen sektorin keskeisten palvelujen yksityistämisestä osana pyrkimyksiään
lisätä tuloja.

NEPAL

EU:n ja Nepalin suhteet alkoivat vuonna 1973 ja perustuvat vuoden 1996
yhteistyösopimukseen. Lähes neljännes Nepalin väestöstä elää alle kahdella
Yhdysvaltain dollarilla päivässä, ja 25 prosenttia maan talousarviosta rahoitetaan
ulkoisella avulla. EU on yksi suurimmista Nepalin kehitysavun antajista, ja se
kolminkertaisti kehitysapunsa 360 miljoonaan euroon kaudeksi 2014–2020. EU on
myös muistuttanut, että Nepalin pitäisi hyödyntää enemmän EU:n ”Kaikki paitsi aseet”
-järjestelyllä myönnettyjä kauppaetuuksia.
EU-Nepal-sekakomitea kokoontui viimeksi marraskuussa 2021. Tässä kokouksessa
sen kehitysyhteistyön alakomitea keskusteli Nepalin ja EU:n jatkuvasta yhteistyöstä.
EU tukee Nepalia yhdessä Nepalin kansallisen kehityssuunnitelman (NDP) 2019–2024
kanssa uudessa monivuotisessa maaohjelmassa 2021–2027, jossa esitetään kolme
ensisijaista yhteistyöalaa: osallistava vihreä kasvu, inhimillisen pääoman kehittäminen
ja hyvä hallintotapa. Nämä painopistealat ovat myös linjassa EU:n globaalien
strategioiden, kuten indopasifisen alueen yhteistyöstrategian, maailmanlaajuisen
elvytysaloitteen ja sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä
ulkoisissa toimissa koskevan toimintasuunnitelman 2021–2025 (GAP III) kanssa.
Vuosiksi 2021–2024 on osoitettu yhteensä 209 miljoonaa euroa.
EU valmisteli huhtikuussa 2020 Nepalille 75 miljoonan euron tukipaketin, jonka
tarkoituksena on lieventää covid-19:n vaikutuksia ja edistää Nepalin taloutta ja
työvoiman kysyntää ja siten tukea henkilökohtaista tulonhankintaa maassa, jolle on
ominaista ylempien ja alempien kastien sekä madhesien kaltaisten syrjäytyneiden
yhteisöjen välinen huomattava eriarvoisuus.
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Nepalissa järjestettiin kansalliskokouksen vaalit 23. tammikuuta 2020. Hallitseva
Nepalin kommunistinen puolue sai 16 paikkaa ja Rastriya Janata -puolue (RJP-N) kaksi
paikkaa. Nepal on kärsinyt poliittisesta epävakaudesta joulukuusta 2020 lähtien, jolloin
presidentti hajotti pääministerin suosituksesta parlamentin ennenaikaisten vaalien
järjestämiseksi. Korkein oikeus palautti parlamentin vallan helmikuussa 2021, mutta
hallitus hävisi sitä vastaan esitetyn epäluottamuslauseen toukokuussa 2021. Poliittinen
kuohunta jatkui ja poliittisen epävakauden kausi jatkui vuonna 2022, jolloin parlamentti
hajotettiin ja korkein oikeus palautti sen taas. Yleisvaalit oli suunniteltu pidettäviksi 20.
marraskuuta 2022.
Öljyn ja raaka-aineiden maailmanlaajuisesti korkeat hinnat vuonna 2022 ovat
vaikuttaneet Nepalin kuluttajahintoihin ja vaarantaneet poliittisen vakauden, sillä tilanne
voi johtaa levottomuuksiin ja mielenosoituksiin, mukaan lukien vaatimukset hindu-
monarkian palauttamisesta. Tätä on vaatinut Hindu Prajatantra -puolue, joka saattaa
parantaa vaalinäkymiään marraskuun 2022 yleisvaaleissa. Nepalin sekavaalitapa,
jossa yhdistetään yksinkertaisen ääntenenemmistön järjestelmä ja suhteellinen
vaalitapa, vaikeuttaa enemmistön varmistamista. Näin ollen poliittisten puolueiden
on todennäköisesti muodostettava liittouma, johon liittyy vallanjakosopimuksia, kuten
Nepalissa on tapana.
Kiina ja Intia kilpailevat vaikutusvallasta maassa. Suurimpina haasteina on löytää
rauhanomainen ratkaisu poliittiseen umpikujaan uudistamalla perustuslakia, jota
on muutettava kastittomien ja etnisten vähemmistöjen, erityisesti Terain alueen
madhesien, etujen huomioon ottamiseksi, ja ulkomailla siirtolaisina olevien Nepalin
kansalaisten oikeuksien takaaminen.
Hallitus ei onnistunut toteuttamaan siirtymäkauden oikeusjärjestelyjä sisällissodan
aikana tapahtuneiden ihmisoikeusloukkausten uhreille. Korkein oikeus suositteli
huhtikuussa 2020 Nepalin totuus- ja sovintokomission toimeksiannon muuttamista
rankaisemattomuuden estämiseksi. Vuonna 2014 annetulla säädöksellä perustettu
totuus- ja sovintokomissio on tähän mennessä epäonnistunut, joten
rankaisemattomuuden ilmapiiri jatkuu. Armahduksia on myönnetty kidutuksen ja
seksuaalisen väkivallan ja pahoinpitelyn kaltaisista rikoksista. Hallitus perusti
vuonna 2014 myös tahdonvastaisten katoamisten komission, jonka tavoitteena
on tutkia ihmisten tahdonvastaisia katoamisia aseellisen selkkauksen aikana ja
tiedottaa yleisölle siitä, mitä tapahtui, rauhansopimuksen hengessä. Korkein oikeus
määräsi helmikuussa 2015 lain muutettavaksi, mutta hallitus esitti vetoomuksen
tämän päätöksen kumoamiseksi. Korkein oikeus hylkäsi tämän vetoomuksen 26.
huhtikuuta 2020 ja vahvisti näin oikeudenmukaisen siirtymäkauden oikeusjärjestelyjen
merkityksen. Ihmisoikeusjärjestöt suhtautuivat myönteisesti Nepalin korkeimman
oikeuden huhtikuussa 2020 tekemään päätökseen tarpeesta muuttaa siirtymäkauden
oikeusjärjestelyjä koskevaa lakia. Hallitus esitti heinäkuussa 2022 lakiesityksen
voimassa olevien lakien muuttamisesta, mutta Amnesty International ja Human Rights
Watch eivät usko, että ehdotettu lakiesitys olisi korkeimman oikeuden päätöksen
mukainen ja tekisi edelleen rikoksentekijöiden syytteeseen asettamisen vaikeaksi tai
mahdottomaksi.
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Suhteista Etelä-Aasiaan vastaava parlamentin valtuuskunta vieraili Bhutanissa
syyskuussa 2022 arvioidakseen Nepalin suhteita EU:hun, joka on tärkein
kehitysyhteistyön avunantaja. Koska Nepal saattaa nousta vähiten kehittyneen maan
luokasta vuoteen 2026 mennessä, parlamentti on tyytyväinen siihen, että Nepal on
jo ratifioinut useimmat 27 keskeisestä yleissopimuksesta, joita GSP+-järjestelmän
soveltaminen edellyttää.

BHUTAN

Vuosisatoja maailmasta eristyksissä ollut Bhutan on sopeutumassa globalisaatioon
ja vahvistaa talouttaan sekä pyrkii samalla säilyttämään vanhat perinteensä. Maa
siirtyi rauhanomaisesti parlamentaariseen demokratiaan noudattaen vuonna 2008
hyväksyttyä perustuslakia, joka takaa vallanjaon perustuslaillisen monarkian puitteissa.
EU tukee Bhutanin täyttä autonomiaa sen vahvoista naapureista – Intiasta ja Kiinasta
– ja on vakuuttunut siitä, että maan pitäisi pystyä muotoilemaan oma turvallisuus-
ja ulkopolitiikkansa, kun otetaan huomioon Bhutanin maantieteellisestä sijainnista
aiheutuvat suvereniteetin menettämistä koskevat jatkuvat huolenaiheet.
Bhutanille myönnettiin EU:n monivuotisesta ohjelmasta 2014–2020 tukea
49,3 miljoonaa euroa. EU on ollut näkyvästi läsnä Bhutanissa vuodesta 1982
lähtien, työskennellyt köyhyyden vähentämiseksi, edistänyt demokratiaa ja hyvää
hallintoa sekä tukenut kestävää maataloutta ja uusiutuvia energialähteitä. Uusi
EU:n ja Bhutanin välistä kauppaa tukeva hanke, jonka tarkoituksena on edistää
arvon lisäämistä, markkinayhteyksiä sekä kaupan ja investointien sääntelykehystä,
käynnistettiin 24. toukokuuta 2018.
Vuosiksi 2017–2022 on varattu noin 21,5 miljoonaa euroa kestävän maatalouden ja
metsätalouden tukemiseen ja ilmastonmuutokseen. Lisäksi EU myönsi vuonna 2020
covid-19-pandemian aikana syntyneisiin tarpeisiin 4,5 miljoonaa euroa lisätukea.
Nykyinen vuosien 2021–2027 monivuotinen maaohjelma tukee edelleen Bhutania,
ja se on linjassa vuosien 2018–2023 12. viisivuotissuunnitelman kanssa, ja
siinä keskitytään kolmeen painopistealaan: ilmastonmuutos ja vihreä kasvu
häiriönsietokykyisen Bhutanin hyväksi; hyvä hallintotapa osallistavaa sosioekonomista
kehitystä varten sekä digitaalinen siirtymä koulutuksen ja julkisten palvelujen
muutoksen edistäjänä. Alkukaudelle 2021–2024 on osoitettu yhteensä 31 miljoonaa
euroa.
EU ja Bhutan järjestivät kymmenennen virallisen kuulemisensa Brysselissä
helmikuussa 2022 ja tarkastelivat käynnissä olevaa yhteistyötään. Bhutan esitteli
keskeiset toimet, joita se toteutti varmistaakseen sujuvan ja onnistuneen siirtymisen
pois vähiten kehittyneiden maiden ryhmästä (LDC), joka on tarkoitus toteuttaa
vuonna 2023. EU ja Bhutan ilmaisivat tyytyväisyytensä Bhutanin ja Euroopan
investointipankin (EIP) välisen puitesopimuksen ratifiointiin, mikä pohjustaa EIP:n
edullisin ehdoin myöntämää rahoitusta Bhutanissa toteutettaviin kehityshankkeisiin.
EU toisti tukevansa Bhutanin kehityssuunnitelmia ja tarjoutui myöntämään Bhutanille
laajemman etuuskohteluun perustuvan pääsyn EU:n markkinoille GSP+-järjestelmän
mukaisesti, kun Bhutan täyttää tarvittavat edellytykset. EU esitteli joulukuussa 2021
käynnistetyn uuden Global Gateway -suunnitelman, joka koskee suuria investointeja
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infrastruktuurin kehittämiseen eri puolilla maailmaa ja jolla päivitetään EU:n ja Aasian
yhteyksiä koskevaa vuoden 2018 strategiaa. Se kattaa koko maailman, ja siinä
asetetaan tavoitteeksi 300 miljardin euron investoinnit vuoteen 2027 mennessä.
EU kiitti Himalajalla sijaitsevaa maata sen toimista kestävän, vähähiilisen ja
ilmastonmuutoksen kestävän kehityksen varmistamiseksi. EU pani myös merkille, että
Bhutan on toteuttanut merkittäviä toimia lasten ja naisten oikeuksien suojelemiseksi
ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Lisäksi Bhutanin parlamentti dekriminalisoi
homoseksuaalisuuden joulukuussa 2020.
Bhutan on uusi demokratia, jota johtaa kuninkaallinen perhe ja jossa demokraattinen
prosessi kaipaa lujittamista. Bhutanin eristyneisyys ja haavoittuvuuden tunne
ovat auttaneet muodostamaan oman kansallisen identiteetin, joka perustuu sen
uskonnon, ympäristön ja kulttuurin säilyttämiseen. Maan kulttuurin suojelua pidetään
olennaisen tärkeänä. Bhutanin kulttuuriperintö ilmaistaan bruttokansanonnellisuutena
maan buddhalaisen henkisen kulttuurin mukaisesti. Bruttokansanonnellisuus
edistää rauhan, väkivallattomuuden, myötätunnon ja suvaitsevaisuuden arvoja.
Vuoden 2008 perustuslakiin kirjattu bruttokansanonnellisuus on kehitysfilosofia,
joka käyttää indeksiä, jolla mitataan maan talouskehityksen tasoa yhdessä
väestön hyvinvoinnin ja onnellisuuden tason kanssa. Bruttokansanonnellisuus
tunnustettiin YK:n päätöslauselmassa vuonna 2011, ja se koostuu useista aloista:
henkinen hyvinvointi, elintaso, hyvä hallintotapa, terveys, koulutus, yhteisöjen
elinvoimaisuus, kulttuurinen monimuotoisuus, ajankäyttö, ekologinen monimuotoisuus
ja selviytymiskyky. Parlamentti tukee Bhutanin ympäristöpolitiikkaa, jolla pyritään
säilyttämään maan biodiversiteetti, joka on erittäin altis ilmastonmuutokselle, ja
estämään kaikenlainen ekologisen tilan heikkeneminen bruttokansanonnellisuuden
käsitteen mukaisesti.
Suhteista Etelä-Aasiaan vastaava parlamentin valtuuskunta vieraili Bhutanissa
syyskuussa 2022 arvioidakseen sosioekonomista kehitystä maassa, joka siirtyy pois
vähiten kehittyneen maan asemasta joulukuuhun 2023 mennessä. Tämä tarkoittaa,
että Bhutan ei voi enää hyötyä EU:n EBA-järjestelmästä. Bhutan harkitsee GSP
+-menettelyyn hakemista, mutta vaikuttaa epätodennäköiseltä, että Bhutan voisi
allekirjoittaa ja ratifioida kaikki vaaditut 27 keskeistä kansainvälistä yleissopimusta
ajoissa.

MALEDIIVIT

Vaikka virallista yhteistyösopimusta Malediivien kanssa ei edelleenkään ole, EU tarjoaa
yhteistyötukea maaseutuyhteisöille, matkailuun ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
EU:n ulkoasiainneuvosto hyväksyi heinäkuussa 2018 puitteet kohdennetuille
rajoittaville toimenpiteille, jotka koskevat oikeusvaltion horjuttamisesta tai osallistavan
poliittisen ratkaisun estämisestä sekä vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuussa
olevia Malediiveilla. EU:n neuvosto päätti huhtikuussa 2021 käynnistää neuvottelut
EU:n ja Malediivien välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, mikä on tärkeä
virstanpylväs kahdenvälisissä suhteissa Malediivien kanssa. Brysselissä pidettiin
syyskuussa 2021 toinen EU:n ja Malediivien korkeiden virkamiesten kokous, jossa
vahvistettiin suhteita, mukaan lukien yhteistyö indopasifisella alueella.
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Malediivit on erittäin altis ilmastonmuutokselle, ja merenpinnan nousu ja rannikoiden
eroosio aiheuttavat vakavan uhan maan elinkelpoisuudelle. Malediivien parlamentti
aikoo laatia ensimmäisen ilmastolakinsa, jossa asetetaan rajat pilaantumiselle, ja
hyväksyä toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi ja kunnostamiseksi. Tiedot 20 viime
vuoden ajalta osoittavat, että merenpinta on noussut lähes neljä millimetriä vuodessa
pääkaupunki Maléssa, ja merenpinnan ennustetaan nousevan noin 40–50 senttimetriä
vuoteen 2100 mennessä. Tämä tarkoittaa rantojen eroosiota, tulvia, pohjaveden
suolapitoisuuden kasvua ja ennakoimattomia sääolosuhteita, jotka aiheuttavat jo nyt
tulvia ja kuivuutta. Kun otetaan huomioon, että 80 prosenttia malediivilaisista elää
100 metrin etäisyydellä merestä, näiden muutosten fyysinen vaikutus uhkaa maan
olemassaoloa.
Maa kärsii myös korkeasta nuorisotyöttömyydestä, jengiväkivallasta ja
huumeongelmasta. Poliittiset ja yhteiskunnalliset levottomuudet ovat lisääntyneet
siitä lähtien, kun oppositiojohtaja Mohamed Solih kukisti entisen presidentin
Abdulla Yameen Abdul Gayoomin syyskuussa 2018. Malediiveilla järjestettiin
parlamenttivaalit huhtikuussa 2019. Mohamed Solihin Malediivien demokraattinen
puolue sai murskavoiton voittamalla 65 paikkaa parlamentin (Majlis) yhteensä 87:stä
paikasta. Toukokuussa 2021 entinen presidentti Mohammed Nasheed, joka on
presidentti Solihin läheinen ystävä ja parlamentin puhemies, haavoittui vakavasti
pommi-iskussa. Parlamentti on tukenut Malediivien demokratian lujittamisprosessia.
Presidentti Ibrahim Mohamed Solih asettuu ehdolle vuonna 2023 listalta, jossa on kaksi
hallitsevan Malediivien demokraattisen puolueen erillistä ryhmittymää. Hallituksen
toimissa keskitytään tällä hetkellä talouden ja erityisesti matkailualan vahvistamiseen
sekä suhteiden parantamiseen Intian kanssa infrastruktuurissa ja taloudellisessa
tuessa.
Malediivit menetti vuonna 2011 LDC-aseman, ja se määriteltiin ylemmän keskitulotason
maaksi vuonna 2013. Talous perustuu pääasiassa matkailuun ja kalastukseen.
EU on Malediivien neljänneksi suurin kauppakumppani, ja sen osuus maan koko
tavarakaupasta oli noin 10 prosenttia vuonna 2019.
Covid-19-pandemia on vaikuttanut vakavasti Malediivien talouteen, sillä matkailun
osuus maan BKT:stä on 70 prosenttia. EU asetti huhtikuussa 2020 käyttöön 3 miljoonaa
euroa sellaisten toimenpiteiden tukemiseksi, joilla lievennetään covid-19:n vakavia
vaikutuksia matkailualaan. EIP ilmoitti 20 miljoonan euron lainasta, jolla tuetaan
elpymistoimia.
Elokuussa 2021 EU sopi 2 miljoonan euron maksuttoman tuen myöntämisestä
Malediivien majoitus- ja sukellusalan kehittämiseen EU Support for a Resilient
Recovery of SME (small and medium-sized enterprise) Tourism Industry in the Maldives
-hankkeella. Tällä tuella autetaan Malediivien matkailualan pieniä ja keskisuuria
yrityksiä kehittämään selviytymiskykyistä taloutta covid-19-pandemiasta aiheutuneiden
takaiskujen jälkeen.
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