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ZUID-AZIË

De Indo-Pacifische regio ontwikkelt zich snel en is bezig de belangrijkste
geostrategische regio te worden. Meer dan 50 % van de wereldbevolking woont
in deze regio. Twee derde van de wereldhandel met containers verloopt via de
scheepvaartroutes in deze regio, welke voor de handel en energievoorziening van
zeer groot belang zijn. In september 2021 is de EU-strategie voor samenwerking
in de Indo-Pacifische regio aangenomen om de betrokkenheid van de EU in
deze regio te vergroten, partnerschappen op te bouwen, de op regels gebaseerde
internationale orde te versterken en mondiale uitdagingen aan te pakken. In het
kader van strategische autonomie is de EU bezig met een aanpassing van de
huidige instrumenten. Het strategisch kompas voor veiligheid en defensie van de
EU, dat in maart 2022 formeel door de Raad is goedgekeurd, bevordert een
open en op regels gebaseerde regionale veiligheidsarchitectuur, met inbegrip van
veilige maritieme communicatieverbindingen, capaciteitsopbouw en een versterkte
maritieme aanwezigheid in de Indo-Pacifische regio. De EU spant zich dan ook in
om, als sterke economische speler en belangrijke donor van ontwikkelingssteun en
hulp, de banden met de landen in Zuid-Azië te intensiveren. De EU richt zich daarbij
enerzijds op het stimuleren van institutionele opbouw, democratie, goed bestuur en
mensenrechten. Anderzijds heeft de EU zorgen over veiligheid, bijvoorbeeld wat
betreft het conflict in Kasjmir en de situatie in Afghanistan. Het Europees Parlement
staat achter de EU-steun die gezien de gevolgen van de COVID-19-crisis naar de
regio is gegaan en die gericht was op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Deze infopagina gaat over de regio Zuid-Azië. Zie ook de infopagina’s over Oost-Azië
(5.6.8) en Zuidoost-Azië (5.6.9).

RECHTSGROND

— Titel V (het extern optreden van de Unie) van het Verdrag betreffende de Europese
Unie;

— de artikelen 206 en 207 (handel) en 216 tot en met 219 (internationale
overeenkomsten) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

— partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten (bilaterale betrekkingen).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/19/indo-pacific-council-adopts-conclusions-on-eu-strategy-for-cooperation/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/19/indo-pacific-council-adopts-conclusions-on-eu-strategy-for-cooperation/
https://globalriskinsights.com/2020/12/a-strategic-autonomy-for-europe/
https://www.europeansources.info/record/a-strategic-compass-for-security-and-defence-for-a-european-union-that-protects-its-citizens-values-and-interests-and-contributes-to-international-peace-and-security/
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_5.6.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_5.6.9.pdf


Eurofeiten - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/nl

ZUID-AZIATISCHE ASSOCIATIE VOOR REGIONALE
SAMENWERKING (SAARC)

De EU is voorstander van regionale integratie en steunt de Zuid-Aziatische Associatie
voor Regionale Samenwerking (SAARC). De lidstaten van de SAARC zijn Afghanistan,
Bangladesh, Bhutan, India, de Maldiven, Nepal, Pakistan en Sri Lanka. De EU,
China, Iran, Japan, Zuid-Korea, Mauritius, Myanmar en de VS hebben de status van
waarnemer. Vanwege interne meningsverschillen, met name tussen India en Pakistan,
is het werk van de SAARC tot stilstand gekomen.
De ontwikkelingssamenwerking van de EU met de Zuid-Aziatische landen omvat
financiële en technische hulp, alsook economische samenwerking. Prioriteiten zijn
onder meer regionale stabiliteit, armoedebestrijding, mensenrechten, duurzame
ontwikkeling, goed bestuur en arbeidsrechten. De samenwerking tussen de EU en de
SAARC is bedoeld om harmonisatie van normen te stimuleren, de handel te bevorderen
en bewustzijn te creëren ten aanzien van de voordelen van regionale samenwerking.

INDIA

Het in 2004 opgerichte strategische partnerschap tussen de EU en India bevordert de
politieke dialoog en samenwerking, de ontwikkeling van economische betrekkingen,
handel en investeringen, en daarnaast ook de versterking van contacten tussen
mensen. In de conclusies van de Raad van de EU van 10 december 2018 wordt ingezet
op een diepere en bredere band met India, en wel door de vrede en veiligheid de
komende jaren te bevorderen.
De EU is de op twee na grootste handelspartner van India, met een handel in goederen
die in 2021 gelijkstond aan 88 miljard EUR (10,8 % van de totale handel van India), met
een handelsbalans van circa 4,3 miljard EUR in het voordeel van India. De EU is de
grootste buitenlandse investeerder in India: de buitenlandse investeringsstromen naar
India zijn in de afgelopen tien jaar gegroeid van 8 % tot 18 %. De directe buitenlandse
investeringen van de EU in India bedroegen in 2021 circa 80 miljard EUR. Er zijn
ongeveer 6 000 Europese bedrijven in India, die 1,7 miljoen directe banen en 5 miljoen
indirecte banen scheppen in een breed scala van sectoren. India profiteert momenteel
van unilaterale preferentiële tarieven onder het stelsel van algemene preferenties
(SAP) van de EU; een systeem dat unilaterale handelspreferenties verbindt aan respect
voor de arbeids- en mensenrechten.
De afgelopen jaren is India steeds actiever geworden op het internationale
toneel. Het land heeft steeds meer belang bij betere handelsbetrekkingen
met de EU, die momenteel hoofdzakelijk verlopen volgens de regels van
de Wereldhandelsorganisatie. Voor de EU zijn betere bilaterale handels- en
investeringsbetrekkingen tussen India en de EU van strategisch belang, evenals
de totstandbrenging van sterkere economische en geopolitieke banden tegen de
achtergrond van het toenemende belang van de Indo-Pacifische regio. De thema’s
die momenteel relevant zijn voor de handelsbetrekkingen tussen de EU en India zijn
landbouw, diensten, digitale handel, octrooibescherming, milieu en arbeidsrechten.
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De 16e top EU-India vond plaats in mei 2021. Het belangrijkste
resultaat was de afspraak om de besprekingen over een stilgelegde
vrijhandelsovereenkomst te hervatten en onderhandelingen te starten over een
investeringsbeschermingsovereenkomst en een overeenkomst inzake geografische
aanduidingen. Op 16 maart 2022 vond een eerste bijeenkomst plaats tussen
hoofdonderhandelaars. Beide partijen kwamen overeen te zullen streven naar een
overeenkomst die verder gaat dan de huidige WTO-verbintenissen inzake handel in
goederen en diensten. De Commissie heeft ook aangegeven dat het overkoepelende
doel moet zijn dat de handel in goederen binnen zeven jaar na de inwerkingtreding van
de vrijhandelsovereenkomst voor meer dan 94 % geliberaliseerd is.
In mei 2021 is tevens het connectiviteitspartnerschap tussen de EU en India van start
gegaan, met het oog op ondersteuning van veerkrachtige en duurzame connectiviteit.
Deze stappen zijn, zeker tegen de achtergrond van de spanningen met China, van
belang. Na een uitspraak van het Hooggerechtshof is India ook begonnen met een
herziening van zijn wetgeving inzake gegevensbescherming, om deze dichter bij de
regelgeving van de EU te brengen. In de dagen voorafgaand aan de 16e top EU-India
publiceerden de EU en India hun Indo-Pacifische strategie, en legden daarbij de nadruk
op een multilaterale, op regels gebaseerde internationale orde in de regio, met name
als blijk van kracht tegenover China. India heeft toegezegd te zullen zorgen voor een
veilige cyberspace en een verbetering van de maritieme veiligheid met het oog op de
bescherming van essentiële scheepvaartroutes.
Als onderdeel van hun inspanningen om de strategische aspecten op één lijn te
brengen, zijn de EU en India in mei 2021 met een gezamenlijke verklaring naar
buiten getreden waarin hun onderlinge afspraken opnieuw bevestigd worden. In
september 2021 kondigde de EU haar strategie voor samenwerking in de Indo-
Pacifische regio aan, waarin India een sleutelrol moet spelen. De EU wil onder
andere vordering maken met de uitvoering van het connectiviteitspartnerschap en India
bijstaan bij het tot stand brengen van passende regelgeving en faciliteren dat de nodige
financiering wordt gevonden om de connectiviteit tussen Europa en de Indo-Pacifische
regio in de praktijk te verbeteren.
Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en Narendra Modi,
premier van India, lanceerden tijdens hun ontmoeting in april 2022 de Handels-
en Technologieraad EU-India. Dit is een strategisch coördinatiemechanisme dat de
samenwerking op het gebied van handel, betrouwbare technologie en veiligheid moet
vergemakkelijken.
Een delegatie van de Commissie internationale handel van het Parlement is in
april 2022 naar India gereisd om de balans op te maken van de onderhandelingen over
een vrijhandelsovereenkomst.
In juni 2022 nam het Europees Parlement een resolutie aan over de EU en de
veiligheidsuitdagingen in de Indo-Pacifische regio, waarin het de toezeggingen voor
nauwere samenwerking tussen de EU en India op het gebied van veiligheid en defensie
toejuichte, en waarin werd benadrukt dat India een belangrijke partner is voor de
maritieme veiligheid in de Indo-Pacifische regio. In dezelfde resolutie betreurde het
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Parlement het feit dat India de Russische invasie in Oekraïne niet openlijk heeft
veroordeeld.
In juli 2022 nam het Europees Parlement een resolutie aan over de toekomstige
samenwerking tussen de EU en India op het gebied van handel en investeringen,
waarin het zich verheugd toonde over de toezegging om te werken aan een
ambitieuze, op waarden gebaseerde, evenwichtige, uitgebreide en wederzijds
voordelige handelsovereenkomst tussen de EU en India.
Tevens wordt de samenwerking tussen India en de EU op het gebied van wetenschap,
technologie en innovatie versterkt in het kader van Horizon Europa (2021-2027). Het
huidige Indiase onderwijsbeleid is gericht op het aangaan van meer internationale
partnerschappen met Europese universiteiten, met het oog op samenwerking in het
kader van Horizonprogramma’s.
Uit solidariteit met India in de context van de COVID-19-crisis heeft de EU
100 miljard EUR aan India uitgekeerd, naast de levering van basisgeneesmiddelen en
medische apparatuur in het kader van het EU-mechanisme voor civiele bescherming.
Bij de algemene verkiezingen in India in mei 2019, die in zeven fasen was opgedeeld,
waren er meer dan 900 miljoen stemgerechtigden. De Hindoeïstische nationalistische
Bharatiya Janata-partij (BJP) van Narendra Modi won maar liefst 303 van de 545 zetels
in de Lok Sabha, de grootste overwinning in de geschiedenis van de partij, en
versloeg daarmee de Congrespartij (Indian National Congress) en haar bondgenoten.
In juli 2022 werd BJP-kandidaat Droupadi Murmu via indirecte verkiezingen verkozen
tot president van India. De volgende algemene verkiezingen staan gepland voor 2024.
Het BJP heeft zijn aantrekkingskracht weten uit te breiden tot buiten zijn traditionele
Noord-Indiase kern van supporters, door winst te boeken in de noordoostelijke staten
en zetels te winnen in West-Bengal. In het zuiden, waar historisch minder steun is
voor de BJP, was de winst van de partij minder spectaculair. In Uttar Pradesh werd de
regering onder leiding van de BJP met een beperkte meerderheid herkozen.
India voert politieke en economische hervormingen door die gericht zijn op de
modernisering van de overheid, goed bestuur, corruptiebestrijding door middel van
demonetisatie- en transparantieprogramma’s, de aanpak van sociale problemen, de
ontwikkeling van de economie aan de hand van de initiatieven “Make in India” en “Invest
India”, en de nationale oplegging van belasting op goederen en diensten.
India is net als buurlanden Pakistan en China een nucleaire macht en kampt
met veiligheidsproblemen, terrorisme en gewapende grensconflicten, met name met
Pakistan in de autonome deelstaat Jammu en Kasjmir en, in mindere mate, met
China. In augustus 2019 heeft de Indiase regering de bijzondere status van de
deelstaat Jammu en Kasjmir ingetrokken. Dit besluit gaf aanleiding tot gewelddadige
protestacties en bracht de politieke stabiliteit in het gebied in gevaar. Het Indiase
kastenstelsel is een van de oudste vormen van klassenscheiding ter wereld en geeft
aanleiding tot bezorgdheid over voortdurende discriminatie op grond van kaste. Het
land is tevens een mozaïek van etnische groepen en talen, wat in verscheidene staten
tot spanningen leidt, alsmede tot schendingen van de mensenrechten en van de
rechten van vrouwen en kinderen.
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Mensenrechtenkwesties in India blijven een punt van zorg. Op 29 april 2021 nam het
Europees Parlement een aanbeveling aan over de betrekkingen tussen de EU en India,
waarin wordt verwezen naar het recht op vrijheid van vergadering in het licht van de
sinds eind 2020 lopende felle protesten van landbouwers.
Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is kinderarbeid wijdverbreid in
India, ondanks het feit dat premier Modi een reeks maatregelen heeft aangenomen die
het voor kinderen jonger dan 14 jaar verboden maakt gevaarlijke taken uit te voeren,
met strenge straffen voor werkgevers die de wet overtreden. In 2020 bedroeg het
geschatte aantal kinderarbeiders in India 33 miljoen, en 56 % van de werkende tieners
gaat niet meer naar school.
In 2020 heeft de Noord-Indiase provincie Uttar Pradesh een antibekeringswet
aangenomen waarin het verbod op gedwongen en bedrieglijke bekeringen is
vastgelegd. Hier zijn ook gevangenisstraffen aan verbonden. Critici zijn van mening
dat er sprake is van een samenzwering van hindoe-hardliners tegen religieuze
minderheden. Er zijn al mensen gearresteerd op grond van deze wet.

PAKISTAN

De betrekkingen tussen de EU en Pakistan gaan terug tot 1962 en zijn momenteel
gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst van 2004. De EU, als belangrijke
verstrekker van ontwikkelingssteun en hulp, ondersteunt de bevordering van
democratie en institutionele opbouw in Pakistan.
Pakistan profiteert in grote mate van de unilaterale handelspreferenties van de EU
onder het SAP+-stelsel, die in 2014 weer werden ingevoerd. Als onderdeel van
het proces houdt de Commissie internationale handel van het Parlement toezicht
op de naleving van de SAP+-vereisten. De SAP+-status van Pakistan kan worden
herzien, aangezien deze gepaard gaat met verplichtingen zoals het eerbiedigen van
mensenrechten en godsdienstvrijheid.
De EU is na China de belangrijkste handelspartner van Pakistan. Ze nam 14,3 % van
de totale handel van Pakistan in 2020 voor haar rekening en ontving 28 % van de totale
uitvoer van Pakistan. In 2020 was Pakistan de op 41 na grootste handelspartner van de
EU op het gebied van goederen, goed voor 0,3 % van de EU-handel. In 2020 bedroeg
de waarde van de bilaterale handel in goederen 9,3 miljard EUR. Daarbij had Pakistan
een overschot van 1,7 miljard EUR op de handelsbalans met de EU.
Voor Pakistan is de EU een belangrijke verstrekker van ontwikkelingssteun en
humanitaire hulp. In de periode 2014-2020 ontving Pakistan in het kader van
het instrument voor ontwikkelingssamenwerking 653 miljoen EUR aan financiering.
Pakistan is zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie en de EU heeft
150 miljoen EUR uitgetrokken om de gezondheidscrisis aan te pakken. In het kader
van het meerjarig indicatief programma 2021-2027 voor Pakistan is 265 miljoen EUR
uitgetrokken, en wel voor drie prioritaire gebieden: groene inclusieve groei, menselijk
kapitaal en bestuur/rechtsstaat. Hoewel dit een lager bedrag is dan in de voorgaande
periode, is het niettemin een aanzienlijke bijdrage. De financiering zal waarschijnlijk
worden toegekend in de vorm van begrotingssteun. De EU erkent dat de opvang
van meer dan drie miljoen vluchtelingen voor Pakistan een grote uitdaging is en is
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bereid aanvullende steun te overwegen, onder meer voor de vrijwillige repatriëring van
vluchtelingen naar Afghanistan.
De 16e gezamenlijke commissie EU-Pakistan vond plaats op 16 juni 2021. Onderwerp
van bespreking waren de volledige en doeltreffende uitvoering van het strategisch
inzetplan EU-Pakistan van 2019, de sociaal-economische gevolgen van de COVID-19-
pandemie en de inspanningen van Pakistan om tot duurzaam economisch herstel
te komen. Ook vond een uitwisseling van gedachten plaats over klimaatverandering,
connectiviteit en digitalisering, en samenwerking op het gebied van onderwijs, cultuur,
wetenschap en technologie. De EU sprak haar waardering uit voor de opvang
door Pakistan van miljoenen Afghaanse vluchtelingen gedurende de afgelopen twee
decennia. De EU verzekerde Pakistan dat het wil blijven samenwerken en een
duurzame oplossing wil vinden, onder meer door de veilige en waardige terugkeer van
Afghaanse vluchtelingen naar hun thuisland te ondersteunen en te bevorderen.
In een resolutie van 27 april 2021 heeft het Parlement de Commissie verzocht gezien
de verslechterende mensenrechtensituatie opnieuw te beoordelen of Pakistan in
aanmerking komt voor het SAP+-programma. Het Parlement volgt de stappen die door
de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) zijn ondernomen
om druk uit te oefenen op de regering van premier Shehbaz Sharif om de problemen
met de mensenrechten aan te pakken, met inbegrip van de blasfemiewetten waarvan
strenge straffen, en ook de doodstraf, een onderdeel zijn. De Pakistaanse autoriteiten
hebben hervormingen doorgevoerd om het bestuur en de vrijheden te verbeteren en
hebben voorstellen gedaan om het strafrechtelijk systeem van het land te versterken.
De militaire rechtbanken in Pakistan zijn sinds maart 2019 niet langer bevoegd over
burgers.
De 13e interparlementaire vergadering EU-Pakistan vond plaats in maart 2022. De
besprekingen spitsten zich toe op de politieke ontwikkelingen in Pakistan, de Russische
agressie tegen Oekraïne, handel, SAP+ en mensenrechten. Deelnemers aan de
interparlementaire vergadering achtten het van essentieel belang dat parlementsleden
aan beide zijden de voortgang beoordelen en parlementaire controle en sturing bieden
in de bilaterale betrekkingen.
In juni 2022 is door de EU-waarnemingsmissie de uitvoering van 27 internationale
verdragen beoordeeld, hetgeen een verplichte vereiste is voor het behoud van de SAP
+-status die voor Pakistan zeer gunstig heeft uitgepakt. De uitvoer naar de EU-markt
is namelijk met 65 % toegenomen sinds het land in 2014 tot SAP+ is toegetreden. De
Europese interne markt, met meer dan 440 miljoen consumenten, is de belangrijkste
markt van Pakistan. De bevindingen van de missie zullen deel uitmaken van het
volgende SAP-verslag, dat eind 2022 aan het Parlement en de Raad zal worden
voorgelegd.
De rol van Pakistan in het Afghaanse vredesproces was van cruciaal belang om het
akkoord tussen de VS en de Taliban van februari 2020 veilig te stellen. In het kader
van dit akkoord stemde Washington ermee in alle Amerikaanse en NAVO-troepen uit
Afghanistan terug te roepen. De geostrategische rol van Pakistan in de Indo-Pacifische
regio zal naar verwachting groter worden, met name na de machtsovername door
de Taliban in Afghanistan in augustus 2021. Een stabiel, democratisch en welvarend
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Pakistan is van cruciaal belang voor de EU en als belangrijke gesprekspartner van
de Taliban en de belangrijkste bestemming voor Afghaanse vluchtelingen is het land
internationaal een nieuw imago aan het ontwikkelen. De Pakistaanse politiek verkeert
in voortdurende onrust. Het leger is nog altijd betrokken bij het binnenlands en
buitenlands beleid, en heeft brede bevoegdheden op het gebied van veiligheid en
terrorismebestrijding. In april 2022 werd een nieuwe regering gevormd naar aanleiding
van een motie van wantrouwen die in maart 2022 leidde tot de afzetting van premier
Imran Khan. De leider van de Pakistaanse Moslimliga (Nawaz) (PML-N) Shahbaz
Sharif, broer van de langstzittende, voormalig premier Nawaz Sharif, werd verkozen tot
nieuwe premier. De volgende algemene verkiezingen staan gepland voor midden 2023.
Het Hooggerechtshof van Islamabad heeft de aftredende premier Imran Khan in
september 2022 in staat van beschuldiging gesteld wegens corruptie, nadat zijn uitleg
door de rechters werd verworpen. Khan moet ook verschijnen voor de afzonderlijke
rechtbank voor terrorismezaken, omdat de aanklachten tegen hem verband houden
met, aldus de politie, een bedreiging tegen het hoofd van de politie van Islamabad en
een vrouwelijke rechter. Khan wordt ook beschuldigd van staatsondermijning omdat hij
zou hebben aangezet tot muiterij in het leger. Sinds Khan zijn positie heeft verloren,
laat hij zich uitgesproken kritisch uit over de regering en het leger van Pakistan, en
heeft hij nog steeds veel steun onder Pakistaanse kiezers.

AFGHANISTAN

De samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU
en Afghanistan werd op 18 februari 2017 ondertekend en is op 13 maart 2019
goedgekeurd door het Europees Parlement. De betrekkingen tussen de EU en
Afghanistan werden afgestemd op de oorlog en de situatie na de oorlog. Dankzij
de substantiële inbreng van het Europees Parlement werd Afghanistan gedeeltelijk
en geleidelijk betrokken bij de EU-strategie voor Centraal-Azië. Afghanistan is de
grootste ontvanger van EU-ontwikkelingsfinanciering in Azië en heeft ook geprofiteerd
van de gunstigste handelsregeling van de EU, de “alles behalve wapens”-regeling
(Everything But Arms − EBA). Voor de periode 2014-2020 werd door de EU
1,4 miljard EUR voor Afghanistan uitgetrokken. Tijdens de conferentie over vrede,
welvaart en zelfredzaamheid voor Afghanistan, die in november 2020 in Genève
plaatsvond, heeft de EU Afghanistan 1,2 miljard EUR aan langetermijn- en noodhulp
beloofd voor de periode 2021-2025.
De meest recente presidentsverkiezingen vonden plaats in september 2019, waarbij
Ashraf Ghani de meerderheid van de stemmen (50,64 %) bemachtigde en daarmee
won van Abdullah Abdullah (39,52 %). Op 29 februari 2020 ondertekenden de VS en de
Taliban in Doha de gezamenlijke verklaring voor vrede tussen Afghanistan en de VS,
een bilaterale vredesovereenkomst waarbij de Afghaanse regering niet betrokken was.
De VS en de NAVO stemden in met een geleidelijke terugtrekking van hun troepen en
de vrijlating van gevangenen. De VS hebben zich er ook toe verbonden diplomatieke
contacten aan te gaan met andere leden van de VN-Veiligheidsraad en Afghanistan
om leden van de Taliban van de sanctielijst van de VN te schrappen.
De vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban begonnen
in september 2020 in Doha en waren erop gericht de voorwaarden te scheppen
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voor een alomvattend staakt-het-vuren en een politieke regeling. In 2021 vonden
verschillende vredesconferenties plaats in Doha, Moskou en Istanbul, maar zonder
positieve resultaten. De gesprekken kwamen tot een impasse en de situatie werd
verergerd door verdeeldheid binnen de regering zelf, de gevolgen van de COVID-19-
pandemie en een verslechterende humanitaire situatie.
Sinds mei 2021 heeft de Taliban snel de macht over steeds meer gebieden genomen.
Door het minimale verzet van Afghaanse veiligheidstroepen kon de Taliban in minder
dan vier maanden de macht over het land grijpen. Op 15 augustus 2021, slechts
enkele uren nadat president Ghani het land in ballingschap naar Dubai was ontvlucht,
claimden de Taliban de overwinning op Kabul. Op 7 september 2021 kondigde de
Taliban een volledig mannelijke overgangsregering van de Taliban aan, terwijl zij eerder
hadden beloofd dat de nieuwe regering inclusief zou zijn. Sindsdien heeft de Taliban de
mensenrechten voortdurend ernstig geschonden, met name de rechten van vrouwen,
meisjes en minderheden.
Op 30 augustus 2021 voltooiden de VS en de NAVO hun terugtrekking uit Afghanistan.
In het kader van het beginsel “in together, out together”, waarmee het einde van
de oorlog in Afghanistan van de periode 2001-2021 werd gemarkeerd, was dit
sneller dan verwacht. Het land werd echter in humanitaire chaos achtergelaten. De
veiligheidsproblemen van Afghanistan zijn toegenomen door de terugtrekking van de
Amerikaanse en NAVO-troepen.
De banden van de Taliban met Al Qaida en de zogenaamde Islamitische Staat zijn
dubbelzinnig en het land is verdeeld over stedelijke en plattelandsgemeenschappen.
De jonge stedelijke bevolking van Afghanistan zou liever blijven leven in de relatief open
samenleving waarmee zij vertrouwd zijn en de etnische minderheden, de Tadzjieken,
de Oezbeken en de Hazara’s wensen niet door de Taliban te worden geregeerd.
Na de machtsovername door de Taliban richtte de EU uit ernstige bezorgdheid
over de represailles tegen Afghaans veiligheidspersoneel en mensen die voor de
ambassades van de EU werken een speciale crisiscel op bestaande uit meer dan
100 personeelsleden. In augustus 2021 verleende de cel steun voor de evacuatie
van meer dan 17 500 mensen uit Kabul, waaronder 4 100 EU-onderdanen en 13 400
Afghaanse onderdanen. De EU-delegatie slaagde erin al haar personeel te evacueren.
Als een van de landen die het meest afhankelijk zijn van hulp, wordt Afghanistan
geconfronteerd met een zich ontvouwende humanitaire ramp waarbij voor de helft
van de bevolking niet wordt voldaan aan basisbehoeften, zoals voedsel, water en
geneesmiddelen. Met meer dan drie miljoen intern ontheemden en meer dan twee
miljoen vluchtelingen en asielzoekers in Pakistan en Iran is de humanitaire situatie
verslechterd. Tijdens de VN-conferentie over Afghanistan, die op 13 september 2021
in Genève plaatsvond, werd 1,2 miljoen USD beloofd, waarvan 677 miljoen USD
door de EU en haar lidstaten. Op de G20-top van 12 oktober 2021 kondigde
Commissievoorzitter Von der Leyen een Afghaans steunpakket van 1 miljard EUR
aan. De situatie is hoe dan ook dramatisch en is nog verder verslechterd door
recente aardbevingen en overstromingen in 2022, waarop de Europese Commissie
1 miljoen EUR aan humanitaire middelen heeft toegewezen om in de meest dringende
behoeften te voorzien. De EU onderhoudt contacten met de Taliban over praktische

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl
https://www.cfr.org/in-brief/how-afghan-army-collapsed-under-talibans-pressure


Eurofeiten - 2023 9
www.europarl.europa.eu/factsheets/nl

kwesties zoals evacuaties en humanitaire operaties, en coördineert haar contacten via
een delegatie in Kabul die door de EDEO wordt geleid.
De EU is ernstig bezorgd over het feit dat er opnieuw een islamitisch emiraat met
een radicaal shariarechtsstelsel wordt gevestigd. Dit roept ernstige vragen op over de
toekomstige betrokkenheid van de EU bij Afghanistan, en hangt af van de vraag hoe dat
wat de afgelopen 20 jaar is bereikt, kan worden behouden. Bijzondere aandacht moet
worden besteed aan de mogelijke toename van internationaal terrorisme en migratie,
en aan de toename van drugshandel.
Op 3 september 2021 kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU
overeen dat de EU de Taliban niet zou erkennen, maar dat zij een dialoog zou
aangaan met de Taliban. De mate van betrokkenheid van de EU zal afhangen van
het gedrag van de nieuwe Afghaanse regering, van of zij zich houdt aan de afspraak
dat Afghanistan niet mag dienen als basis voor terrorisme en of zij de mensenrechten,
met name vrouwenrechten, de rechtsstaat en de vrijheid van de media eerbiedigt.
De mate van betrokkenheid zal ook afhangen van de oprichting van een inclusieve
overgangsregering, vrije toegang voor humanitaire hulpverleners en de afspraak van
de Taliban om buitenlandse onderdanen en Afghanen het land te laten verlaten.
Sinds de machtsovername door de Taliban werd eind 2021 en in 2022 opnieuw een
reeks beperkingen opgelegd aan vrouwen in Afghanistan. Kledingvoorschriften worden
gehandhaafd en er zijn wetten ingevoerd die vrouwen zonder mannelijke begeleiding
de toegang tot openbare ruimten verbieden. Hoewel sommige openbare universiteiten
in februari 2022 hun deuren weer openden voor zowel mannen als vrouwen, en de
scholen in maart 2022 weer openden met een nieuw academisch jaar, werd een eerder
gedane belofte van de Taliban om meisjes naar de middelbare school te laten gaan toch
weer teruggedraaid. Dit treft naar schatting 1,1 miljoen leerlingen. Volgens cijfers van
de Wereldbank is de arbeidsparticipatie van vrouwen de afgelopen tien jaar gestegen
van 15 % naar 22 %. Sinds de machtsovername is dit getal echter weer dalende,
doordat sinds de terugkeer van de Taliban meer beperkingen gelden voor de vrijheid
van vrouwen om zich buitenshuis te verplaatsen.
Het Parlement steunt inclusieve intra-Afghaanse onderhandelingen als voorwaarde
voor het einde van vier decennia van dood en vernietiging, en dringt erop aan
alle politieke facties en het maatschappelijk middenveld hierbij te betrekken. Sinds
het najaar van 2020 heeft het Parlement de uitbarsting van geweld herhaaldelijk
veroordeeld. In zijn resolutie van juni 2021 over de situatie in Afghanistan heeft het
uiting gegeven aan zijn bezorgdheid over de gevolgen van de terugtrekking van troepen
en heeft het opgeroepen tot de vaststelling van een alomvattende strategie voor de
toekomstige samenwerking van de EU met Afghanistan. In juli 2021, een maand voor
de machtsovername door de Taliban, hield de Delegatie van het Europees Parlement
voor de betrekkingen met Afghanistan (D-AF) de 6e interparlementaire bijeenkomst
tussen de EU en Afghanistan met vertegenwoordigers van de Nationale Vergadering
van Afghanistan. Tijdens de bijeenkomst zijn twee paneldebatten gehouden — één
over het vredesproces en de situatie in Afghanistan na de terugtrekking van de
buitenlandse troepen, en een andere over de rol van vrouwen in het vredesproces en
toekomstige betrekkingen met de EU.
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In september 2021 nam het Parlement een resolutie aan over de situatie in
Afghanistan, waarin het de gewelddadige machtsovername door de Taliban betreurde.
Het Parlement spreekt zijn grote bezorgdheid uit over de toekomst en onderschrijft
het besluit van de EU om de Taliban-regering niet te erkennen. Het erkent tevens dat
operationele contacten met de Talibanregering nodig zijn voor logistieke, operationele
en humanitaire doeleinden, en roept op tot het faciliteren van de verdere evacuatie
van EU-burgers en Afghanen die gevaar lopen en tot meer humanitaire hulp. Het
Parlement, en met name zijn delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan, heeft zijn
bezorgdheid geuit over de humanitaire, economische en vluchtelingencrisis, waarvoor
humanitaire corridors en een strategische aanpak voor de hele regio, met inbegrip van
Pakistan, Iran en Centraal-Azië, vereist zijn.
Het Parlement heeft in het kader van de “Afghan Women Days”, een conferentie
op hoog niveau die werd gehouden in februari 2022, een reeks evenementen
georganiseerd. Op 10 maart 2022 werd het Afghaanse forum voor vrouwelijke
leiders gelanceerd door middel van een virtuele bijeenkomst met bijna 50 Afghaanse
vrouwelijke leiders uit Afghanistan en andere delen van de wereld.
De EU heeft vele verklaringen afgelegd waarin zij zich uitspreekt voor vrouwenrechten,
zoals de verklaring in maart 2022 van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Josep
Borrell, waarin werd opgeroepen tot onmiddellijke heropening van middelbare scholen
voor meisjes. Deze oproep werd ondersteund met de verklaring van de ministers van
Buitenlandse Zaken van de G7. In april 2022 nam het Parlement een resolutie aan over
de stand van zaken aangaande de rechten van Afghaanse vrouwen. Daarin veroordeelt
het Parlement het besluit van de Taliban om het verbod op onderwijs voor meisjes
met ingang van het zevende schooljaar te verlengen en betreurt het de hardnekkige
wens van de Taliban om vrouwen uit het openbare leven te weren en hun meest
fundamentele rechten af te nemen, waaronder toegang tot onderwijs, werk, vrijheid
zich te verplaatsen en gezondheidszorg.
De EU blijft samenwerken met de Taliban, zoals onderstreept in de verklaring van de
EDEO van augustus 2022 over de situatie één jaar na de machtsovername door de
Taliban, waarin de wordt benadrukt dat de EU zich wil blijven hardmaken voor het
Afghaanse volk.

BANGLADESH

De betrekkingen tussen de EU en Bangladesh gaan terug tot 1973. In de
samenwerkingsovereenkomst van 2001 hebben de partijen afspraken gemaakt over
handel, economische ontwikkeling, mensenrechten, goed bestuur en het milieu.
Bangladesh behoort tot de minst ontwikkelde landen (MOL’s) en profiteert daarmee
van de gunstigste handelsregeling die beschikbaar is binnen het EU-stelsel van
algemene preferenties (SAP), namelijk de regeling “alles behalve wapens” (EBA).
Naar verwachting zal Bangladesh in 2026 de MOL-status zijn uitgegroeid. Na een
overgangsperiode zou het land dan geen toegang meer hebben tot de EBA-regeling.
Via het meerjarig indicatief programma voor 2014-2020 heeft de EU een
maximumbedrag van 690 miljoen EUR aan Bangladesh toegezegd. Verder is door de
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EU duidelijk gesteld dat Bangladesh beleidshervormingen moet doorvoeren om het
ondernemingsklimaat te verbeteren en meer handel en investeringen aan te trekken.
In juli 2019 lanceerde de EU twee programma’s in Bangladesh. Deze programma’s zijn
respectievelijk gericht op het beheer van overheidsfinanciën en hervormingen van het
nationale socialezekerheidsstelsel. Als onderdeel van de respons van Team Europa
op COVID-19 heeft de EU 113 miljoen EUR aan Bangladesh toegewezen om de
bestaansmiddelen van werknemers in de op export gerichte kleding- en lederindustrie
te beschermen. De EU-programmering voor de periode 2021-2027 is afgestemd op
het 8e vijfjarenplan (FYP) voor de periode 2020-2025.
Bangladesh is een parlementaire democratie die afwisselend door de Awami Liga
(AL) en de Nationalistische Partij van Bangladesh wordt geregeerd. De AL won
de verkiezingen van december 2018. Bangladesh behoort tot het handjevol landen
dat de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling heeft bereikt. Desalniettemin laten
de naleving van de arbeidsrechten en de arbeidsomstandigheden, vooral in de
kledingfabrieken in de industriegebieden rondom Dhaka, nog altijd ernstig te wensen
over. De uitbraak van COVID-19 heeft grote gevolgen voor de economische en
politieke stabiliteit. De AL won een derde achtereenvolgende regeringstermijn, die in
2023 afloopt. In 2022 zal het bruto binnenlands product (bbp) van Bangladesh naar
verwachting dalen als gevolg van de crisis na de Russische invasie van Oekraïne,
de stijging van de grondstoffenprijzen en de inflatie. Daarom heeft het land het
Internationaal Monetair Fonds (IMF) om financiële bijstand verzocht. De uitvoer van
kleding uit Bangladesh is de afgelopen jaren verveelvoudigd. Ongevallen en branden in
fabrieken en op andere werkplekken komen in Bangladesh regelmatig voor, waarbij in
de afgelopen tien jaar 1 310 werknemers om het leven kwamen en 3 883 werknemers
gewond raakten.
Sinds augustus 2017 zijn meer dan 800 000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht
om aan vervolging in Myanmar te ontkomen. De EU houdt de vluchtelingencrisis in
verband met de Rohingya nauwlettend in de gaten en heeft meer dan de helft van
de 280 miljoen EUR uitgekeerd die werd opgehaald na de donorconferentie van de
VN in oktober 2017. De EU wees in eerste instantie meer dan 150 miljoen EUR aan
humanitaire hulp toe, gevolgd door 41 miljoen EUR in 2018, 35 miljoen EUR in 2019
en 31 miljoen EUR in 2020, met name ter ondersteuning van Rohingyavluchtelingen
in Cox’s Bazar. De EU kondigde op 23 februari 2021 een verdere toewijzing
van 39 miljoen EUR aan humanitaire hulp aan Bangladesh en Myanmar aan. De
middelen zijn bedoeld om tegemoet te komen aan de behoeften van conflict- en
ontheemde gemeenschappen, met name de Rohingya, van wie de situatie tijdens
de COVID-19-pandemie is verslechterd. Gezien de ontwikkelingen in Myanmar is
het niet waarschijnlijk dat de Rohingyavluchtelingen uit eigen beweging zullen willen
terugkeren. De crisis in verband met de Rohingya is in Bangladesh een belangrijke
binnenlandse kwestie in de aanloop naar de verkiezingen van 2023. De regering van
Bangladesh doet zijn best om de Rohingya te repatriëren, maar hun terugkeer wordt
nog steeds belemmerd door de omstandigheden in Myanmar.
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SRI LANKA

Betrekkingen tussen de EU en Sri Lanka gaan terug tot de
samenwerkingsovereenkomst van 1975, die in 1995 een opwaardering kreeg in de
vorm van een samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling. Sri
Lanka kan sinds mei 2017 uitvoeren naar de EU in het kader van de SAP+. De EU
beoogt op deze manier het land te stimuleren om politieke hervormingen door te voeren
en internationale overeenkomsten op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten,
milieubescherming en goed bestuur te eerbiedigen.
Het Europees Parlement houdt nauwgezet toezicht op de voortgang van Sri Lanka
wat betreft de doeltreffende naleving van de SAP+-criteria. De vooruitzichten voor
overgangsjustitie en nationale verzoening, twee fundamentele voorwaarden waaraan
Sri Lanka volgens het Europees Parlement moet voldoen om in aanmerking te komen
voor SAP+, zijn aanzienlijk ondermijnd.
De EU heeft de afgelopen tien jaar 760 miljoen EUR aan ontwikkelingshulp toegekend
aan Sri Lanka. De EU is de op een na grootste handelspartner van Sri Lanka (na
China) en de op een na belangrijkste exportbestemming van het land, waarbij de
waarde van de bilaterale goederenhandel in 2020 3 miljard EUR bedroeg, met een
handelsoverschot ter waarde van 1,2 miljard EUR ten gunste van Sri Lanka.
In februari 2022 vond in Brussel de 24e vergadering plaats van de gezamenlijke
commissie EU-Sri Lanka. Sri Lanka gaf een update over vorderingen op het gebied
van verzoening en de onafhankelijke instellingen van het land, met name het Bureau
voor vermiste personen, het Bureau voor herstelbetalingen, het Bureau voor nationale
eenheid en verzoening en de mensenrechtencommissie van Sri Lanka. De EU
moedigde Sri Lanka aan om vooral te blijven samenwerken met de Mensenrechtenraad
en volgens de mechanismen die daar onder vallen. De gezamenlijke commissie
heeft de balans opgemaakt van de conclusies van de werkgroep inzake handel en
economische samenwerking die werd gehouden in januari 2022. Sri Lanka sprak zijn
waardering uit over de bijdrage van de SAP+-regeling aan de duurzame ontwikkeling
van het land. Beide partijen bespraken de naleving door Sri Lanka van 27 internationale
verdragen op het gebied van mensenrechten, werknemersrechten, milieubescherming
en goed bestuur, die onder de SAP+-regeling vallen. In de gezamenlijke commissie zijn
ook de conclusies besproken van de werkgroep ontwikkelingssamenwerking, die op
2 februari 2022 bijeenkwam om de prioriteiten van het meerjarig indicatief programma
(MIP) van de EU voor 2021-2027 te bespreken.
Tussen 1983 en 2009 woedde er in Sri-Lanka een burgeroorlog tussen de grotendeels
Singalese regering en de Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam. In november 2019
won Gotabaya Rajapaksa de presidentsverkiezingen en benoemde hij zijn broer,
de voormalige president Mahinda Rajapaksa, tot premier. De partij van de
president, de Sri Lankaanse Vrijheidspartij, behaalde een grote overwinning bij de
parlementsverkiezingen van augustus 2020. Mahinda Rajapaksa werd beëdigd door
zijn broer, Gotabaya Rajapaksa. In september 2020 werd de controversiële twintigste
wijzigingswet ingevoerd, waarmee de uitvoerende bevoegdheden van de president
werden uitgebreid en de rollen van de premier en het parlement werden verzwakt.
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De ernstigste economische crisis die het land ooit heeft getroffen, leidde in 2022 tot
massale demonstraties. Hoge grondstoffenprijzen en tekorten aan basisgrondstoffen
en energie waren de aanleiding voor ongekende rellen. De protesten begonnen in
april 2022 toen honderdduizenden mensen deelnamen aan de grotendeels vreedzame
protesten en het aftreden van president Rajapaksa eisten. In juli 2022 bestormden
duizenden mensen de ambtswoning van de president, die daarop per militair vliegtuig
is gevlucht, eerst naar de Maldiven en vervolgens naar Singapore. Zowel president
Gotabaya Rajapaksa als premier Mahinda Rajapaksa nam ontslag.
Op 20 juli 2022 werd Ranil Wickremesinghe verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij
benoemde op 22 juli 2022 Dinesh Gunwardena tot de nieuwe premier. Vanaf het begin
van het presidentschap van Wickremesinghe hebben mensenrechtenorganisaties
de regering beschuldigd van hardhandig optreden bij demonstraties. De afgelopen
weken zijn tientallen demonstranten door de politie gearresteerd, waarvan de meesten
sindsdien op borgtocht zijn vrijgelaten.
Sri Lanka is voor het eerst in de geschiedenis van het land in gebreke gebleven
met betrekking tot de staatsschuld, en heeft met het IMF overeenstemming bereikt
over een nieuw programma ter ondersteuning van de macro-economische stabiliteit
en de houdbaarheid van de schuld. Voormalig president Gotabaya Rajapaksa is naar
het land teruggekeerd. Sri Lankanen houden zijn regering verantwoordelijk voor de
ergste economische crisis die het eiland ooit getroffen heeft. Een ineenstorting van
de reserves in vreemde valuta leidde tot een ernstig tekort aan voedsel en brandstof.
In september 2022 bereikte de regering van Sri Lanka een voorlopig akkoord met
het IMF over een lening van 2,9 miljard USD. Hieraan zouden een groot aantal
voorwaarden zijn verbonden, waaronder fiscale hervormingen en de herstructurering
van de Sri Lankaanse staatsschuld ten belope van 51 miljard USD in samenspraak
met de crediteuren. De regering staat ook voor de uitdaging om mensen te overtuigen
van het belang van privatisering van belangrijke overheidsdiensten, als een van de
manieren om de staatskas aan te vullen.

NEPAL

Betrekkingen tussen de EU en Nepal gaan terug tot 1973 en zijn tegenwoordig
gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst die dateert uit 1996. Aangezien
bijna een kwart van de bevolking van minder dan 2 USD per dag moet leven, is
Nepal voor 25 % van zijn begroting afhankelijk van buitenlandse steun. De EU is
een van de belangrijkste verstrekkers van ontwikkelingshulp aan Nepal. Voor de
periode 2014-2020 heeft zij haar ontwikkelingshulp verhoogd tot 360 miljoen EUR, wat
neerkomt op een verdrievoudiging. De EU herhaalt tevens het belang voor Nepal om
meer voordeel te trekken uit de handelspreferenties in het kader van de EBA-regeling
van de EU.
De gezamenlijke commissie EU-Nepal is voor het laatst bijeengekomen
in november 2021. Tijdens deze vergadering bespraken de subcommissie
ontwikkelingssamenwerking, Nepal en de EU hun samenwerking. In aanvulling op het
nationale ontwikkelingsplan (NDP) 2019-2024 van Nepal wordt het land momenteel
door de EU gesteund in het kader van het nieuwe MIP 2021-2027, waarbinnen drie
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prioritaire gebieden voor samenwerking zijn aangemerkt: inclusieve groene groei,
ontwikkeling van menselijk kapitaal en goed bestuur. Deze prioritaire gebieden zijn
ook afgestemd op de mondiale strategieën van de EU, zoals de EU-strategie voor
samenwerking in de Indo-Pacifische regio, het EU-initiatief voor wereldwijd herstel
en het actieplan inzake gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het
externe optreden van de EU 2021-2025 (GAP III). Voor de periode 2021-2024 is een
totaalbedrag van 209 miljoen EUR toegewezen.
In april 2020 heeft de EU een steunpakket voor Nepal voorbereid ter waarde van
75 miljoen EUR om de gevolgen van COVID-19 te verzachten en de Nepalese
economie en vraag naar arbeid te bevorderen, ook ter ondersteuning van het
individuele inkomen van mensen in een land dat wordt gekenmerkt door grote
ongelijkheden tussen de hogere en lagere kasten en met gemarginaliseerde
gemeenschappen zoals de Madhesi.
Op 23 januari 2020 zijn in Nepal verkiezingen gehouden voor de Nationale Vergadering.
De regerende communistische partij van Nepal behaalde 16 zetels en de Rastriya
Janata-partij (RJP-N) behaalde er twee. Nepal heeft sinds december 2020 te kampen
met politieke instabiliteit, toen de president op aanbeveling van de premier het
parlement ontbond om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Het Hooggerechtshof
herstelde het parlement in februari 2021, maar de regering verloor in mei van datzelfde
jaar een motie van wantrouwen. De politieke onrust hield aan, en in 2022 volgde
een periode van grote politieke instabiliteit toen het parlement werd ontbonden en
vervolgens opnieuw werd ingesteld door het Hooggerechtshof. Algemene verkiezingen
werden voorbereid voor 20 november 2022.
De hoge wereldwijde olie- en grondstoffenprijzen in 2022 hebben ook de
consumentenprijzen in Nepal beïnvloed, hetgeen een risico vormt voor de politieke
stabiliteit aangezien hoge prijzen kunnen leiden tot onrust en protesten, en mogelijk
ook tot een roep om herstel van de monarchie. Dit laatste is ook een wens van de
Hindu Prajatantra-partij, die hiermee haar kansen bij de algemene verkiezingen van
november 2022 zou kunnen vergroten. Het gemengde kiesstelsel in Nepal, dat een
combinatie is van “first past the post” en evenredige vertegenwoordiging, maakt het
moeilijk om een meerderheidsmandaat te krijgen. Politieke partijen zullen daarom
waarschijnlijk een coalitie moeten vormen en afspraken moeten maken over de
verdeling van de macht, wat gebruikelijk is in Nepal.
China en India proberen beide hun invloed in het land te vergroten. De belangrijkste
uitdagingen bestaan in het vinden van een vreedzame oplossing voor de politieke
impasse door middel van een hervorming van de grondwet, die moet worden herzien
om rekening te houden met de belangen van de Dalits en etnische minderheden,
en met name de Madhesi in Terai, en om de rechten van Nepalese burgers in het
buitenland te waarborgen.
De regering voorzag niet in overgangsjustitie voor de mensen die tijdens de
burgeroorlog slachtoffer werden van mensenrechtenschendingen. In april 2020 sprak
het Hooggerechtshof de aanbeveling uit om het mandaat van de Nepalese waarheids-
en verzoeningscommissie aan te passen, om straffeloosheid te voorkomen. De
waarheids- en verzoeningscommissie, die in 2014 bij aanneming van een wet
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is opgericht, is er tot dusver niet in geslaagd het klimaat van straffeloosheid te
doorbreken. Voor misdrijven als foltering, seksueel geweld en mishandeling is amnestie
verleend. In 2014 werd tevens door de regering de commissie van onder dwang
verdwenen personen opgericht om onderzoek te doen naar de gedwongen verdwijning
van mensen tijdens het gewapende conflict en om het publiek te informeren over
wat er in het kader van het vredesakkoord is gebeurd. In februari 2015 gelastte
het Hooggerechtshof een wijziging van de wet, maar de regering diende een
verzoekschrift in om deze uitspraak ongedaan te maken. Op 26 april 2020 verwierp
het Hooggerechtshof dit verzoekschrift, waarmee het belang van eerlijke mechanismen
voor overgangsjustitie opnieuw werd bevestigd. Mensenrechtenorganisaties waren
verheugd over het besluit van het Hooggerechtshof van Nepal van april 2020 over
de noodzaak om de wet inzake overgangsjustitie te wijzigen. In juli 2022 heeft
de regering een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van bestaande wetten, maar
Amnesty International en Human Rights Watch zijn van mening dat het voorstel niet
in overeenstemming is met het besluit van het Hooggerechtshof, en dat het onder de
voorgestelde wet nog steeds moeilijk of onmogelijk zou zijn om daders te vervolgen.
De delegatie van het Parlement voor de betrekkingen met Zuid-Azië heeft in
september 2022 een bezoek gebracht aan Bhutan om de betrekkingen tussen Nepal
en de EU (de belangrijkste donor van het land) te beoordelen. Gezien het feit dat Nepal
in 2026 de status van MOL kan verliezen, is het Parlement ingenomen met het feit
dat Nepal de meeste van de 27 kernverdragen die nodig zijn om SAP+ aan te vragen,
reeds heeft geratificeerd.

BHUTAN

Bhutan, dat eeuwenlang van de buitenwereld was afgesloten, is bezig zich aan
de globalisering aan te passen en zijn economie te versterken, waarbij het
tegelijkertijd zijn oude tradities behoudt. Het land heeft een vreedzame overgang
naar een parlementaire democratie doorgemaakt, met een in 2008 aangenomen
grondwet waarmee de scheiding der machten in een constitutionele monarchie wordt
gewaarborgd. De EU steunt de volledige autonomie van Bhutan ten opzichte van
zijn machtige buren – India en China – en is ervan overtuigd dat het land zijn
eigen veiligheids- en buitenlands beleid moet kunnen vaststellen, waarbij zij de
aanhoudende bezorgdheid ten aanzien van het verlies van soevereiniteit op grond van
de geografische ligging van Bhutan erkent.
In het kader van het meerjarig indicatief programma 2014-2020 verleende de
EU 49,3 miljoen EUR steun aan Bhutan. Sinds 1982 is de EU nadrukkelijk in
Bhutan aanwezig om de armoede terug te dringen, democratisering en een goed
bestuur te bevorderen en ondersteuning te verlenen voor duurzame landbouw
en hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen. Op 24 mei 2018 werd een nieuw
handelsondersteuningsproject tussen de EU en Bhutan gelanceerd met als doel
waardetoevoeging, marktverbindingen en het regelgevingskader voor handel en
investeringen te verbeteren.
Tussen 2017 en 2022 is ongeveer 21,5 miljoen EUR opzijgezet om duurzame landbouw
en bosbouw te ondersteunen en klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien heeft
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de EU vanwege de nood die ontstond door de COVID-19-pandemie in 2020 nog eens
4,5 miljoen EUR toegewezen.
Bhutan blijft steun ontvangen uit het huidige MIP 2021-2027, welke is afgestemd op
het 12e vijfjarenplan 2018-2023, waarbij de nadruk ligt op drie prioritaire gebieden:
klimaatverandering en groene groei voor een veerkrachtig Bhutan; goed bestuur
voor inclusieve sociaal-economische ontwikkeling; en digitale transitie, een drijvende
kracht achter veranderingen in onderwijs en overheidsdiensten. Voor de startperiode
2021-2024 is een totaalbedrag van 31 miljoen EUR toegewezen.
In februari 2022 hielden de EU en Bhutan in Brussel hun 10e formele overleg
over de lopende samenwerking. Bhutan presenteerde de belangrijkste activiteiten
die het land wil uitvoeren om te zorgen voor een vlotte en succesvolle promotie
uit de MOL-categorie, welke gepland is voor 2023. De EU en Bhutan spraken hun
tevredenheid uit over de ratificatie van de kaderovereenkomst tussen Bhutan en
de Europese Investeringsbank (EIB) om de weg vrij te maken voor concessionele
financiering door de EIB voor ontwikkelingsprojecten in Bhutan. De EU bevestigde
opnieuw dat zij de ontwikkelingsplannen van Bhutan steunt, en gaf aan dat het land
in het kader van SAP+ ruimere preferentiële toegang tot EU-markten kan krijgen
zodra het voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden. De EU presenteerde de Global
Gateway, het nieuwe EU-plan voor grote investeringen in infrastructuur over de
hele wereld dat in december 2021 is gelanceerd en de connectiviteitsstrategie EU-
Azië van 2018 actualiseert. Het plan heeft een wereldwijde geografische dekking en
voorziet in een doelstelling van 300 miljard EUR aan investeringen tegen 2027. De
EU prees Bhutan voor zijn maatregelen ter bevordering van duurzame, koolstofarme
en klimaatbestendige ontwikkeling. De EU merkte ook op dat Bhutan aanzienlijke
stappen heeft gezet om de rechten van kinderen en vrouwen te beschermen en
gendergelijkheid te bevorderen. Het meest in het oog springend is de decriminalisering
van homoseksualiteit door het Bhutanese parlement in december 2020.
Bhutan is een nieuwe democratie geleid door een koninklijke familie. Het
democratische proces moet nog geconsolideerd worden. Bhutans isolationisme en
kwetsbare positie hebben bijgedragen aan het ontstaan van een onderscheidende
nationale identiteit gebaseerd op het behoud van religie, cultuur en het milieu. Het
beschermen van de cultuur van het land wordt echt als fundamenteel beschouwd.
De culturele filosofie van Bhutan komt tot uiting in het bruto nationaal geluk (bng),
een concept dat in verbinding staat met de spirituele cultuur van het boeddhisme.
Met behulp van het bng wil men vrede, geweldloosheid, medeleven en tolerantie
bevorderen. Het bng werd in 2008 in de grondwet verankerd, en moet begrepen
worden als een ontwikkelingsfilosofie met meetindicatoren voor het niveau van
economische ontwikkeling in het land in combinatie met het niveau van welzijn en
geluk onder de bevolking. Het bng kreeg in 2011 ook erkenning in een VN-resolutie,
en beslaat verschillende domeinen: psychologisch welzijn, levensstandaard, goed
bestuur, gezondheid, onderwijs, vitaliteit van de gemeenschap, culturele diversiteit,
tijdsbesteding, ecologische diversiteit en veerkracht. Het Parlement steunt het
milieubeleid van Bhutan, dat erop gericht is de kwetsbare biodiversiteit van het land –
met name door toedoen van klimaatverandering – in stand te houden en alle vormen
van achteruitgang van het milieu te voorkomen, in lijn met het concept van bng.
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De delegatie van het Parlement voor de betrekkingen met Zuid-Azië heeft in
september 2022 een bezoek gebracht aan Bhutan om de sociaal-economische situatie
in het land te beoordelen. In december 2023 zal Bhutan uit de MOL-categorie
promoveren. Bhutan zal dan niet langer kunnen profiteren van de EBA-regeling van
de EU. Bhutan overweegt een aanvraag voor SAP+ in te dienen, maar het lijkt
onwaarschijnlijk dat Bhutan alle 27 vereiste internationale verdragen tijdig zal kunnen
ondertekenen en ratificeren.

DE MALDIVEN

Hoewel er nog altijd geen officiële samenwerkingsovereenkomst met de Maldiven
bestaat, ondersteunt de EU plattelandsgemeenschappen, het plaatselijke toerisme en
klimaatmitigatie. In juli 2018 heeft de Raad Buitenlandse Zaken van de EU een kader
aangenomen voor gerichte beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten
die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van de rechtsstaat of het belemmeren
van een inclusieve politieke oplossing in de Maldiven, evenals tegen diegenen die
verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten. De Raad van
de EU heeft in april 2021 besloten onderhandelingen te starten over een partnerschaps-
en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Maldiven, wat een belangrijke
mijlpaal vormt in de bilaterale betrekkingen met de Maldiven. In september 2021 vond
in Brussel de tweede bijeenkomst van hoge ambtenaren van de EU en de Maldiven
plaats om hun betrekkingen te versterken, onder meer door samen te werken in de
Indo-Pacifische regio.
De Maldiven zijn kwetsbaar voor klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel
en de kusterosie vormen een ernstige bedreiging voor de leefbaarheid van het land.
Het parlement van de Maldiven streeft ernaar de allereerste klimaatwet goed te keuren,
waarin grenzen worden gesteld aan de vervuiling, en maatregelen aan te nemen om
het milieu te beschermen en te helpen herstellen. Uit de gegevens over de afgelopen
twintig jaar blijkt dat de zeespiegel in de hoofdstad Malé met bijna vier millimeter per jaar
stijgt en in 2100 naar verwachting met ongeveer 40-50 centimeter zal zijn gestegen. Dit
kan leiden tot erosie van stranden, overstromingen, een toenemende verzilting van het
grondwater en onvoorspelbaar weer, hetgeen nu al voor overstromingen en droogte
zorgt. Omdat 80 % van de Maldivische bevolking binnen 100 meter van de zee woont,
vormen de fysieke gevolgen van deze veranderingen een existentiële bedreiging.
Het land kampt tevens met een hoge jeugdwerkloosheid, bendegeweld en
drugsverslaving. Verder is de politieke en sociale onrust toegenomen nadat
oppositieleider Mohamed Solih in september 2018 de voormalige president
Abdulla Yameen Abdul Gayoom versloeg. In april 2019 werden op de Maldiven
parlementsverkiezingen gehouden. De Maldivische Democratische Partij van
Mohamed Solih behaalde met 65 van de 87 zetels in de Majlis een grote overwinning.
In mei 2021 raakte voormalig president Mohammed Nasheed, een naaste vriend
van president Solih en parlementsvoorzitter, zwaar gewond bij een bomaanslag.
Het Parlement is voorstander van het proces van democratische consolidatie in de
Maldiven. President Ibrahim Mohamed Solih zal zich in 2023 verkiesbaar stellen,
met de steun van twee afzonderlijke facties binnen de regerende Maldivische
Democratische Partij. De inspanningen van de regering zijn momenteel gericht op het
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versterken van de economie, met name de toeristische sector, en het verbeteren van
de betrekkingen met India op het gebied van infrastructuur en financiële steun.
De Maldiven behoren sinds 2011 niet meer tot de minst ontwikkelde landen en worden
sinds 2013 tot de hogere-middeninkomenslanden gerekend. De economie van het land
bestaat hoofdzakelijk uit toerisme en visserij. De EU is de op drie na belangrijkste
handelspartner van de Maldiven, met een aandeel van ongeveer 10 % van de totale
handel in goederen in 2019.
Omdat het toerisme goed is voor 70 % van het bbp, werd de Maldivische economie
hard getroffen door de COVID-19-pandemie. De EU stelde in april 2020 3 miljoen EUR
beschikbaar voor maatregelen om de ernstige gevolgen van COVID-19 voor de
toeristische sector te verzachten. De EIB heeft een lening van 20 miljoen EUR
aangekondigd om herstelmaatregelen te ondersteunen.
In augustus 2021 zegde de EU een gift van 2 miljoen EUR toe voor de ontwikkeling van
toeristische accommodatie in guesthouses en op boten in de Maldiven, in het kader
van een project gericht op een veerkrachtig herstel van kmo’s in de toerismesector in
de Maldiven. Deze steun wordt verleend tegen de achtergrond van de tegenslagen
waarmee het land vanwege de COVID-19-pandemie te maken heeft gehad.
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