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SYDASIEN

Regionen Indiska oceanen/Stilla havet utvecklas snabbt och håller på att bli den
viktigaste geostrategiska regionen, där mer än 50 % av världens befolkning bor. Två
tredjedelar av världens containerhandel passerar genom regionen Indiska oceanen/
Stilla havet, vars farleder är de viktigaste vägarna för handel och energiförsörjning.
EU:s strategi för samarbete i regionen Indiska oceanen/Stilla havet antogs i
september 2021 för att öka EU:s närvaro i regionen, bygga upp partnerskap,
stärka den regelbaserade världsordningen och hantera globala utmaningar. EU
anpassar sina nuvarande instrument som en del av sitt strategiska oberoende. EU:s
strategiska kompass för säkerhet och försvar, som formellt godkändes av rådet i
mars 2022, främjar en öppen och regelbaserad regional säkerhetsstruktur, inbegripet
säkra kommunikationsleder till havs, kapacitetsuppbyggnad och ökad närvaro till
havs i regionen Indiska oceanen/Stilla havet. EU verkar för närmare förbindelser med
länderna i Sydasien, eftersom EU är en stark ekonomisk aktör och en av de viktigaste
aktörerna när det gäller att bidra med utvecklingsstöd och bistånd. EU främjar
institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter,
men är också bekymrat över säkerheten, exempelvis när det gäller konflikten i
Kashmir och situationen i Afghanistan. Europaparlamentet har ställt sig bakom EU:s
stödåtgärder för att hantera covid-19-krisen och dess inverkan på regionen, med
riktat stöd till de mest utsatta befolkningsgrupperna.

I detta faktablad beskrivs regionen Sydasien. Se även faktabladen om Östasien (se
faktablad 5.6.8) och Sydostasien (se faktablad 5.6.9).

RÄTTSLIG GRUND

— Avdelning V (unionens yttre åtgärder) i fördraget om Europeiska unionen.

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

— Partnerskaps- och samarbetsavtal (bilaterala förbindelser).

SYDASIATISKA SAMMANSLUTNINGEN FÖR REGIONALT
SAMARBETE (SAARC)

EU uppmuntrar regional integration och stöder Sydasiatiska sammanslutningen
för regionalt samarbete (SAARC). Medlemsländerna i SAARC är Afghanistan,
Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka. EU, Kina, Iran,
Japan, Sydkorea, Mauritius, Myanmar och Förenta staterna har observatörsstatus.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
https://www.consilium.europa.eu/sv/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/
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/sv/FTU_5.6.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.6.9.pdf


Faktablad om EU - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/sv

På grund av interna meningsskiljaktigheter, särskilt mellan Indien och Pakistan, har
SAARC:s arbete avstannat.
Utvecklingssamarbetet mellan EU och länderna i Sydasien omfattar finansiellt och
tekniskt bistånd samt ekonomiskt samarbete. De prioriterade områdena inbegriper
regional stabilitet, fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, god
samhällsstyrning och arbetstagares rättigheter. Samarbetet mellan EU och SAARC
syftar till att främja en harmonisering av standarder och underlätta handel samt öka
medvetenheten om fördelarna med regionalt samarbete.

INDIEN

Det strategiska partnerskapet mellan EU och Indien, som inrättades 2004, främjar
politisk dialog och samarbete, utveckling av ekonomiska förbindelser, handel och
investeringar samt fler mellanmänskliga kontakter. Europeiska unionens råd antog
slutsatser den 10 november 2018 för att försöka få djupare och vidare förbindelser med
Indien under de kommande åren.
EU är Indiens tredje största handelspartner, och värdet av varuhandeln var
88 miljarder euro 2021 (10,8 % av Indiens totala handel), med en handelsbalans på
cirka 4,3 miljarder euro för Indiens del. EU är den största utländska investeraren i
Indien, och de utländska investeringarna i landet har ökat från 8 % till 18 % under det
senaste årtiondet. EU:s stock av utländska direktinvesteringar i Indien uppgick 2021 till
ca 80 miljarder euro. Det finns omkring 6 000 europeiska företag i Indien, som direkt
tillhandahåller 1,7 miljoner arbetstillfällen och indirekt 5 miljoner arbetstillfällen inom ett
stort antal sektorer. Indien åtnjuter för närvarande unilaterala förmånstullar inom ramen
för EU:s allmänna preferenssystem (GSP) som binder unilaterala handelsförmåner till
respekten för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.
Under de senaste åren har Indien blivit en allt viktigare aktör på den internationella
arenan. Indien har ett växande intresse av att förbättra sina handelsförbindelser
med EU, som för närvarande i huvudsak följer Världshandelsorganisationens
regler. För EU är det strategiskt viktigt att förbättra de bilaterala handels- och
investeringsförbindelserna mellan Indien och EU, liksom att stärka de ekonomiska och
geopolitiska banden med tanke på att regionen Indiska oceanen/Stilla havet blir alltmer
betydelsefull. De områden som för närvarande är relevanta för handelsförbindelserna
mellan EU och Indien är jordbruk, tjänster, digital handel, patentskydd, miljö och
arbetstagares rättigheter.
Det 16:e toppmötet mellan EU och Indien hölls i maj 2021. Det viktigaste resultatet
var åtagandet att återuppta samtalen om ett tidigare strandat frihandelsavtal och
inleda förhandlingar om ett avtal om investeringsskydd och ett avtal om geografiska
beteckningar. Ett första möte mellan chefsförhandlarna ägde rum den 16 mars 2022.
Båda sidor enades om att sikta på att gå längre än sina nuvarande WTO-åtaganden om
handel med varor och tjänster. Kommissionen har också angett att det övergripande
målet för handeln med varor bör vara att uppnå en liberalisering på mer än 94 % inom
sju år från frihandelsavtalets ikraftträdande.
I maj 2021 inleddes också partnerskapet för konnektivitet mellan EU och Indien i syfte
att främja en stabil och hållbar konnektivitet. Dessa åtgärder är viktiga mot bakgrund av
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spänningarna med Kina. Indien håller också på att se över sin dataskyddslagstiftning
efter ett avgörande i Högsta domstolen för att föra lagstiftningen närmare EU:s
lagstiftning. Några dagar före det 16:e toppmötet mellan EU och Indien offentliggjorde
EU och Indien sin strategi för regionen Indiska oceanen/Stilla havet i vilken man
förespråkade en multilateral regelbaserad internationell ordning i regionen, särskilt
som en styrkeuppvisning gentemot Kina. Indien har åtagit sig att garantera en säker
cyberrymd och förbättra sjöfartsskyddet för att skydda viktiga farleder.
Som en del av insatserna för en anpassning till strategiska aspekter gjorde EU och
Indien i maj 2021 ett gemensamt uttalande där de bekräftade sina gemensamma
åtaganden. I september 2021 tillkännagav EU sin strategi för samarbete i regionen
Indiska oceanen/Stilla havet, där Indien skulle spela en nyckelroll. Strategin syftar
bland annat till att påskynda genomförandet av partnerskapet för konnektivitet, hjälpa
Indien att upprätta ett lämpligt regelverk och underlätta mobiliseringen av nödvändig
finansiering för att förbättra konnektiviteten på plats mellan Europa och regionen
Indiska oceanen/Stilla havet.
Vid sitt möte i april 2022 lanserade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen
och Indiens premiärminister Narendra Modi handels- och teknikrådet mellan EU och
Indien, vilket är en strategisk samordningsmekanism som syftar till att underlätta
samarbete inom handel, tillförlitlig teknik och säkerhet.
I april 2022 reste en delegation från parlamentets utskott för internationell handel till
Indien för att utvärdera förhandlingarna om frihandelsavtalet.
I juni 2022 antog Europaparlamentet en resolution om EU och säkerhetsutmaningarna
i regionen Indiska oceanen/Stilla havet, där man välkomnade åtagandena om ökat
samarbete mellan EU och Indien på säkerhets- och försvarsområdet och betonade att
Indien är en viktig partner för sjöfartsskydd i regionen Indiska oceanen/Stilla havet. I
samma resolution beklagade parlamentet att Indien inte öppet hade fördömt Rysslands
invasion av Ukraina.
I juli 2022 antog Europaparlamentet en resolution om det framtida handels- och
investeringssamarbetet mellan EU och Indien, där man välkomnade åtagandet att
arbeta för att ingå ett ambitiöst, värdebaserat, balanserat, heltäckande och ömsesidigt
fördelaktigt handelsavtal mellan EU och Indien.
Samarbetet mellan Indien och EU inom vetenskap, teknik och innovation håller
också på att stärkas som en del av Horisont Europa (2021–2027). Den nuvarande
indiska utbildningspolitiken syftar till att utveckla fler internationella partnerskap med
europeiska universitet för att arbeta tillsammans med Horisont-program.
EU har uttryckt sin solidaritet med Indien i samband med den hälsokris som landet har
drabbats av till följd av covid-19 och har betalat ut 100 miljarder euro tillsammans med
viktiga läkemedel och medicinsk utrustning inom ramen för sin civilskyddsmekanism.
Över 900 miljoner människor hade rätt att rösta i Indiens allmänna val som ägde rum i
sju etapper i maj 2019. Narendra Modis hinduiska och nationalistiska Indiska folkpartiet
(Bharatiya Janata Party, BJP) vann 303 av de 545 platserna i Lok Sabha, med det
bästa valresultatet i partiets historia, och besegrade Kongresspartiet (Indian National
Congress, INC) och dess allierade. I juli 2022 valdes partiet BJP:s kandidat Droupadi
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Murmu till Indiens president genom ett indirekt val. Nästa allmänna val planeras äga
rum 2024. BJP har fått ökat väljarstöd även utanför sin traditionella högborg i norra
Indien. Partiet har gjort framsteg också i de nordöstra delstaterna och fått platser i
Västbengalen. Däremot har BJP:s framsteg varit klart mindre i områdena i söder där
stödet historiskt sett inte har varit så stort. I delstaten Uttar Pradesh återvaldes den
regering som leds av BJP med en minskad majoritet.
Indien håller på att genomföra politiska och ekonomiska reformer som inriktar sig på en
modernisering av förvaltningen, god samhällsstyrning, bekämpning av korruption med
program för demonetarisering och insyn, åtgärder för att ta itu med sociala problem,
utveckling av ekonomin i och med initiativen ”Make in India” och ”Invest India”, och
införande av en landsomfattande skatt på varor och tjänster.
Indien är en kärnvapenmakt, liksom grannländerna Pakistan och Kina, och landet
står inför problem som rör säkerhet, terrorism och väpnade sammandrabbningar
i gränsområdena, särskilt med Pakistan i den självstyrande delstaten Jammu och
Kashmir och i mindre utsträckning med Kina. I augusti 2019 upphävde den indiska
regeringen den särskilda statusen för Jammu och Kashmir. Detta beslut ledde till
våldsamma protester och äventyrade den politiska stabiliteten i regionen. Det indiska
kastsystemet är en av världens äldsta former för organisering av samhällsklasser,
något som väcker farhågor om fortsatt diskriminering på grund av kasttillhörighet.
Landet är också en etnisk och språklig mosaik, med spänningar i flera delstater
och rapporter om kränkningar av de mänskliga rättigheterna och kvinnors och barns
rättigheter.
Frågan om mänskliga rättigheter i Indien är fortfarande en källa till oro. Den 29 april
2021 antog Europaparlamentet en rekommendation om förbindelserna mellan EU och
Indien som tog upp rätten till mötesfrihet mot bakgrund av de kraftiga protester från
jordbrukare som har pågått sedan slutet av 2020.
Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) är barnarbete utbrett i Indien, trots att
premiärminister Modi har godkänt en rad åtgärder som förbjuder barn under 14 år att
utföra farliga arbetsuppgifter, med stränga påföljder för arbetsgivare som bryter mot
lagen. Antalet barnarbetare i Indien uppskattades under 2020 till 33 miljoner, och 56 %
av de tonåringar som arbetar går inte längre i skolan.
År 2020 antog den nordindiska delstaten Uttar Pradesh en antikonverteringslag.
Lagen förbjuder religiösa konverteringar genom tvång och ”bedrägliga löften”,
och överträdelser medför fängelsestraff. Kritiker har fördömt lagen som en
sammansvärjning från hårdföra hinduiska gruppers sida för att slå ned på religiösa
minoriteter. Det har redan gjorts gripanden enligt denna lag.

PAKISTAN

Förbindelserna mellan EU och Pakistan går tillbaka till 1962 och grundar sig för
närvarande på samarbetsavtalet från 2004. EU är en av de viktigaste aktörerna när det
gäller att bidra med utvecklingsstöd och bistånd och stöder främjandet av demokrati
och institutionsuppbyggnad i Pakistan.
Pakistan åtnjuter i hög grad unilaterala handelsförmåner från EU:s sida inom ramen för
GSP+ som återinfördes 2014. Som ett led i processen övervakar Europaparlamentets
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utskott för internationell handel efterlevnaden av GSP+-kraven. Pakistans GSP+-status
skulle kunna ses över eftersom det rör sig om skyldigheter såsom att garantera
mänskliga rättigheter och religionsfrihet.
EU är Pakistans näst viktigaste handelspartner efter Kina och stod för 14,3 % av
Pakistans totala handel 2020 och uppgick till 28 % av Pakistans totala export. År 2020
var Pakistan EU:s 42:a största handelspartner när det gäller varor och stod för 0,3 %
av EU:s handel. Under 2020 uppgick den ömsesidiga varuhandeln mellan parterna till
9,3 miljarder euro. I handeln med EU hade landet ett överskott på 1,7 miljarder euro.
EU bidrar i betydande utsträckning med utvecklingsstöd och humanitärt bistånd till
Pakistan. Medlen från finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete för perioden
2014–2020 uppgick till 653 miljoner euro. Pakistan har drabbats hårt av covid-19-
pandemin, och EU har beviljat 150 miljoner euro för att hantera hälsokrisen. Inom
ramen för det fleråriga vägledande programmet 2021–2027 har 265 miljoner euro
öronmärkts för Pakistan med tre prioriterade områden, nämligen grön tillväxt för alla,
humankapital och samhällsstyrning/rättsstatsprincipen. Även om detta stödbelopp är
mindre än under den föregående perioden är det fortfarande ett betydande bidrag.
Medlen kommer förmodligen att beviljas i form av budgetstöd. EU har erkänt de
utmaningar som Pakistan står inför när det gäller mottagandet av tre miljoner flyktingar
och är berett att överväga att bevilja ytterligare stöd, bland annat för flyktingars frivilliga
återvändande till Afghanistan.
Det 16:e mötet för den gemensamma kommittén EU–Pakistan hölls den 16 juni
2021. Då diskuterades det fullständiga och effektiva genomförandet av den
strategiska åtagandeplanen mellan EU och Pakistan från 2019, de socioekonomiska
konsekvenserna av covid-19-pandemin och Pakistans insatser för att åstadkomma
en hållbar ekonomisk återhämtning. Vid mötet diskuterades också klimatförändringar,
konnektivitet och digitalisering samt samarbete inom utbildning, kultur, vetenskap och
teknik. EU uttryckte uppskattning för Pakistans mottagande av miljontals afghanska
flyktingar under de senaste två årtiondena. EU försäkrade Pakistan om sin vilja att
samarbeta och fortsätta de pågående insatserna för en varaktig lösning, bland annat
genom att bistå och främja afghanska flyktingars säkra och värdiga återvändande till
sitt hemland.
I sin resolution av den 27 april 2021 uppmanade parlamentet kommissionen
att ompröva Pakistans berättigande till GSP+-programmet med tanke på den
försämrade människorättssituationen. Parlamentet övervakar de åtgärder som
kommissionen och Europeiska utrikestjänsten vidtar för att utöva påtryckningar på
premiärminister Shehbaz Sharifs regering att ta itu med människorättsfrågorna,
inbegripet hädelselagarna, som medför hårda straff, inbegripet dödsstraff. De
pakistanska myndigheterna har genomfört reformer för att förbättra situationen när det
gäller god samhällsstyrning och grundläggande friheter, och de har lagt fram förslag för
att stärka landets straffrättsliga system, där militärdomstolarna i Pakistan sedan mars
2019 inte längre är behöriga i ärenden som gäller civila.
Det 13:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Pakistan ägde rum i
mars 2022. Diskussionerna fokuserade på den politiska utvecklingen i Pakistan,
Rysslands aggression mot Ukraina, handel, GSP+ och mänskliga rättigheter. Vid det
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interparlamentariska sammanträdet kom man fram till att det är mycket viktigt att
parlamentariker på båda sidor bedömer framstegen, utövar parlamentarisk kontroll och
tillhandahåller vägledning i bilaterala förbindelser.
I juni 2022 bedömde man vid EU:s övervakningsuppdrag det faktiska genomförandet
av 27 internationella konventioner. Att så har skett är ett obligatoriskt krav för att
Pakistan ska få behålla GSP+-statusen, vilket har varit mycket fördelaktigt för landet.
Pakistanska företag har ökat exporten till EU:s marknad med 65 % sedan landet
anslöt sig till GSP+ 2014. Den europeiska inre marknaden, med över 440 miljoner
konsumenter, är Pakistans viktigaste marknad. Resultaten av övervakningsuppdraget
kommer att ingå i nästa GSP-rapport som ska läggas fram för parlamentet och rådet
i slutet av 2022.
Pakistans roll i den afghanska fredsprocessen var ett avgörande bidrag till säkrandet
av avtalet mellan USA och talibanerna i februari 2020, enligt vilket Washington gick
med på att dra tillbaka alla amerikanska trupper och Nato-trupper från Afghanistan.
Pakistans geostrategiska roll i regionen Indiska oceanen/Stilla havet kommer att
öka, särskilt efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan i augusti 2021. Ett
stabilt, demokratiskt och välmående Pakistan är av avgörande betydelse för EU.
Som en viktig samtalspartner i kontakten med talibanerna och som det främsta målet
för afghanska flyktingar håller landet på att förändra sin bild på det internationella
planet. Det råder ständig politisk oro i Pakistan. Armén är fortfarande involverad i
inrikes- och utrikespolitiken och har ett brett mandat i frågor som rör säkerhet och
terrorismbekämpning. En ny regering bildades i april 2022 efter en omröstning om
en misstroendeförklaring i mars 2022, vilket ledde till att premiärminister Imran Khan
avsattes. Ledaren för Pakistans muslimska förbund (Nawaz) – PML-N, Shahbaz
Sharif, valdes till ny premiärminister. Han är bror till den längst sittande tidigare
premiärministern Nawaz Sharif. Nästa allmänna val kommer enligt planerna att hållas
i mitten av 2023.
Högsta domstolen i Islamabad åtalade i september 2022 den tidigare premiärministern,
Imran Khan, för korruption efter det att domarna hade avvisat hans förklaringar. Khan
står också inför rätta i den särskilda domstolen för terrorismbekämpning eftersom
anklagelserna mot honom är kopplade till vad som enligt polisen har utgjort ett hot mot
polischefen i Islamabad och en kvinnlig domare. Khan anklagas även för uppvigling för
att enligt uppgift ha uppviglat till myteri inom militären. Sedan Khan avsattes har han
riktat skarp kritik mot regeringen och landets armé och fortsätter att räkna med stöd
från många pakistanska väljare.

AFGHANISTAN

Samarbetsavtalet mellan EU och Afghanistan om partnerskap och utveckling
undertecknades den 18 februari 2017 och godkändes av Europaparlamentet
den 13 mars 2019. Förbindelserna med EU anpassades till situationen under och
efter kriget. Tack vare betydande bidrag från Europaparlamentet deltog Afghanistan
delvis och gradvis i EU-strategin för Centralasien. Afghanistan har varit den största
mottagaren av EU:s utvecklingsbistånd i Asien och har också dragit nytta av EU:s
mest förmånliga handelsordning, ”Allt utom vapen”. I den dåvarande budgeten anslog
EU 1,4 miljarder euro till Afghanistan för perioden 2014–2020. Vid den konferens om
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Afghanistan och dess väg mot fred, välstånd och självförsörjning som hölls i Genève i
november 2020 utlovade EU 1,2 miljarder euro i långsiktigt bistånd och katastrofbistånd
för perioden 2021–2025.
Det senaste presidentvalet ägde rum i september 2019, då Ashraf Ghani fick
majoriteten av rösterna (50,64 %), jämfört med antalet röster för Abdullah (39,52 %).
Den 29 februari 2020 undertecknade USA och talibanerna i Doha Afghanistans
och USA:s gemensamma fredsuttalande, vilket var ett bilateralt fredsavtal som inte
omfattade den afghanska regeringen. USA och Nato åtog sig att stegvis dra tillbaka
sina trupper och frige fångar. USA åtog sig också att inleda en diplomatisk dialog med
andra medlemmar av FN:s säkerhetsråd och Afghanistan för att avföra talibaner från
FN:s sanktionsförteckning.
Fredsförhandlingar inleddes i Doha i september 2020 mellan den afghanska regeringen
och talibanerna med syftet att skapa förutsättningar för en omfattande vapenvila och en
politisk lösning. Flera fredskonferenser har ägt rum i Doha, Moskva och Istanbul under
2021, men utan positiva resultat. Samtalen strandade och situationen förvärrades av
interna motsättningar inom regeringen, konsekvenserna av covid-19-pandemin och en
försämrad humanitär situation.
Från och med maj 2021 tog talibanerna snabbt kontroll över allt fler områden.
Det försumbara motståndet från afghanska säkerhetsstyrkor gjorde det möjligt för
talibanerna att få kontroll över landet på mindre än fyra månader. Den 15 augusti
2021 tog talibanerna makten över Kabul, bara timmar efter det att president Ghani
hade flytt landet i exil till Dubai. Den 7 september 2021 tillkännagav talibanerna en
övergångsregering bestående av enbart män, i motsats till tidigare löften om att den
nya regeringen skulle vara inkluderande. Sedan dess har talibanerna oavbrutet gjort sig
skyldiga till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt mot kvinnor,
flickor och minoriteter.
Den 30 augusti 2021 avslutade USA och Nato sitt tillbakadragande från Afghanistan
tidigare än förväntat enligt principen ”tillsammans in, tillsammans ut”, vilket markerade
slutet på kriget 2001–2021 i Afghanistan men lämnade landet i humanitärt kaos.
Tillbakadragandet av USA:s och Natos trupper har ökat säkerhetsproblemen i
Afghanistan.
Talibanerna har oklara kopplingar till al-Qaida och den så kallade Islamiska staten
(Daish), och landet är delat i stads- och landsbygdssamhällen. Afghanistans unga
stadsbefolkning skulle föredra att fortsätta att leva i det relativt öppna samhälle som
de är förtrogna med, och de etniska minoriteterna tadzjiker, uzbeker och hazarer vill
inte styras av talibanerna.
Efter talibanernas övertagande inrättade EU en särskild krisenhet med över
100 anställda, eftersom man ser med stor oro på repressalierna mot afghansk
säkerhetspersonal och personer som arbetar för EU:s ambassader. I augusti 2021 gav
denna enhet stöd för evakuering av över 17 500 personer från Kabul, varav 4 100 EU-
medborgare och 13 400 afghanska medborgare. EU:s delegation kunde evakuera hela
sin personal.
Afghanistan är ett av de länder som är mest beroende av stöd. Landet närmar sig en
humanitär katastrof som innebär att hälften av befolkningen inte får sina grundläggande
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behov tillgodosedda, såsom tillgång till livsmedel, vatten och läkemedel. Med över tre
miljoner internflyktingar och över två miljoner flyktingar och asylsökande i Pakistan och
Iran har den humanitära situationen förvärrats. Vid FN:s konferens om Afghanistan,
som hölls i Genève den 13 september 2021, utlovades 1,2 miljarder US-dollar, varav
677 miljoner US-dollar utlovades av EU och dess medlemsstater. Vid G20-toppmötet
den 12 oktober 2021 aviserade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett
stödpaket till Afghanistan på 1 miljard euro. Situationen är fortfarande dramatisk och har
förvärrats av den senaste tidens jordbävningar och översvämningar under 2022. Som
en reaktion på dessa naturkatastrofer anslog kommissionen 1 miljon euro i humanitärt
bistånd för att hantera de mest akuta behoven. EU samarbetar med talibanerna
i praktiska frågor som evakueringar och humanitära insatser och samordnar sina
kontakter genom en delegation i Kabul som leds av utrikestjänsten.
EU är djupt oroat över återupprättandet av ett islamiskt emirat med ett radikalt
rättssystem grundat på sharia. Det ger upphov till allvarliga frågetecken kring EU:s
framtida engagemang i Afghanistan, vilket är beroende av hur de resultat som uppnåtts
under de senaste 20 åren kan upprätthållas. Särskild uppmärksamhet måste ägnas
åt den potentiella ökningen av internationell terrorism och migration samt den ökade
narkotikahandeln.
Den 3 september 2021 enades EU:s utrikesministrar om att EU inte skulle erkänna
talibanerna men att man skulle föra en dialog med dem. Omfattningen av denna
dialog kommer att bero på den nya afghanska regeringens agerande, dess åtagande
att förhindra att Afghanistan blir en fristad för terrorism och att landet respekterar
mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors rättigheter, rättsstatsprincipen och mediefrihet.
EU:s engagemang kommer också att vara beroende av att det inrättas en inkluderande
övergångsregering, att biståndsarbetare beviljas fritt tillträde till landet och att
talibanerna håller sitt löfte och låter utländska medborgare och afghaner lämna landet.
Sedan talibanernas maktövertagande återinfördes en rad restriktioner för kvinnor i
Afghanistan i slutet av 2021 och under 2022. Bestämmelser om klädsel för kvinnor
har införts liksom lagar som förbjuder kvinnor att få tillträde till offentliga platser utan
manlig förmyndare. Vissa offentliga universitet öppnade visserligen igen för både män
och kvinnor i februari 2022 och skolorna öppnade igen för ett nytt skolår i mars 2022,
men talibanerna tog tillbaka ett tidigare löfte om att tillåta flickor att gå i gymnasiet, vilket
har påverkat uppskattningsvis 1,1 miljoner elever. Enligt Världsbanken har andelen
förvärvsarbetande kvinnor ökat från 15 % till 22 % under det senaste årtiondet. Sedan
talibanerna återtog makten har denna andel emellertid minskat, eftersom de har infört
fler restriktioner för hur kvinnor får röra sig utanför hemmet.
Parlamentet har ställt sig bakom inkluderande inhemska förhandlingar i Afghanistan
som en förutsättning för att få ett slut på fyra årtionden av död och förstörelse, och anser
att alla politiska grupper och det civila samhället måste involveras. Sedan hösten 2020
har parlamentet vid upprepade tillfällen fördömt våldsamheterna. I en resolution från
juni 2021 om situationen i Afghanistan uttryckte parlamentet oro över konsekvenserna
av att trupperna dras tillbaka och efterlyste en omfattande strategi för EU:s framtida
samarbete med Afghanistan. I juli 2021, en månad före talibanernas maktövertagande,
höll Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Afghanistan det 6:e
interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Afghanistan med företrädare för
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Afghanistans nationalförsamling. Sammanträdet inbegrep två paneldebatter – en om
fredsprocessen och situationen i Afghanistan efter tillbakadragandet av de utländska
trupperna och den andra om kvinnornas roll i fredsprocessen och framtida kontakter
med EU.
I september 2021 antog parlamentet en resolution om situationen i Afghanistan, i
vilken man beklagade talibanernas våldsamma maktövertagande, uttryckte stark oro
inför landets framtid och ställde sig bakom EU:s beslut att inte erkänna talibanernas
regering. Parlamentet medgav också att operativa kontakter med talibanernas
regering skulle behövas av logistiska, operativa och humanitära skäl, och uppmanade
till ytterligare evakuering av EU-medborgare och riskutsatta afghaner och till en
ytterligare ökning av det humanitära biståndet. Parlamentet, särskilt delegationen för
förbindelserna med Afghanistan, har uttryckt oro över den humanitära och ekonomiska
krisen och flyktingkrisen, som kräver humanitära korridorer och en strategi för hela
regionen, inbegripet Pakistan, Iran och Centralasien.
Inom ramen för högnivåkonferensen Afghan Women Days i februari 2022 anordnade
parlamentet en rad evenemang. Den 10 mars 2022 inrättades Afghan Women Leaders
Forum (forumet för afghanska kvinnliga ledare) genom ett virtuellt möte med nästan
50 afghanska kvinnliga ledare från Afghanistan och andra delar av världen.
EU har gjort många uttalanden till förmån för kvinnors rättigheter. Till exempel gjorde
vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor
och säkerhetspolitik, Josep Borrell, ett uttalande i mars 2022, i vilket han krävde
att högstadie- och gymnasieskolor omedelbart skulle öppnas igen för flickor. Samma
uppmaning upprepades i ett uttalande av G7-ländernas utrikesministrar. I april 2022
antog parlamentet en resolution om situationen i Afghanistan, särskilt situationen
för kvinnors rättigheter. I resolutionen fördömde parlamentet talibanernas beslut att
förlänga förbudet för flickors skolgång efter sjätte klass och beklagade talibanernas
orubbliga önskan att stänga ute kvinnor från det offentliga livet och frånta dem deras
mest grundläggande rättigheter, inbegripet rätten till utbildning, arbete, fri rörlighet och
hälso- och sjukvård.
EU fortsätter att samarbeta med talibanerna, vilket understryks i Europeiska
utrikestjänstens uttalande i augusti 2022 om situationen ett år efter talibanernas
maktövertagande, där EU:s engagemang för det afghanska folket betonas.

BANGLADESH

Förbindelserna mellan EU och Bangladesh går tillbaka till 1973. Samarbetsavtalet
från 2001 omfattar handel, ekonomisk utveckling, mänskliga rättigheter, god
samhällsstyrning och miljö. Som ett av de minst utvecklade länderna (MUL) omfattas
Bangladesh av EU:s ordning ”Allt utom vapen”, som är den mest förmånliga
handelsordning som finns tillgänglig inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem.
Bangladesh förväntas avancera från den grupp länder som hör till de minst utvecklade
senast 2026. Efter en övergångsperiod skulle landet då inte längre ha tillgång till
ordningen ”Allt utom vapen”.
Inom det fleråriga vägledande programmet för perioden 2014–2020 anslog EU upp
till 690 miljoner euro. Unionen har betonat att Bangladesh är i behov av politiska
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reformer för att förbättra landets företagsklimat och locka till sig en större handel och
fler investeringar. I juli 2019 startade EU två program i Bangladesh med inriktning på
offentlig ekonomisk förvaltning och nationella socialförsäkringsreformer. Som en del
av Team Europes insatser mot covid-19 anslog EU 113 miljoner euro för att skydda
försörjningsmöjligheterna för arbetstagare inom den exportinriktade beklädnads- och
läderindustrin i Bangladesh. EU:s programplanering för perioden 2021–2027 är
anpassad till den 8:e femårsplanen för 2020–2025.
Bangladesh är en parlamentarisk demokrati där makten växlar mellan
två partier, Awamiförbundet (AL) och Bangladeshs nationalistparti (BNP).
Awamiförbundet vann valet i december 2018. Bangladesh är ett av de få
länder som har uppnått millennieutvecklingsmålen. Arbetstagarnas rättigheter och
arbetsvillkor utgör emellertid fortfarande ett allvarligt problem i landet, särskilt i
konfektionsindustriområdena kring Dhaka. Covid-19-pandemin har haft en betydande
inverkan på den ekonomiska och politiska stabiliteten. Awamiförbundet vann en tredje
mandatperiod i följd, som löper ut 2023. Bangladeshs bruttonationalprodukt (BNP)
förväntas minska under 2022 på grund av krisen efter Rysslands invasion av Ukraina,
de stigande råvarupriserna och inflationen. Landet har därför begärt ekonomiskt stöd
från Internationella valutafonden (IMF). Bangladeshs klädexport har mångdubblats de
senaste åren. Olyckor och bränder i fabriker och på andra arbetsplatser är vanliga i
Bangladesh, vilket har lett till att så många som 1 310 arbetstagare har omkommit och
3 883 skadats under det senaste årtiondet.
Sedan augusti 2017 har minst 800 000 rohingyaflyktingar flytt till Bangladesh undan
förföljelser i Myanmar. EU har följt rohingyaflyktingkrisen noga och betalat ut mer än
hälften av de 280 miljoner euro som samlats in efter FN:s givarkonferens i oktober
2017. EU anslog till en början över 150 miljoner euro i humanitärt bistånd, följt av
41 miljoner euro 2018, 35 miljoner euro 2019 och 31 miljoner euro 2020, främst till stöd
för rohingyaflyktingar i Cox’s Bazar. Den 23 februari 2021 aviserade EU ytterligare ett
anslag på 39 miljoner euro i humanitärt bistånd till Bangladesh och Myanmar. Medlen
syftar till att tillgodose behoven hos konfliktdrabbade och fördrivna befolkningsgrupper,
särskilt rohingyafolket, vars situation har förvärrats under covid-19-pandemin. Med
tanke på utvecklingen i Myanmar är det osannolikt att rohingyaflyktingar kommer att
vara villiga att återvända på eget initiativ. Rohingyakrisen är en viktig inhemsk fråga
inför valet i Bangladesh 2023. Bangladeshs regering anstränger sig för att återsända
rohingyerna, men deras återvändande hindras fortfarande av förhållandena i Myanmar.

SRI LANKA

Förbindelserna mellan EU och Sri Lanka går tillbaka till samarbetsavtalet från 1975,
som uppdaterades 1995 genom ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling.
Sri Lanka beviljades tillträde till EU för sin export inom GSP+ i maj 2017 som ett
incitament för politiska reformer och efterlevnad av internationella konventioner om
mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljöskydd och god samhällsstyrning.
Europaparlamentet följer noga Sri Lankas framsteg när det gäller att uppfylla kriterierna
för GSP+. Utsikterna för övergångsrättvisa och nationell försoning, vilket är två

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_21_681


Faktablad om EU - 2023 11
www.europarl.europa.eu/factsheets/sv

grundläggande villkor för Europaparlamentet när det gäller Sri Lankas rätt att omfattas
av GSP+, har undergrävts avsevärt.
EU har gett Sri Lanka 760 miljoner euro i utvecklingsbistånd under det senaste
årtiondet. EU är Sri Lankas näst största handelspartner efter Kina och den näst
viktigaste destinationen för landets export, med en ömsesidig varuhandel som uppgick
till ett värde på 3 miljarder euro under 2020, och ett handelsbalansöverskott på
1,2 miljard euro för Sri Lankas del.
EU och Sri Lanka höll sitt 24:e sammanträde i den gemensamma kommittén i
februari 2022 i Bryssel. Sri Lanka gav en uppdatering om framstegen när det gäller
försoning och landets oberoende institutioner, särskilt byrån för försvunna personer,
byrån för gottgörelse, byrån för nationell enhet och försoning samt Sri Lankas
människorättskommission. EU uppmanade med kraft Sri Lanka att fortsätta att
samarbeta och föra en dialog med människorättsrådet och dess mekanismer. Den
gemensamma kommittén utvärderade slutsatserna från arbetsgruppen för handel
och ekonomiskt samarbete, som hade sammanträtt i januari 2022. Sri Lanka
uppskattade det värdefulla bidraget från GSP+ till landets hållbara utveckling. Båda
sidorna granskade Sri Lankas efterlevnad av 27 internationella konventioner om
mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljöskydd och god samhällsstyrning
som omfattas av GSP+. Den gemensamma kommittén diskuterade också slutsatserna
från arbetsgruppen för utvecklingssamarbete, som sammanträdde den 2 februari 2022
för att diskutera prioriteringarna i EU:s fleråriga vägledande program för 2021–2027.
I Sri Lanka pågick ett inbördeskrig från 1983 till 2009 mellan den singalesdominerade
regeringen och Tamilska Eelams befrielsetigrar (LTTE). Gotabaya Rajapaksa vann
presidentvalet i november 2019 och utnämnde sin bror, den tidigare presidenten
Mahinda Rajapaksa, till ny premiärminister. Presidentens partiallians, Sri Lanka
People’s Freedom Alliance (SLPFA), vann en jordskredsseger i parlamentsvalet
i augusti 2020. Mahinda Rajapaksa svors in av sin bror Gotabaya Rajapaksa. I
september 2020 lade man fram det kontroversiella 20:e lagförslaget, som stärkte
presidentens verkställande befogenheter och försvagade premiärministerns och
parlamentets roller.
Den allvarligaste ekonomiska kris som landet någonsin har drabbats av ledde till
massiva demonstrationer under 2022. Höga råvarupriser och brist på basvaror och
energi resulterade i upplopp utan motstycke. Protesterna inleddes i april 2022, då
hundratusentals människor deltog i de till största delen fredliga protester som krävde
president Rajapaksas avgång. I juli 2022 stormade tusentals människor presidentens
officiella bostad, och han flydde sedan i ett militärplan först till Maldiverna och sedan
till Singapore. Både president Gotabaya Rajapaksa och premiärminister Mahinda
Rajapaksa avgick.
Ranil Wickremesinghe valdes till ny president den 20 juli 2022. Han utsåg
sedan den 22 juli 2022 Dinesh Gunawardena till sin nya premiärminister. Sedan
Wickremesinghe blev president har människorättsgrupper anklagat regeringen för att
slå ner på demonstranter. Polisen har på senare tid gripit dussintals demonstranter. De
flesta har sedan dess frigetts mot borgen.
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Sri Lanka har för första gången i landets historia kunnat betala tillbaka på sina skulder
och har enats med IMF om ett nytt program för att stödja makroekonomisk stabilitet
och hållbar skuldsättning. Den tidigare presidenten Gotabaya Rajapaksa har återvänt
till landet. Srilankeserna håller sin regering ansvarig för den värsta ekonomiska krisen
någonsin i landet. Ett fall i den utländska valutareserven ledde till en allvarlig brist
på livsmedel och bränsle. I september 2022 nådde Sri Lankas regering en preliminär
överenskommelse med IMF om ett lån på 2,9 miljarder US-dollar. Detta skulle vara
avhängigt av flera faktorer, bland annat skattereformer och omläggningen av Sri Lankas
skuld på 51 miljarder US-dollar, som landet är skyldigt sina borgenärer. Regeringen står
också inför utmaningen att övertyga människor om att det som en del av insatserna för
att öka intäkterna vore bra att privatisera viktiga tjänster inom den offentliga sektorn.

NEPAL

Förbindelserna mellan EU och Nepal går tillbaka till 1973 och grundar sig på
samarbetsavtalet från 1996. Nästan en fjärdedel av befolkningen lever på mindre än
två US-dollar per dag, och därför är Nepal beroende av externt bistånd, som uppgår till
25 procent av landets budget. EU är en av Nepals största givare av utvecklingsbistånd
och unionen har tredubblat sitt utvecklingsbistånd till 360 miljoner euro för perioden
2014–2020. EU har också upprepat vikten av att Nepal i större utsträckning utnyttjar
de handelsförmåner som landet får inom ramen för ordningen ”Allt utom vapen”.
Den gemensamma kommittén EU–Nepal sammanträdde senast i november 2021. Vid
detta möte diskuterade Nepal och EU i underkommittén för utvecklingssamarbete sitt
nuvarande samarbete. Tillsammans med Nepals nationella utvecklingsplan för 2019–
2024 stöder EU för närvarande Nepal inom ramen för det nya fleråriga vägledande
programmet 2021–2027, med tre prioriterade samarbetsområden: grön tillväxt för alla,
utveckling av humankapital och god samhällsstyrning. Dessa prioriterade områden är
också anpassade till EU:s globala strategier, såsom strategin för samarbete i regionen
Indiska oceanen/Stilla havet, initiativet för global återhämtning och handlingsplanen för
jämställdhet och kvinnors egenmakt i EU:s yttre åtgärder 2021–2025 (GAP III). Ett totalt
belopp på 209 miljoner euro har anslagits för perioden 2021–2024.
I april 2020 utarbetade EU ett stödpaket på 75 miljoner euro till Nepal för att mildra
covid-19-pandemins effekter och stimulera den nepalesiska ekonomin och efterfrågan
på arbetskraft, och därigenom stödja individuella inkomster i ett land som kännetecknas
av en utbredd ojämlikhet mellan de övre och nedre kasten samt marginaliserade
grupper som madheshifolken.
Den 23 januari 2020 höll Nepal val till nationalförsamlingen. Det styrande Nepals
kommunistiska parti fick 16 platser och Rastriya Janata Party (RJP-N) vann två platser.
Nepal har sedan december 2020 präglats av politisk instabilitet, då presidenten,
på rekommendation av premiärministern, upplöste parlamentet för att utlysa ett
tidigarelagt val. Högsta domstolen återinsatte parlamentet i februari 2021, men
regeringen förlorade i omröstningen om ett förslag om misstroendeförklaring i maj
2021. Den politiska oron fortsatte, och en period av stor politisk instabilitet följde 2022
då parlamentet upplöstes och återinsattes på nytt av Högsta domstolen. Enligt planerna
skulle det hållas allmänna val den 20 november 2022.
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De höga olje- och råvarupriserna i världen under 2022 har påverkat konsumentpriserna
i Nepal och utgör en risk för den politiska stabiliteten, eftersom detta kan leda till
oroligheter och protester, däribland krav på återinförande av hindumonarkin. Detta har
efterlysts av det hinduiska Rastriya Prajatantra Party (RPP), som skulle kunna förbättra
sitt valresultat vid de allmänna valen i november 2022. I Nepals blandade valsystem
kombineras majoritetsval i enmansvalkretsar och en proportionell valmetod, vilket gör
det svårt att få ett majoritetsmandat. De politiska partierna kommer därför sannolikt
att behöva bilda en koalition med maktdelningsöverenskommelser, vilket är brukligt i
Nepal.
Kina och Indien tävlar om att få inflytande i landet. De största utmaningarna är
att få till stånd en fredlig lösning på det politiska dödläget genom en reform av
konstitutionen, som måste ändras för att ta hänsyn till daliternas och de etniska
minoriteternas intressen, särskilt madheshifolkens intressen i Terai-provinsen, och
garantera nepalesiska migranters rättigheter utomlands.
Regeringen lyckades inte skipa övergångsrättvisa för offren för
människorättskränkningar under inbördeskriget. I april 2020 rekommenderade Högsta
domstolen att mandatet för den nepalesiska sannings- och försoningskommissionen
bör ändras för att förhindra straffrihet. Sannings- och försoningskommissionen, som
inrättades genom en lagstiftningsakt 2014, har hittills misslyckats, och det råder fortsatt
ett klimat av straffrihet. Amnesti har beviljats för brott som tortyr, sexuellt våld och
misshandel. Under 2014 inrättade regeringen också kommissionen för påtvingade
försvinnanden i syfte att utreda påtvingade försvinnanden av människor under den
väpnade konflikten och informera allmänheten om vad som hänt i fredsavtalets anda.
I februari 2015 beordrade Högsta domstolen en ändring av lagen, men regeringen
begärde att detta avgörande skulle upphävas. Den 26 april 2020 avvisade Högsta
domstolen denna begäran och bekräftade därmed vikten av rättvisa mekanismer
för övergångsrättvisa. Människorättsorganisationer välkomnade beslutet av Nepals
Högsta domstol från april 2020 om behovet av att ändra lagen om övergångsrättvisa.
I juli 2022 lade regeringen fram ett lagförslag om ändring av befintliga lagar, men
Amnesty International och Human Rights Watch anser inte att lagförslaget är i linje
med Högsta domstolens beslut och fortfarande skulle göra det svårt eller omöjligt att
lagföra gärningsmän.
Parlamentets delegation för förbindelserna med länderna i Sydasien besökte Bhutan
i september 2022 för att bedöma förbindelserna mellan Nepal och EU, som är den
största givaren av bistånd till utvecklingssamarbete. Eftersom Nepal kan komma
att avancera från den grupp länder som hör till de minst utvecklade senast 2026
välkomnar parlamentet att Nepal redan har ratificerat de flesta av de 27 grundläggande
konventioner som krävs för att ansöka om att få omfattas av GSP+.

BHUTAN

Bhutan, som har varit isolerat från omvärlden i århundraden, håller på att anpassa sig
till globaliseringen och stärka sin ekonomi, samtidigt som man vill bevara sina gamla
traditioner. Landet genomgick en fredlig övergång till parlamentarisk demokrati genom
den författning som antogs 2008 och som garanterar en fördelning av makten i form av
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en konstitutionell monarki. EU stöder Bhutans fullständiga självständighet i förhållande
till sina mäktiga grannar – Indien och Kina – och är fortsatt övertygat om att landet
bör kunna utforma sin egen säkerhets- och utrikespolitik, men erkänner samtidigt den
fortsatta oron för en suveränitetsförlust med tanke på Bhutans geografiska läge.
I EU:s fleråriga vägledande program för perioden 2014–2020 anslogs 49,3 miljoner
euro i bistånd till Bhutan. EU har haft en stark närvaro i Bhutan sedan 1982 och
arbetat för att minska fattigdom, främja demokratisering och god samhällsstyrning samt
stödja hållbart jordbruk och förnybara naturresurser. Den 24 maj 2018 sjösattes ett nytt
”handelsstödsprojekt mellan EU och Bhutan” med syftet att förbättra värdeökningen,
marknadsförbindelserna och regelverket för handel och investeringar.
Under perioden 2017–2022 har cirka 21,5 miljoner euro avsatts för att stödja hållbart
jordbruk och skogsbruk samt hantera klimatförändringarna. Som svar på de behov som
uppstått under covid-19-pandemin anslog EU dessutom ytterligare 4,5 miljoner euro
2020.
Det nuvarande fleråriga vägledande programmet för 2021–2027 fortsätter att stödja
Bhutan och är anpassat till den 12:e femårsplanen 2018–2023, med fokus på tre
prioriterade områden: klimatförändringar och grön tillväxt för ett motståndskraftigt
Bhutan, god samhällsstyrning för en inkluderande socioekonomisk utveckling och
digital omställning, som en drivkraft för förändring inom utbildning och offentliga tjänster.
Ett totalt belopp på 31 miljoner euro har anslagits för den inledande perioden 2021–
2024.
I februari 2022 höll EU och Bhutan för tionde gången formella samråd i Bryssel
och såg över sitt pågående samarbete. Bhutan redogjorde för de centrala åtgärder
som landet vidtar för att säkerställa en smidig och framgångsrik uppgradering från
kategorin minst utvecklade länder, som enligt planerna skulle äga rum 2023. EU
och Bhutan uttryckte tillfredsställelse över ratificeringen av ramavtalet mellan Bhutan
och Europeiska investeringsbanken (EIB) för att bana väg för en subventionerad
finansiering från EIB av utvecklingsprojekt i Bhutan. EU upprepade att man stöder
Bhutans utvecklingsplaner och erbjöd sig att bevilja Bhutan ökat förmånstillträde till
EU:s marknader inom ramen för GSP+ så snart Bhutan uppfyller de nödvändiga
villkoren. EU redogjorde för Global Gateway-strategin, som är EU:s nya plan för stora
investeringar i infrastrukturutveckling runtom i världen. Global Gateway lanserades
i december 2021 och uppdaterar EU:s strategi från 2018 för förbindelserna mellan
Europa och Asien. Strategin har en världsomfattande geografisk täckning och
fastställer ett investeringsmål på 300 miljarder euro fram till 2027. EU lovordade landet
i Himalaya för dess åtgärder för att säkerställa en hållbar, koldioxidsnål och klimattålig
utveckling. EU noterade också att Bhutan har gjort avgörande insatser för att skydda
barns och kvinnors rättigheter och främja jämställdhet. Det bör särskilt framhållas att
Bhutans parlament avkriminaliserade homosexualitet i december 2020.
Bhutan är en ung demokrati som leds av en kungafamilj och där den demokratiska
processen måste befästas. Bhutans isolering och känsla av utsatthet har bidragit
till att skapa en utpräglad nationell identitet som bygger på bevarandet av landets
religion, miljö och kultur. Att skydda landets kultur betraktas som mycket viktigt.
Bhutans kulturarv kommer till uttryck i konceptet bruttonationallycka (BNL), i linje med
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dess buddhistiska andliga kultur. BNL främjar värdena fred, icke-våld, medkänsla och
tolerans. Enligt 2008 års konstitution är BNL en utvecklingsfilosofi som använder ett
index för att mäta landets ekonomiska utvecklingsnivå tillsammans med nivån på
befolkningens välfärd och lycka. BNL erkändes i en FN-resolution 2011 och omfattar
flera områden: psykologiskt välbefinnande, levnadsstandard, god samhällsstyrning,
hälsa, utbildning, samhällsgemenskapens vitalitet, kulturell mångfald, tidsanvändning,
ekologisk mångfald och resiliens. Parlamentet stöder Bhutans miljöpolitik, som
syftar till att dels bevara landets biologiska mångfald – som är mycket sårbar för
klimatförändringar – dels förhindra alla former av miljöförstöring i linje med konceptet
BNL.
Parlamentets delegation för förbindelserna med länderna i Sydasien besökte Bhutan
i september 2022 för att bedöma den socioekonomiska utvecklingen i landet, som
kommer att avancera från den grupp länder som hör till de minst utvecklade senast
i december 2023. Detta innebär att Bhutan inte längre kommer att omfattas av
EU:s ordning ”Allt utom vapen”. Bhutan överväger att ansöka om GSP+, men det
förefaller osannolikt att Bhutan kommer att kunna underteckna och ratificera alla de
27 grundläggande internationella konventioner som krävs i tid.

MALDIVERNA

Trots att det fortfarande inte finns något formellt samarbetsavtal med Maldiverna
tillhandahåller EU samarbetsstöd för landsbygdssamhällen, turism och åtgärder för att
begränsa klimatförändringarna. I juli 2018 antog rådet (utrikes frågor) en ram för riktade
restriktiva åtgärder mot personer och enheter som är ansvariga för att undergräva
rättsstatsprincipen eller hindra en inkluderande politisk lösning i Maldiverna, samt mot
dem som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. I april
2021 beslutade rådet att inleda förhandlingar om ett partnerskaps- och samarbetsavtal
mellan EU och Maldiverna, vilket utgör en viktig milstolpe i de bilaterala förbindelserna
med Maldiverna. I september 2021 hölls det andra mötet mellan högre tjänstemän i
EU och Maldiverna i Bryssel för att stärka parternas förbindelser, bland annat genom
samarbete i regionen Indiska oceanen/Stilla havet.
Maldiverna är sårbara för klimatförändringar och utsätts för stigande havsnivåer och
kusterosion, som utgör allvarliga hot mot landets livskraft. Maldivernas parlament
planerar att utarbeta sin första klimatlag någonsin, som kommer att fastställa gränser
för föroreningar, och vidta åtgärder för att skydda och hjälpa till att återställa miljön. Data
från de senaste tjugo åren har visat på en stigande havsnivå med nästan fyra millimeter
per år i huvudstaden Malé och en förväntad stigning med cirka 40–50 centimeter
fram till år 2100. Detta leder till stranderosion, översvämningar, ökad försaltning av
grundvattnet och oförutsägbart väder, som redan orsakar översvämningar och torka.
Med tanke på att 80 procent av maldivierna bor inom ett avstånd på 100 meter från
havet utgör de fysiska konsekvenserna av dessa förändringar ett existentiellt hot.
Landet lider också under den höga ungdomsarbetslösheten, gängvåld
och narkotikamissbruk. Politiska och sociala oroligheter har tilltagit sedan
oppositionsledaren Ibrahim Mohamed Solih besegrade den tidigare presidenten
Abdulla Yamin Abdul Gayum i september 2018. I april 2019 hölls ett parlamentsval
i Maldiverna. Resultatet blev en jordskredsseger för Mohamed Solihs Maldiviska
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demokratiska partiet (MDP), som vann 65 av de 87 platserna i Folkets Majlis. I maj 2021
skadades den tidigare presidenten Mohammed Nasheed, nära vän till president Solih
och talman i parlamentet, allvarligt i en bombattack. Parlamentet har sett positivt på
Maldivernas demokratiska konsolideringsprocess. President Ibrahim Mohamed Solih
kommer att ställa upp i valet 2023 – med två skilda fraktioner i det regerande Maldiviska
demokratiska partiet. Regeringens ansträngningar är för närvarande inriktade på att
stärka ekonomin, särskilt turismsektorn, och förbättra förbindelserna med Indien när
det gäller infrastruktur och ekonomiskt stöd.
Maldiverna avancerade 2011 från den grupp länder som hör till de minst utvecklade
(MUL) och klassades 2013 som ett högremedelinkomstland. Landets ekonomi bygger
huvudsakligen på turism och fiske. EU är Maldivernas fjärde största handelspartner
och står för ungefär 10 procent av den sammanlagda handeln med varor (2019).
Turismen utgör 70 procent av Maldivernas BNP, och därför har landets ekonomi
drabbats hårt av covid-19-pandemin. EU tillhandahöll 3 miljoner euro i april 2020 för
att stödja åtgärder för att mildra de svårartade följderna av covid-19 på turismsektorn.
EIB har aviserat ett lån på 20 miljoner euro till stöd för återhämtningsåtgärder.
I augusti 2021 enades EU om att tillhandahålla 2 miljoner euro i gratis stöd för att bygga
ut den sektor som erbjuder pensionatsboende och dyksafari (”liveaboard”) i Maldiverna.
Detta stöd ingår i projektet EU Support for a Resilient Recovery of SME Tourism
Industry in the Maldives, och ges för att hjälpa Maldivernas små och medelstora
företag inom turistnäringen att bygga upp en motståndskraftig ekonomi efter covid-19-
pandemin.

Jorge Soutullo / Stefania Gazzina / Walter Masur / Cristina Stanculescu
10/2022
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