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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. hekelt het fenomeen van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk 

middenveld, dat een onderdeel vormt van een wereldwijde autoritaire aanval op de 

democratie en de mensenrechten; betreurt dat bepaalde derde landen de vrijheid van 

meningsuiting regelmatig beperken om het uiten van afwijkende meningen of kritiek 

onmogelijk te maken, ook online, door het mobiele internet te blokkeren, sociale media in 

te perken en communicatie met buitenlandse groepen te verbieden; herinnert eraan dat 

bepaalde groepen, bijvoorbeeld vrouwen, jongeren, LGBTI en minderheden, zoals Roma, 

inheemse volkeren en personen met een handicap, onevenredig sterk onder deze 

beperkingen te lijden hebben; roept de regeringen op om een onderzoek te starten naar en 

verantwoording te verzekeren voor de pesterijen en intimidatie aan het adres van 

maatschappelijke organisaties en individuele activisten, die alleen maar hun recht op 

vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging uitoefenen; waarschuwt voor het 

toenemende gebruik van onnodig en buitensporig geweld door veiligheidstroepen om 

samenkomsten in de kiem te smoren, onder meer via surveillance, willekeurige 

aanhoudingen, foltering en andere mishandeling en de oplegging van de doodstraf; uit zijn 

bezorgdheid over de ernstige inperkingen van de persvrijheid door bepaalde staten, die 

onafhankelijke media ontmantelen via pesterijen en repressieve wetgeving, waardoor 

journalisten en bloggers moeten kiezen tussen zelfcensuur, pesterijen en arrestaties, en 

ballingschap; wijst erop dat een langdurig stabiele, democratische en weerbare 

samenleving alleen mogelijk is als de openheid en autonomie van de ruimte voor het 

maatschappelijk middenveld, alsook het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, 

ook op het internet, en het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging, 

verzekerd worden; merkt op dat beperkingen op en bedreigingen van het maatschappelijk 

middenveld ook van niet-overheidsactoren kunnen komen, zoals de bedrijfswereld; hekelt 

de straffeloosheid van een aantal staten die het maatschappelijk middenveld aanvallen en 

betreurt dat dit soms geen gevolgen heeft voor de betrekkingen tussen bepaalde staten en 

de EU; 

2. is enorm bezorgd over de toenemende aanvallen op mensenrechtenverdedigers overal ter 

wereld; verzoekt de EU, en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 

zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie (HV/VV) in het bijzonder, 

een beleid vast te stellen om moord op mensenrechtenverdedigers stelselmatig en op 

ondubbelzinnige wijze te veroordelen, net als elke poging om hen te onderwerpen aan 

allerlei vormen van geweld, vervolging, bedreiging, intimidatie, gedwongen verdwijning, 

gevangenneming of willekeurige arrestatie, om zich krachtig uit te spreken tegen al wie 

dergelijke wreedheden begaat of laat gebeuren, en om intensiever aan publieksdiplomatie 

te doen, waarbij mensenrechtenverdedigers open en duidelijk worden gesteund; spoort de 

EU-delegaties en de diplomatieke vertegenwoordigingen van de lidstaten aan 

mensenrechtenverdedigers actief te blijven steunen, in het bijzonder door op stelselmatige 

wijze toe te zien op processen, opgesloten mensenrechtenverdedigers te bezoeken en in 

voorkomend geval verklaringen af te leggen over individuele zaken; 

3. onderstreept dat de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld een 

mondiaal fenomeen is, dat niet beperkt is tot ontwikkelingslanden maar ook steeds vaker 
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voorkomt in gevestigde democratieën en midden- en hoge-inkomenslanden, bijvoorbeeld 

in lidstaten van de EU en enkele van haar trouwste bondgenoten; verzoekt de EU en haar 

lidstaten om het goede voorbeeld te geven en de grondrechten voor het maatschappelijk 

middenveld strikt te eerbiedigen en elke negatieve tendens op dat gebied aan te pakken; 

4. verzoekt de EU om te erkennen dat regeringen, politieke partijen, parlementen en 

administraties in begunstigde landen in het kader van ontwikkelingsstrategieën begeleid 

moeten worden om strategieën te ontwikkelen om een passende juridische, bestuurlijke en 

politieke omgeving te scheppen opdat maatschappelijke organisaties efficiënt zouden 

kunnen werken; 

5. is van oordeel dat de EU haar instrumenten voor het buitenlands beleid, zoals haar 

mensenrechten- en ontwikkelingsinstrumenten en bilaterale overeenkomsten, moet 

inzetten om de structurele oorzaken van het probleem van de steeds beperktere ruimte 

voor het maatschappelijk middenveld aan te pakken en daarbij een brede benadering moet 

ontwikkelen, omdat bepaalde landen, waaronder ontwikkelingslanden, beperkingen 

opleggen, zoals willekeurige registratie- en verslagleggingsvereisten, onterechte 

strafrechtelijke vervolging, met inbegrip van smaadwetgeving, invallen en audits, 

terrorismebestrijdings- en veiligheidsmaatregelen, reisverboden, bevriezing van activa en 

vrijheidsberoving; is bezorgd dat wanneer maatschappelijke organisaties wettelijk 

buitenlandse financiering kunnen krijgen, zij als "buitenlandse agenten" kunnen worden 

bestempeld, waardoor zij worden gestigmatiseerd en aanzienlijk meer risico lopen; 

verzoekt de EU om haar instrumenten en beleid inzake institutionele opbouw en de 

rechtsstaat te versterken en er duidelijke benchmarks voor verantwoording en de strijd 

tegen straffeloosheid voor willekeurige arrestaties, misbruik door de politie, foltering en 

andere mishandeling van mensenrechtenverdedigers in op te nemen, rekening houdend 

met het feit dat vrouwen en mannen deze zaken anders beleven; 

6. is van mening dat er een duidelijker verband moet zijn tussen de verschillende EU-

instrumenten voor buitenlands beleid: zo moet bij de vaststelling van de toewijzingen van 

ontwikkelingssamenwerking aan derde landen bijvoorbeeld rekening worden gehouden 

met trends en met de situatie met betrekking tot de verdediging van de mensenrechten en 

de democratische vrijheden in het betrokken land, alsook met de mate waarin de 

standpunten inzake buitenlands beleid van dat land aanleunen bij die van de EU; 

7. verzoekt de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de lidstaten, 

VV/HV en de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten om hun stem 

duidelijker te laten horen en stelselmatig en in een zo vroeg mogelijke fase bezwaar te 

maken, ruim voordat de beperkende wetgeving en praktijken die het functioneren van 

maatschappelijke organisaties belemmert, worden aangenomen, en om dit onderwerp in 

het kader van politieke en mensenrechtendialogen op het hoogste niveau systematisch 

onder de aandacht te brengen; waarschuwt voor situaties waarin een al te ruime definitie 

van terrorisme wordt gebruikt om journalisten, mensenrechtenverdedigers en politieke 

dissidenten het zwijgen op te leggen; is van oordeel dat de EU de methode van 

conditionaliteit moet blijven toepassen bij het verlenen van financiële bijstand aan 

regeringen van ontwikkelingslanden, op basis van de ruimte die het maatschappelijk 

middenveld krijgt; benadrukt het belang van de rol van de EU-delegaties en moedigt hun 

verdere betrokkenheid bij de ondersteuning van mensenrechtenverdedigers en individuele 

activisten aan, onder meer door bijstand te verlenen bij gerechtelijke procedures en 
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toezicht te houden op de strafprocessen van mensenrechtenverdedigers; is van mening dat 

de lidstaten bij een snelle en dramatische beperking van de ruimte voor het 

maatschappelijk middenveld de getroffen mensenrechten-ngo's/individuele 

mensenrechtenverdedigers op hoog niveau publieke erkenning moeten geven voor hun 

werk, bijvoorbeeld door ze een bezoek te brengen tijdens officiële bezoeken; 

8. dringt er bij alle EU-actoren op aan om zich binnen multilaterale fora actiever in te zetten 

voor de versterking van het internationale juridische kader dat het fundament vormt voor 

democratie en mensenrechten, bijvoorbeeld door samen te werken met multilaterale 

organisaties, zoals de VN, met inbegrip van de speciale procedures van de VN en het 

mechanisme van de universele periodieke doorlichting (UPR) van de VN-

Mensenrechtenraad, en met regionale organisaties, zoals de Organisatie van Amerikaanse 

Staten (OAS), de Afrikaanse Unie (AU), de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten 

(ASEAN), de Arabische Liga (LAS) en de werkgroep voor de versterking van de positie 

en de bescherming van het maatschappelijk middenveld van de Gemeenschap van 

democratieën; herinnert eraan dat de Unie samen met alle partnerlanden een inclusieve 

mensenrechtendialoog moet opzetten waaraan ook de organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld deelnemen; verzoekt de Unie en de lidstaten voorts om hun programma's voor 

goed bestuur met derde landen te versterken en de uitwisseling van goede praktijken op 

het gebied van inclusie en participatie van maatschappelijke organisaties aan de 

besluitvorming te bevorderen; is van mening dat tripartite dialogen tussen regeringen, de 

EU en maatschappelijke organisaties moeten worden bevorderd, ook over lastige 

vraagstukken als veiligheid en migratie; 

9. pleit voor de oprichting, met betrokkenheid van de bevoegde EU-instellingen, van een 

mechanisme voor bewaking en vroegtijdige signalering van beperkingen van de ruimte 

voor het maatschappelijk middenveld, op basis waarvan bedreigingen van de ruimte voor 

het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenverdedigers worden bewaakt en een 

waarschuwing wordt gegeven als er bewijs is dat een ontwikkelingsland werkt aan 

ernstige nieuwe beperkingen ten aanzien van het maatschappelijk middenveld, of als de 

regering door de overheid georganiseerde niet-gouvernementele organisaties (GONGO's) 

gebruikt om te laten uitschijnen dat er een onafhankelijk maatschappelijk middenveld is, 

zodat de EU in staat is eerder en op gecoördineerde en concrete wijze in actie te komen; 

10. verbindt zich ertoe op jaarbasis en in via grondige raadpleging van relevante institutionele 

spelers en ngo's een lijst op te stellen van landen waar de ruimte voor het maatschappelijk 

middenveld het sterkst wordt bedreigd; 

11. verzoekt de Commissie om via het Europees instrument voor democratie en 

mensenrechten (EIDHR) meer middelen beschikbaar te stellen om het probleem van de 

steeds beperktere ruimte voor en de situatie van mensenrechtenverdedigers aan te pakken; 

betreurt dat de jaarlijkse bedragen in sommige landen op een zeer laag niveau liggen; 

verzoekt de Commissie uit te zoeken welke nieuwe activiteiten op dit gebied via het 

EIDHR gefinancierd kunnen worden, door middel van een brede benadering van 

maatschappelijke organisaties, en inspanningen te blijven leveren om een flexibeler en 

eenvoudiger procedure in te voeren voor de toegang tot EIDHR-middelen, met name voor 

jongeren, en onder meer duidelijker uitzonderingen in te voeren voor maatschappelijke 

organisaties die specifiek gevaar lopen en te voorzien in steun voor niet-geregistreerde 

groepen, die uiteindelijk door de overheden erkend zouden moeten worden; vindt dat meer 
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nadruk moet komen te liggen op ondersteuning van lokale groepen en actoren, omdat 

problemen op het gebied van de mensenrechten vaak meer en directer gevoeld worden op 

lokaal niveau; wijst nogmaals op het belang van het EIDHR, dat dringende rechtstreekse 

financiële en materiële bijstand verleent aan mensenrechtenverdedigers die gevaar lopen, 

en van het noodfonds, dat de EU-delegaties in staat stelt om rechtstreeks ad-hoctoelagen 

te verstrekken; erkent het belang van coalities en consortia van internationale en nationale 

spelers uit het maatschappelijk middenveld om het werk van plaatselijke ngo's te 

vergemakkelijken en te beschermen tegen repressieve maatregelen; verzoekt de 

Commissie, de EDEO en de lidstaten om een effectieve, gezamenlijke tenuitvoerlegging 

van de EU-richtsnoeren voor mensenrechtenverdedigers te bevorderen in alle derde 

landen waar het maatschappelijk middenveld gevaar loopt, door plaatselijke strategieën 

vast te stellen voor de volledige toepassing ervan; 

12. verzoekt de Commissie en de EDEO om in het kader van het EU-actieplan inzake 

mensenrechten en democratie en in het kader van de tussentijdse herziening van EIDHR 

beste praktijken vast te stellen en duidelijke benchmarks en indicatoren te ontwikkelen 

met betrekking tot de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld, 

zodat de vooruitgang op dit gebied kan worden gemeten. 
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