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Euroopan parlamentin päätöslauselma Intian kansalaisuuslain muutoksesta 2019
(2020/2519(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 15 artiklan,

– ottaa huomioon EU:n perusoikeuskirjan 21 artiklan,

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 91 (1951) Kašmirista,

– ottaa huomioon vuonna 2019 julkaistun YK:n raportin Kašmirista,

– ottaa huomioon marraskuussa 2005 allekirjoitetun EU:n ja Intian strategisen 
kumppanuuden yhteisen toimintasuunnitelman sekä EU:n ja Intian temaattisen 
ihmisoikeusvuoropuhelun,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen korkean tason kokouksen julistuksen 
oikeusvaltioperiaatteesta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä yleiskokouksen 
30. marraskuuta 2012 hyväksymän päätöslauselman (A/RES/67/1),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Intian kansanpuolue (Bharatiya Janata Party, BJP) voitti parlamenttivaalit 
toukokuussa 2019 ja Narendra Modi nousi toisen kerran maan pääministeriksi ja että 
kansallismielinen suuntaus on sen jälkeen voimistunut Intian hallituksessa, joka on 
syrjinyt, ahdistellut ja haastanut oikeuteen kansallisia ja uskonnollisia vähemmistöjä 
sekä vaientanut opposition jäseniä, ihmisoikeusjärjestöjä, ihmisoikeuksien puolustajia ja 
hallitusta arvostelleita toimittajia;

B. ottaa huomioon, että elokuussa 2019 hallitus kumosi Jammun ja Kašmirin osavaltiolta 
sen perustuslaillisen erityisaseman ja jakoi sen kahdeksi erilliseksi liittovaltion 
hallinnassa olevaksi alueeksi; toteaa, että hallitus lähetti alueelle lisää joukkoja, katkaisi 
internet- ja puhelinyhteydet ja otti ennaltaehkäisevästi säilöön tuhansia ihmisiä, myös 
vaaleilla valittuja johtajia, mikä tuomittiin kansainvälisessä yhteisössä;

C. huomauttaa, että turvallisuusneuvosto on hyväksynyt päätöslauselmia, joissa vaaditaan 
kansanäänestyksen järjestämistä, jotta kaikki kašmirilaiset saisivat ratkaista Kašmirin 
tulevan aseman, mutta niitä ei ole koskaan pantu täytäntöön;

D. ottaa huomioon, että Intian parlamentti hyväksyi 11. joulukuuta 2019 Intian muutetun 
kansalaisuuslain, jolla muutetaan vuoden 1955 kansalaisuuslakia Intian kansalaisuuden 
myöntämiseksi Pakistanista, Bangladeshista ja Afganistanista ennen joulukuuta 2014 
vainoa paenneille hinduille, sikheille, buddhalaisille, jainalaisille, parseille ja kristityille 
uskonnollisten vähemmistöjen jäsenille; toteaa, että uuden kansalaisuuslain ulkopuolelle 
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on jätetty muslimit ja muut näistä maista tulleet sekä Sri Lankan tamilipakolaiset, 
Myanmarin rohingyat ja Tiibetin buddhalaispakolaiset; huomauttaa, että tällä 
lainmuutoksella uskonnosta tehdään ensimmäistä kertaa Intian kansalaisuuslaissa 
kansalaisuuden kriteeri; ottaa huomioon, että muutos on vastoin Intian perustuslain 
maallista luonnetta;

E. toteaa, että muutettu kansalaisuuslaki rikkoo Intian kansainvälisiä velvoitteita, joiden 
mukaisesti sen on estettävä kansalaisuuden menettäminen rodun, ihonvärin, syntyperän 
taikka kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella, sellaisina kuin nämä velvoitteet on 
vahvistettu kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä 
yleissopimuksessa ja muissa ihmisoikeussopimuksissa; huomauttaa, että muutettu 
kansalaisuuslaki rikkoo selvästi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 15 
artiklaa, jossa todetaan, että ”jokaisella on oikeus kansalaisuuteen” ja että ”keltään ei 
saa mielivaltaisesti riistää kansalaisuutta eikä evätä oikeutta kansalaisuuden 
vaihtamiseen”; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on 
luonnehtinut muutettua kansalaisuuslakia ”pohjimmiltaan syrjiväksi” ja todennut myös, 
että Intian ”tavoite vainottujen ryhmien suojelemisesta on tervetullut” mutta se olisi 
saavutettava syrjimättömän ”vahvan kansallisen turvapaikkajärjestelmän” avulla;

F. ottaa huomioon, että kaikki valtiot ovat sitoutuneet kunnioittamaan erottelematta 
kaikkien ihmisoikeuksia; toteaa, että yksilöllä tiettyyn valtioon kansalaisuuden kautta 
oleva oikeudellinen side on käytännössä edelleen olennainen edellytys sille, että hän voi 
nauttia kaikkia ihmisoikeuksia ja saada niihin liittyvää suojelua;

G. huomauttaa, että YK:n yleiskokouksen korkean tason kokouksen julistuksessa 
oikeusvaltioperiaatteesta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä yleiskokouksen 
30. marraskuuta 2012 hyväksymässä päätöslauselmassa todetaan, että ”kaikki henkilöt, 
instituutiot ja yhteisöt, niin julkiset kuin yksityisetkin, valtio itse mukaan lukien, ovat 
tilivelvollisia oikeudenmukaisille ja tasapuolisille laeille ja oikeutettuja ilman 
minkäänlaista syrjintää yhtäläiseen lain suojaan”;

H. toteaa, että muutettu kansalaisuuslaki merkitsee vaarallista muutosta tapaan, jolla 
kansalaisuus määritetään Intiassa, ja on omiaan synnyttämään maailman suurimman 
kansalaisuudettomuuskriisin ja aiheuttamaan suunnatonta inhimillistä kärsimystä;

I. ottaa huomioon, että lainsäädännön hyväksyminen johti Intiassa laajamittaisiin 
protesteihin; toteaa, että pääkaupungissa Delhissä samoin kuin Mumbaissa, Kolkatassa, 
Bangaloressa ja Hyderabadissa on järjestetty valtavia mielenosoituksia; huomauttaa, 
että muutettu kansalaisuuslaki on herättänyt henkiin vanhat vihollisuudet Tripurassa; 
toteaa, että Assamissa, Uttar Pradeshissa ja muissa maan koillisosan osavaltioissa 
muutettua kansalaisuuslakia on vastustettu väkivaltaisissa mielenosoituksissa, sillä on 
pelätty, että Intian kansalaisuuden myöntäminen pakolaisille ja maahanmuuttajille 
johtaa alueen asukkaiden ”poliittisten, sivistyksellisten ja maaoikeuksien” 
menettämiseen ja lisää entisestään Bangladeshista tapahtuvaa maahanmuuttoa; ottaa 
huomioon, että mielenosoittajat ovat vaatineet myöntämään Intian kansalaisuuden 
muslimipakolaisille ja -maahanmuuttajille;

J. toteaa, että mielenosoittajat ympäri Intiaa ovat arvostelleet uutta lakia perustuslain 
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vastaiseksi siksi, että siinä syrjitään muslimeja; ottaa huomioon, että kansalaiset vaativat 
luopumaan lainmuutoksesta ja olemaan perustamatta koko maan kattavaa kansallista 
kansalaisrekisteriä; toteaa kansalaisten olevan huolissaan siitä, että islaminuskoisista 
Intian kansalaisista tehdään kansalaisuudettomia ja heidät viedään pidätysleireille; 
huomauttaa, että mielenosoittajat ovat tuominneet Intian hallituksen autoritaarisen 
toiminnan, poliisin kovat otteet yliopistoissa ja mielenilmausten tukahduttamisen;

K. toteaa, että Intian hallitus on reagoinut mielenilmauksiin määräämällä 
ulkonaliikkumiskiellon, katkaisemalla internetyhteydet, pidättämällä 
ihmisoikeusaktivisteja ja väitetysti kiduttamalla ihmisiä;

L. toteaa, että sen sijaan, että maan hallituksen johtohenkilöt olisivat puuttuneet 
huolenaiheisiin, toteuttaneet korjaavia toimia, vaatineet turvallisuusjoukkoja toimimaan 
maltillisesti ja varmistaneet tilivelvollisuuden, monet heistä ovat yrittäneet 
kyseenalaistaa mielenosoittajien uskottavuuden ja arvostelleet ja uhkailleet heitä;

M. huomauttaa, että mielenosoituksissa on kuollut useita mielenosoittajia ja loukkaantunut 
niin mielenosoittajia kuin poliisejakin ja julkista ja yksityistä omaisuutta on 
vahingoitettu; toteaa, että useiden osavaltioiden hallitukset ovat joko pidättäneet 
muutettua kansalaisuuslakia vastustaneita mielenosoittajia tai langettaneet heille 
kieltomääräyksiä rikosprosessilain 144 ja 149 pykälän nojalla; ottaa huomioon, että 
mielenosoittajiin on kohdistettu voimankäyttöä ja rajoittavia toimenpiteitä, jotka 
rikkovat heidän oikeuttaan tulla nähdyksi ja kuulluksi; on huolissaan siitä, että monia 
ihmisiä on pidätetty tai heiltä on katkaistu internetyhteys;

N. toteaa, että koko maan laajuiset mielenosoitukset muutettua kansalaisuuslakia vastaan 
ovat vaatineet eniten kuolonuhreja Uttar Pradeshissa ja että kuolleiden joukossa on 8-
vuotias lapsi Varanasista; toteaa, että ainakin 22 mielenosoittajan kerrotaan 
menehtyneen luotien aiheuttamiin vammoihin; ottaa huomioon, että uhrien omaiset ovat 
puhuneet ahdingostaan, joka johtuu siitä, että he eivät ole pystyneet saamaan 
ruumiinavauspöytäkirjoja eivätkä tekemään poliisille rikosilmoitusta; toteaa, että 
mellakoista tehdyt rikosilmoitukset ovat yksityiskohtaisia ja ovat johtaneet useisiin 
pidätyksiin ja vahingonkorvauskanteisiin;

O. ottaa huomioon, että on saatu uskottavia tietoja siitä, että Intiassa pidätettyinä olevia 
mielenosoittajia on kidutettu;

P. toteaa, että eräät osavaltiot ovat ilmoittaneet, etteivät ne aio panna täytäntöön muutettua 
kansalaisuuslakia, ja jotkut osavaltiot, kuten Kerala, ovat riitauttaneet uuden 
kansalaisuuslain;

Q. ottaa huomioon, että EU:n ja Intian väliset kauppaneuvottelut ovat käynnissä;

1. on syvästi huolissaan siitä, että Intia on ottanut käyttöön oikeudelliset perusteet, joilla 
miljoonilta muslimeilta voidaan riistää perusoikeus, joka koskee yhdenvertaista 
mahdollisuutta kansalaisuuteen; on huolissaan siitä, että muutettua kansalaisuuslakia 
saatettaisiin kansallisen kansalaisrekisterin ohella käyttää siihen, että monista 
islaminuskoisista tehdään kansalaisuudettomia;
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2. muistuttaa Intian hallitusta sen velvoitteista, jotka sillä on kansallisiin tai etnisiin, 
uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista vuonna 
1992 annetun YK:n julistuksen perusteella, ja toteaa, että julistuksessa asetetaan maille 
velvoite suojella uskonnollisten vähemmistöjen olemassaoloa ja identiteettiä niiden 
alueella ja toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä, jotta tämä myös saavutetaan; muistuttaa 
Intian hallitusta siitä, että hallitusten on varmistettava, että vähemmistöryhmiin, 
uskonnolliset vähemmistöt mukaan lukien, kuuluvat ihmiset voivat käyttää 
ihmisoikeuksiaan syrjimättä ja lain edessä täysin yhdenvertaisina, ja tuomitsee jyrkästi 
sen, että Intia loukkaa näitä kansainvälisesti tunnustettuja periaatteita;

3. kehottaa kiireesti Intian hallitusta ja parlamenttia osoittamaan, että ne sitoutuvat 
nimenomaisesti takaamaan kaikilta osin pakolaisten ja maahanmuuttajien suojelun 
näiden uskonnosta riippumatta;

4. kehottaa Intian viranomaisia käymään rakentavaa vuoropuhelua mielenosoittajien 
kanssa ja harkitsemaan heidän vaatimuksiaan, jotka koskevat syrjivän muutetun 
kansalaisuuslain kumoamista;

5. ilmaisee solidaarisuutensa 7. tammikuuta 2020 pidettyyn yleislakkoon osallistuneille; 
huomauttaa, että yli 250 miljoonaa työntekijää lähti kaduille osoittamaan mieltään 
kaikkia koskevan sosiaaliturvan puolesta, valtionyhtiöiden yksityistämistä vastaan ja 
muutettua kansalaisuuslakia vastaan; tuomitsee liiallisen voimankäytön 
mielenosoitusten tukahduttamisessa; korostaa, että kansalaisilla on oikeus osoittaa 
mieltään; kehottaa Intian hallitusta aloittamaan uskottavan, riippumattoman tutkinnan 
väitteistä, jotka koskevat lainvalvontaviranomaisten liiallista voimankäyttöä ja 
väkivaltaa mielenosoittajia kohtaan;

6. kehottaa Intian viranomaisia lopettamaan mielenilmausten kriminalisoinnin, poistamaan 
sananvapautta ja rauhanomaista kokoontumisvapautta koskeviin oikeuksiin kohdistuvat 
suhteettomat rajoitukset, lopettamaan summittaiset internetin käyttökatkot ja 
varmistamaan kaikkien ihmisoikeuksien suojelun;

7. tuomitsee sen, että alaikäisiä ja rauhanomaisesti mieltään osoittaneita on kidutettu ja 
pidätetty ja että viranomaisia arvostelleita on vangittu;

8. kehottaa Intian viranomaisia sallimaan YK:n erityismenettelyihin liittyvät vierailut ja 
mainitsee esimerkkeinä mielipiteen- ja sananvapauden edistämisestä ja suojelusta 
vastaavan YK:n erityisraportoijan, oikeutta rauhanomaiseen kokoontumis- ja 
yhdistymisvapauteen käsittelevän YK:n erityisraportoijan sekä laittomia, summittaisia 
tai mielivaltaisia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan;

9. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tuomitsemaan kaiken väkivallan muutettua 
kansalaisuuslakia vastustavien jatkuvien mielenosoitusten yhteydessä sekä sen, että 
lainvalvontaviranomaiset ovat väitteiden mukaan tappaneet mielenosoittajia, ja myös 
tuomitsemaan kaikki tapaukset, jotka koskevat poliisin liiallista voimankäyttöä ja joista 
osan Amnesty Internationalin Intian-osasto on vahvistanut;

10. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita edistämään Kašmiria koskevien YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien täytäntöönpanoa; kehottaa Intiaa ja Pakistania 
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ottamaan huomioon tämän konfliktin ratkaisemisesta saatavat valtavat inhimilliset, 
taloudelliset ja poliittiset hyödyt; on syvästi huolissaan kasvavista jännitteistä Intian ja 
Pakistanin välillä, sillä kumpikin niistä on ydinasevaltio, ja toteaa, että Intian 
hallituksen Kašmiria ja kansalaisuutta koskevat kiistanalaiset päätökset ovat 
pahentaneet tilannetta entisestään; tuomitsee Intian Kašmirin asemaan tekemät 
yksipuoliset muutokset; pyytää kumpaakin osapuolta panemaan täytäntöön YK:n 
pakolaisjärjestön Kašmiria koskevan raportin suositukset;

11. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita ottamaan kiistanalaisen uuden kansalaisuuslain 
puheeksi yhteyksissä ja neuvotteluissa niiden intialaisten kumppanien kanssa ja katsoo, 
että EU:n Intian kanssa tekemään kauppasopimukseen olisi sisällyttävä vahva 
ihmisoikeuslauseke, jossa on tehokas täytäntöönpano- ja keskeytysmekanismi;

12. kehottaa Intian viranomaisia aloittamaan pikaisesti puolueettoman tutkinnan väitteistä, 
jotka koskevat rauhanomaisten mielenosoittajien kiduttamista ja kaltoinkohtelua;

13. pyytää EU:ta ja jäsenvaltioita kaikissa kahden- ja monenvälisissä kokouksissa 
kehottamaan Intian viranomaisia siihen, että ne aloittavat rakentavan 
ihmisoikeusvuoropuhelun ja luopuvat kovista otteista ihmisoikeuksien parissa toimivia 
yksittäisiä ihmisiä ja järjestöjä vastaan;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Intian hallitukselle ja 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle (EUH).


