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Resolucija Evropskega parlamenta o spremembi indijskega zakona o državljanstvu iz 
leta 2019
(2020/2519(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Ustanovne listine Organizacije združenih narodov,

– ob upoštevanju člena 15 Splošne deklaracije človekovih pravic,

– ob upoštevanju člena 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Organizacije združenih narodov št. 91 
(1951) o Kašmirju,

– ob upoštevanju poročila OZN o Kašmirju iz leta 2019,

– ob upoštevanju skupnega akcijskega načrta strateškega partnerstva Indija-EU, 
podpisanega novembra 2005, in tematskega dialoga EU-Indija o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju deklaracije s srečanja generalne skupščine OZN na visoki ravni o 
načelih pravne države na nacionalni in mednarodni ravni ter resolucije, ki jo je 
generalna skupščina sprejela 30. novembra 2012 (A/RES/67/1),

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je indijska vlada, vse odkar je stranka Bharatiya Janata maja 2019 zmagala na 
splošnih volitvah in je predsednik vlade Narendra Modi osvojil drugi mandat, še bolj 
nacionalistično usmerjena ter diskriminira, nadleguje in preganja narodne in verske 
manjšine ter skuša utišati opozicijo, skupine za človekove pravice, zagovornike 
človekovih pravic in novinarje, ki so kritični do vlade;

B. ker je vlada avgusta 2019 preklicala posebni ustavni status države Džamu in Kašmir ter 
jo razdelila na dve ločeni zvezni ozemlji; ker je vlada v regijo napotila še več vojakov, 
prekinila internetne in telefonske povezave ter preventivno pridržala na tisoče ljudi, 
vključno z izvoljenimi voditelji, kar je mednarodna javnost obsodila;

C. ker resolucije Varnostnega sveta z zahtevo za referendum, kjer bi vsi Kašmirci odločali 
o statusu pokrajine, nikoli niso bile uresničene;

D. ker je indijski parlament 11. decembra 2019 sprejel spremembo zakona o državljanstvu 
iz leta 1955, v skladu s katero bi lahko pripadniki hindujske, sikhovske, budistične, 
džainistične, parsijske in krščanske verske manjšine, ki so pred decembrom 2014 
zbežali iz Pakistana, Bangladeša in Afganistana, ker so bili tam preganjani, dobili 
indijsko državljanstvo; ker so iz tega spremenjenega zakona izključeni muslimani in 
drugi iz omenjenih držav, pa tudi tamilski begunci s Šrilanke, pripadniki ljudstva 
Rohinga iz Mjanmara in budistični begunci iz Tibeta; ker se s to spremembo prvič v 
indijski zakonodaji uvaja veroizpoved kot merilo za pridobitev džavljanstva; ker je ta 
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sprememba v nasprotju z laično naravo indijske ustave;

E. ker je spremenjeni zakon o državljanstvu v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi 
Indije glede preprečevanja odvzema državljanstva na podlagi rase, barve kože, porekla 
ali narodne ali etnične pripadnosti, kot je zapisano v Mednarodnem paktu o 
državljanskih in političnih pravicah ter drugih pogodbah o človekovih pravicah; ker je 
ta zakon očitno v nasprotju s členom 15 Splošne deklaracije človekovih pravic, ki 
določa, da ima vsakdo pravico do državljanstva in da se ne sme nikomur samovoljno 
vzeti državljanstvo ali zakonita pravica do spremembe državljanstva; ker je Urad 
visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice o tem zakonu dejal, da je v 
svojem bistvu diskriminatoren, in dodal, da so prizadevanja Indije za zaščito 
preganjanih skupin sicer dobrodošla, a da bi morala to doseči z nediskriminatornim in 
stabilnim nacionalnim azilnim sistemom;

F. ker morajo vse države brez razlikovanja spoštovati človekove pravice vseh 
posameznikov; ker je posameznikova pravna povezanost z določeno državo prek 
državljanstva v praksi še vedno osnovni pogoj za uživanje in varstvo vseh človekovih 
pravic;

G. ker je v izjavi s srečanja generalne skupščine na visoki ravni o pravni državi na 
nacionalni in mednarodni ravni ter v resoluciji, ki jo je 30. novembra 2012 sprejela 
generalna skupščina Združenih narodov, zapisano, da vse osebe, institucije ter javni in 
zasebni subjekti, vključno z državo, odgovarjajo pošteni in pravični zakonodaji in so 
upravičeni do enakega in nediskriminatornega zakonskega varstva;

H. ker sprememba zakona o državljanstvu pomeni nevaren premik v načinu podeljevanja 
državljanstva v Indiji, poleg tega pa bi utegnila povzročiti največjo krizo apatridnosti na 
svetu in veliko trpljenja;

I. ker je sprejetje tega zakona povzročilo množične proteste v Indiji; ker v indijski 
prestolnici Delhiju, pa tudi v Mumbaju, Kalkuti, Bangaloreju in Hyderabadu potekajo 
množične demonstracije; ker je ta zakon znova zanetil dolgoletne sovražnosti v Tripuri; 
ker v Asamu, Utar Pradešu in drugih severovzhodnih zveznih državah potekajo nasilni 
protesti proti temu zakonu zaradi bojazni, da bi podelitev indijskega državljanstva 
beguncem in priseljencem privedla do izgube njihovih političnih pravic, kulture in 
pravice do posesti ter spodbudila nadaljnje migracije iz Bangladeša; ker so protestniki 
zahtevali, da se indijsko državljanstvo podeli muslimanskim beguncem in priseljencem;

J. ker protestniki po vsej Indiji novi zakon kritizirajo zaradi neustavnosti in diskriminacije 
muslimanov; ker državljani zahtevajo, da se sprememba opusti in da se nacionalni 
register državljanov ne izvaja; ker so državljani zaskrbljeni, da bodo muslimanski 
indijski državljani ostali brez državljanstva in da bodo zaprti v centre za pridržanje; ker 
protestniki obsojajo avtoritarno držo indijske vlade, policijsko represijo na univerzah in 
zatiranje protestov;

K. ker se je indijska vlada na proteste odzvala tudi z uvedbo policijske ure, prekinitvijo 
internetnega dostopa, pridržanjem aktivistov za človekove pravice in domnevno celo z 
mučenjem;

L. ker številni vladni voditelji skušajo diskreditirati in zavrniti protestnike ter jim grozijo, 
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namesto da bi obravnavali njihove pomisleke, skušali popraviti nastale razmere, 
varnostne sile pozvali, naj ukrepajo preudarno, in zagotovili, da vsak odgovarja za svoje 
ravnanje;

M. ker je v protestih umrlo več protestnikov, ranjeni so bili tako protestniki kot policisti, 
poškodovana pa je bila tudi javna in zasebna lastnina; ker so vlade več zveznih držav 
osebe, ki so protestirale proti spremembi zakona, bodisi aretirale ali jim izrekle 
prepovedi iz oddelkov 144 in 149 kazenskega zakonika; ker uporaba sile in omejevalnih 
ukrepov zoper protestnike pomeni kršitev njihove pravice, da se izpostavijo in izrazijo 
svoje mnenje; je zaskrbljen, ker se je veliko ljudi znašlo v priporu ali pa nimajo dostopa 
do interneta;

N. ker je v valu protestov proti spremembi zakona po vsej državi največ ljudi umrlo v Utar 
Pradešu, med njimi tudi osemletnik v Varanasiju; ker naj bi zaradi strelnih ran umrlo 
več kot 22 protestnikov; ker so družine žrtev v hudi stiski, saj da ne morejo pridobiti 
rezultatov obdukcije, niti vložiti poročila o prijavi kaznivega dejanja na policiji; ker so 
tovrstna poročila o nemirih zelo podrobna in so privedla do številnih aretacij in 
odškodninskih postopkov;

O. ker naj bi po verodostojnih poročilih priprte protestnike v Indiji mučili;

P. ker so nekatere zvezne države napovedale, da spremembe zakona o državljanstvu ne 
bodo izvajale, spet druge, kot je Kerala, pa skušajo ta zakon pravno izpodbijati;

Q. ker med EU in Indijo potekajo trgovinska pogajanja;

1. je zelo zaskrbljen, ker je Indija ustvarila pravno podlago, s katero bi na milijone 
muslimanom odvzela temeljno pravico do enakega dostopa do državljanstva; je 
zaskrbljen, da bi se sprememba zakona o državljanstvu in nacionalni register 
državljanov lahko uporabljala za to, da bi številni muslimanski državljani ostali brez 
državljanstva;

2. opozarja indijsko vlado na njene obveznosti v skladu z deklaracijo Združenih narodov o 
pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin iz leta 1992, v 
skladu s katero morajo države na svojih ozemljih zaščititi obstoj in identiteto verskih 
manjšin in za to sprejeti ustrezne ukrepe; opozarja indijsko vlado, da morajo vlade 
zagotoviti, da bodo pripadniki manjšin, vključno z verskimi manjšinami, lahko 
uveljavljali svoje človekove pravice brez diskriminacije in da bodo enaki pred 
zakonom, ter odločno obsoja, da Indija ta mednarodno priznana načela krši;

3. nujno poziva indijsko vlado in parlament, naj pokažeta svojo zavezanost doslednemu 
zagotavljanju zaščite beguncev in migrantov, ne glede na vero;

4. poziva indijske oblasti, naj konstruktivno sodelujejo s protestniki in upoštevajo njihovo 
zahtevo po razveljavitvi diskriminatorne spremembe zakona o državljanstvu;

5. izraža solidarnost z vsedržavno stavko, ki je potekala 7. januarja; ugotavlja, da je več 
kot 250 milijonov delavcev na ulicah zahtevalo socialno varnost za vse ter protestiralo 
proti privatizaciji javnih podjetij in spremembi zakona o državljanstvu; obsoja 
prekomerno uporabo sile nad protestniki; poudarja, da imajo državljani pravico do 
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protestov; poziva indijsko vlado, naj uvede verodostojno, neodvisno preiskavo obtožb o 
pretirani uporabi sile in nasilju nad protestniki s strani uslužbencev organov pregona;

6. poziva indijske oblasti, naj prenehajo kriminalizirati proteste, odpravijo nesorazmerne 
omejitve pravice do svobode izražanja in mirnega zbiranja, prenehajo z neselektivnim 
prekinjanjem internetnih in telefonskih povezav in zagotovijo varstvo vseh človekovih 
pravic;

7. obsoja mučenje in pridržanje mladoletnikov in miroljubnih protestnikov ter zapiranje 
oseb, ki so kritične do oblasti;

8. poziva indijske oblasti, naj sprejmejo obiske v okviru posebnih postopkov OZN, zlasti 
posebnega poročevalca OZN za spodbujanje in varovanje pravice do svobode mnenja in 
izražanja, posebnega poročevalca OZN za pravico do svobodnega mirnega zbiranja in 
združevanja ter posebne poročevalke OZN za usmrtitve, izvršene po zunajsodnih, 
skrajšanih in samovoljnih postopkih;

9. poziva EU in države članice, naj obsodijo vsakršno nasilje med protesti proti spremembi 
zakona o državljanstvu, vključno z domnevnim ubijanjem protestnikov s strani 
uslužbencev organov pregona, in vse primere prekomerne uporabe policijske sile, tudi 
tiste, ki jih je potrdila organizacija Amnesty International v Indiji;

10. poziva EU in države članice, naj spodbujajo izvajanje resolucij Varnostnega sveta OZN 
o Kašmirju; poziva Indijo in Pakistan, naj upoštevata velike človeške, gospodarske in 
politične koristi, ki bi jih prinesla rešitev tega konflikta; je zelo zaskrbljen zaradi vse 
večjih napetosti med Indijo in Pakistanom – obe namreč imata jedrsko orožje –, ki so jih 
dodatno podnetile sporne odločitve indijske vlade o Kašmirju in državljanstvu; obsoja, 
da je Indija enostransko spremenila status Kašmirja; obe strani poziva, naj uresničujeta 
priporočila iz poročila Urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce;

11. poziva EU in države članice, naj v svojih stikih in pogajanjih z indijskimi partnerji 
sprožijo razpravo o spornem novem zakonu o državljanstvu, in vztraja, da je treba v 
vsak trgovinski sporazum EU z Indijo vključiti strogo klavzulo o človekovih pravicah z 
učinkovitim mehanizmom izvajanja in prekinitve;

12. indijske oblasti poziva, naj sprožijo hitro in nepristransko preiskavo domnevnih 
primerov mučenja in slabega ravnanja z miroljubnimi protestniki;

13. poziva EU in države članice, naj na vseh dvo- in večstranskih srečanjih pozovejo 
indijske oblasti, naj vzpostavijo konstruktiven dialog o človekovih pravicah in 
prenehajo zatirati posameznike in organizacije, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladi in parlamentu Indije, 
Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko ter Evropski službi za zunanje delovanje.


