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SYDASIEN

Den indopacifiske region er i hastig udvikling og er ved at blive den vigtigste
geostrategiske region, hvor mere end 50 % af verdens befolkning bor. To tredjedele
af verdens containerhandel passerer gennem den indopacifiske region og dens
søveje er de vigtigste ruter for handel og energiforsyning. EU's strategi for
samarbejde i den indopacifiske region blev vedtaget i september 2021 med henblik
på at øge EU's tilstedeværelse i regionen, opbygge partnerskaber, styrke den
regelbaserede internationale orden og tackle globale udfordringer. EU tilpasser
sine nuværende instrumenter som led i sin strategiske autonomi. EU's strategiske
kompas for sikkerhed og forsvar, som formelt blev godkendt af Rådet i marts 2022,
fremmer en åben og regelbaseret regional sikkerhedsarkitektur, herunder sikre
kommunikationslinjer til søs, kapacitetsopbygning og øget flådetilstedeværelse i
den indopacifiske region. EU skaber tættere forbindelser med landene i Sydasien
som en stærk økonomisk aktør og en vigtig udviklings- og bistandsdonor. EU
arbejder på at fremme institutionsopbygning, demokrati, god regeringsførelse
og menneskerettigheder, samtidig med at det også har sikkerhedsmæssige
bekymringer såsom Kashmirkonflikten og Afghanistan. Europa-Parlamentet har
støttet EU's bistand til håndtering af covid-19-krisen og dens virkninger i regionen
med målrettet støtte til de mest sårbare befolkningsgrupper.

I dette faktablad beskrives den sydasiatiske region. Se også faktabladene om Østasien
(5.6.8) og Sydøstasien (5.6.9).

RETSGRUNDLAG

— Afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (Unionens optræden udadtil)

— Artikel 206-207 (handel) og 216-219 (internationale aftaler) i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde

— Partnerskabs- og samarbejdsaftaler (bilaterale forbindelser).

DEN SYDASIATISKE SAMMENSLUTNING FOR REGIONALT
SAMARBEJDE (SAARC)

EU tilskynder til regional integration og støtter Den Sydasiatiske Sammenslutning for
Regionalt Samarbejde (SAARC). SAARC-medlemslandene udgøres af Afghanistan,
Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverne, Nepal, Pakistan og Sri Lanka. EU, Kina,
Iran, Japan, Sydkorea, Mauritius, Myanmar og USA har observatørstatus. På grund af
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interne uoverensstemmelser, navnlig mellem Indien og Pakistan, er SAARC's arbejde
gået i stå.
Udviklingssamarbejdet mellem EU og landene i Sydasien omfatter finansiel og
teknisk bistand samt økonomisk samarbejde. Prioriteringerne omfatter regional
stabilitet, fattigdomsbekæmpelse, menneskerettigheder, bæredygtig udvikling, god
regeringsførelse og arbejdstagerrettigheder. Samarbejdet mellem EU og SAARC sigter
mod at fremme harmonisering af standarder og lette samhandelen samt at øge
bevidstheden om fordelene ved regionalt samarbejde.

INDIEN

Det strategiske partnerskab mellem EU og Indien, som blev oprettet i 2004,
fremmer politisk dialog og samarbejde, udvikling af økonomiske forbindelser, handel
og investeringer samt styrkelse af mellemfolkelige udvekslinger. Rådet for Den
Europæiske Union vedtog konklusioner den 10. december 2018 og søger et dybere og
bredere engagement med Indien gennem fremme af fred og sikkerhed i de kommende
år.
EU er Indiens tredjestørste handelspartner og tegnede sig for varehandel til en værdi
af 88 mia. EUR i 2021 (10,8 % af Indiens samlede handel) med en handelsbalance
på ca. 4,3 mia. EUR i Indiens favør. EU er den største udenlandske investor i Indien,
og de udenlandske investeringsstrømme til landet er steget fra 8 % til 18 % i løbet
af det seneste årti. EU's beholdning af direkte udenlandske investeringer i Indien
beløb sig til ca. 80 mia. EUR i 2021. Der findes ca. 6 000 europæiske virksomheder i
Indien, som direkte tilvejebringer 1,7 mio. job og indirekte 5 mio. job inden for en bred
række af sektorer. Indien nyder for øjeblikket godt af en ensidig toldpræferenceordning
inden for rammerne af EU's generelle toldpræferenceordning (GSP), som kobler
ensidige handelspræferencer sammen med respekt for menneskerettigheder og
arbejdstagerrettigheder.
I de senere år er Indien blevet stadig mere aktiv på den internationale scene. Det har
en stigende interesse i at forbedre sine handelsforbindelser med EU, som i øjeblikket
hovedsagelig følger Verdenshandelsorganisationens regler. For EU er forbedringen
af de bilaterale handels- og investeringsforbindelser mellem Indien og EU strategisk
vigtig, ligesom styrkelsen af de økonomiske og geopolitiske bånd på baggrund af den
indopacifiske regions voksende betydning. De områder, der i øjeblikket er relevante
for handelsforbindelserne mellem EU og Indien, er landbrug, tjenesteydelser, digital
handel, patentbeskyttelse, miljø og arbejdstagerrettigheder.
Det 16. topmøde mellem EU og Indien blev holdt i februar 2021. Det vigtigste resultat
var tilsagnet om at genoptage forhandlingerne om en tidligere fastlåst frihandelsaftale
og indlede forhandlinger om en aftale om investeringsbeskyttelse og en aftale om
geografiske betegnelser. Et første møde mellem chefforhandlerne fandt sted den 16.
marts 2022. Begge parter blev enige om at sigte mod at gå videre end deres nuværende
WTO-forpligtelser vedrørende handel med varer og tjenesteydelser. Kommissionen
har også angivet, at det overordnede mål for handel med varer bør være at opnå en
liberalisering på over 94 % inden syv år fra frihandelsaftalens ikrafttræden.
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Konnektivitetspartnerskabet mellem EU og Indien blev også lanceret i maj 2021 med
henblik på at støtte modstandsdygtig og bæredygtig konnektivitet. Disse skridt er
vigtige på baggrund af spændingerne med Kina. Indien er også i færd med at revidere
sin databeskyttelseslovgivning efter en højesteretsdom for at bringe den tættere på EU-
lovgivningen. EU og Indien offentliggjorde deres strategi for den indopacifiske region
nogle dage før det 16. topmøde mellem EU og Indien og fremhævede en multilateral
regelbaseret verdensorden i regionen, navnlig for at vise styrke over for Kina. Indien
har forpligtet sig til at opretholde et sikkert cyberspace og øge den maritime sikkerhed
for at beskytte vitale sejlruter.
Som led i bestræbelserne på at tilpasse sig de strategiske aspekter udsendte
EU og Indien i maj 2021 en fælles erklæring, hvori de bekræftede deres fælles
tilsagn. I september bekendtgjorde EU sin strategi for samarbejde i den indopacifiske
region, hvor Indien vil spille en central rolle, herunder fremme af gennemførelsen
af konnektivitetspartnerskabet og bistand til Indien med at etablere passende
lovgivningsmæssige rammer og lette mobiliseringen af den nødvendige finansiering til
forbedring af konnektiviteten mellem Europa og den indopacifiske region.
Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og Indiens premierminister,
Narendra Modi, lancerede handels- og teknologirådet mellem EU og Indien på deres
møde i april 2022. Det er en strategisk koordineringsmekanisme, der har til formål at
lette samarbejdet inden for handel, pålidelig teknologi og sikkerhed.
En delegation fra Parlamentets Udvalg om International Handel rejste til Indien i april
2022 for at gøre status over forhandlingerne om frihandelsaftalen.
I juni 2022 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om EU og
sikkerhedsudfordringerne i den indopacifiske region, hvori det hilste tilsagnene om øget
samarbejde mellem EU og Indien på sikkerheds- og forsvarsområdet velkommen og
understregede, at Indien er en vigtig partner for maritim sikkerhed i den indopacifiske
region. I samme beslutning beklagede Parlamentet, at Indien ikke åbent havde fordømt
Rusland for landets invasion af Ukraine.
I juli 2022 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om det fremtidige handels- og
investeringssamarbejde mellem EU og Indien, hvori det glædede sig viljen til at
arbejde hen imod indgåelsen af en ambitiøs, værdibaseret, afbalanceret, omfattende
og gensidigt fordelagtig handelsaftale mellem EU og Indien.
Samarbejdet mellem Indien og EU inden for videnskab, teknologi og innovation
styrkes også som led i Horisont Europa (2021-2027). Den nuværende indiske
uddannelsespolitik sigter mod at udvikle flere internationale partnerskaber med
europæiske universiteter for at samarbejde om Horisont-programmerne.
EU har udtrykt solidaritet i forbindelse med Indiens covid-19-sundhedskrise og har
ydet 100 mia. EUR sammen med vigtige lægemidler og medicinsk udstyr inden for
rammerne af sin civilbeskyttelsesmekanisme.
Mere end 900 mio. mennesker var berettiget til at stemme ved Indiens parlamentsvalg,
der blev afholdt i syv faser i maj 2019. Narendra Modis hinduistiske nationalistiske parti,
Bharatiya Janata Party (BJP), vandt 303 ud af de 545 pladser i det indiske underhus,
Lok Sabha, med det bedste resultat i partiets historie og vandt dermed over Indian
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National Congress Party og dets allierede. I juli 2022 blev Droupadi Murmu, BJP's
kandidat, valgt til Indiens præsident ved et indirekte valg. Det næste parlamentsvalg
er berammet til 2024. BJP har nu vælgere uden for sin traditionelle nordindiske kerne
af støtte og har gjort fremskridt i de nordøstlige stater og fået pladser i Vestbengalen.
BJP's fremskridt har været mindre iøjnefaldende i de områder, hvor støtten historisk
set ikke har været så stor. I Uttar Pradesh blev den BJP-ledede regering genvalgt med
et reduceret flertal.
Indien er i færd med at gennemføre politiske og økonomiske reformer, der fokuserer
på at modernisere forvaltningen, fremme god regeringsførelse, bekæmpe korruption
med demonetariserings- og gennemsigtighedsprogrammer, tackle sociale problemer,
udvikle økonomien med initiativerne »Make in India« og »Invest India« og indføre en
afgift på varer og tjenesteydelser i hele landet.
Indien er en atommagt ligesom dets nabolande Pakistan og Kina og oplever
sikkerhedsproblemer, terrorisme og væbnede sammenstød ved grænserne, navnlig
med Pakistan i den autonome stat Jammu og Kashmir, og i mindre grad med Kina.
I august 2019 ophævede den indiske regering den særlige status for Jammu og
Kashmir. Denne afgørelse førte til voldelige protester og bragte den politiske stabilitet i
regionen i fare. Indiens kastesystem er en af verdens ældste former for organisering af
socialklasser, som giver anledning til bekymring over fortsat diskrimination på grundlag
af kasterne. Landet er også en etnisk og sproglig mosaik, hvor der er spændinger i en
række delstater, og hvor der rapporteres om krænkelser af menneskerettighederne og
af kvinders og børns rettigheder.
Menneskerettighedsspørgsmål i Indien giver fortsat anledning til bekymring. I april 2021
vedtog Europa-Parlamentet en henstilling om forbindelserne mellem EU og Indien,
hvori der henvises til retten til forsamlingsfrihed i lyset af de voldsomme protester fra
landbrugere, der har stået på siden slutningen af 2020.
Ifølge Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er børnearbejde udbredt i Indien,
selv om premierminister Modi har godkendt en række foranstaltninger, der forbyder
børn under 14 år at udføre farlige opgaver, med hårde straffe for arbejdsgivere, der
overtræder loven. Det skønnes, at der i 2020 var 33 millioner børnearbejdere i Indien,
og 56 % af de erhvervsaktive teenagere er ikke længere under uddannelse.
I 2020 vedtog den nordlige indiske provins Uttar Pradesh en antikonverteringslov,
der forbyder tvungne og svigagtige religiøse konverteringer, og overtrædelse heraf
medfører fængselsstraf. Kritikere har fordømt det som en sammensværgelse fra
yderligtgående Hindugruppers side om at slå ned på religiøse mindretal. Der er allerede
foretaget anholdelser i henhold til loven.

PAKISTAN

Forbindelserne mellem EU og Pakistan går tilbage til 1962 og er for nuværende
baseret på samarbejdsaftalen fra 2004. EU støtter som en væsentlig udviklings- og
bistandsdonor fremme af demokrati og institutionsopbygning i Pakistan.
Pakistan drager stor fordel af EU's unilaterale handelspræferencer inden for rammerne
af GSP+-ordningen, som blev genindført i 2014. Som led i denne proces overvåger
Europa-Parlamentets Udvalg om International Handel overholdelsen af kravene i GSP
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+. Pakistans GSP+-status kan tages op til revision, da den indebærer forpligtelser
såsom at garantere menneskerettigheder og religionsfrihed.
EU er Pakistans næstvigtigste handelspartner efter Kina og tegnede sig for 14,3 % af
Pakistans samlede handel i 2020 og 28 % af Pakistans samlede eksport. I 2020 var
Pakistan EU's 42.-største handelspartner for varer og tegnede sig for 0,3 % af EU's
handel. Samandelen med varer mellem de to partnere beløb sig i 2020 til 9,3 mia. EUR.
Pakistan havde et handelsoverskud på 1,7 mia. EUR i forhold til EU.
EU er en vigtig donor af udviklingsbistand og humanitær bistand til Pakistan.
Finansieringen under instrumentet for udviklingssamarbejde for 2014-2020 beløb sig
til 653 mio. EUR. Pakistan har været hårdt ramt af covid-19-pandemien, og EU
har bevilget 150 mio. EUR til håndtering af sundhedskrisen. Inden for rammerne
af det flerårige vejledende program for 2021-2027 er 265 mio. EUR øremærket
til Pakistan med tre prioriterede områder: grøn inklusiv vækst, menneskelig kapital
og regeringsførelse/retsstatsprincippet. Dette beløb er lavere end i den foregående
periode, men det er fortsat et betydeligt bidrag. Finansieringen vil sandsynligvis blive
ydet i form af budgetstøtte. EU har anerkendt de udfordringer, Pakistan står over for
med hensyn til at huse over tre millioner flygtninge, og er rede til at overveje at yde
yderligere støtte, herunder til frivillig repatriering af flygtninge til Afghanistan.
Det 16. møde i Det Blandede Udvalg EU-Pakistan blev afholdt den 16.
juni 2021. Deltagerne drøftede den fulde og effektive gennemførelse af den
strategiske engagementsplan mellem EU og Pakistan fra 2019, de socioøkonomiske
konsekvenser af covid-19-pandemien og Pakistans bestræbelser på at opnå
en bæredygtig økonomisk genopretning. De udvekslede også synspunkter om
klimaændringer, konnektivitet og digitalisering samt samarbejde inden for uddannelse,
kultur, videnskab og teknologi. EU påskønnede Pakistans modtagelse af millioner af
afghanske flygtninge i løbet af de sidste to årtier. EU forsikrede Pakistan om sin vilje
til at samarbejde og fortsætte det igangværende arbejde hen imod en varig løsning,
herunder ved at bistå og fremme afghanske flygtninges sikre og værdige tilbagevenden
til deres hjemland.
I sin beslutning af 27. april 2021 opfordrede Parlamentet Kommissionen til at
revidere Pakistans berettigelse til GSP+-programmet i betragtning af den forværrede
menneskerettighedssituation. Parlamentet overvåger de skridt, som Kommissionen og
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) har taget med henblik
på at lægge pres på premierminister Shehbaz Sharifs regering, for at han tackler
menneskerettighedsspørgsmål, herunder blasfemilovene, som medfører hårde straffe,
herunder dødsstraf. De pakistanske myndigheder har iværksat reformer for at forbedre
god regeringsførelse og frihedsrettigheder, og de har fremsat forslag om at styrke
landets strafferetssystem, idet militærdomstole i Pakistan siden marts 2019 ikke
længere har jurisdiktion over civile.
Det 13. interparlamentariske møde mellem EU og Pakistan fandt sted i marts 2022.
Drøftelserne fokuserede på den politiske udvikling i Pakistan, Ruslands aggression
mod Ukraine, handel, GSP+ og menneskerettigheder. Det interparlamentariske møde
fandt det afgørende, at parlamentarikere fra begge sider vurderer fremskridtene,
udøver parlamentarisk kontrol og giver vejledning i bilaterale forbindelser.
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I juni 2022 vurderede EU's observatørmission den effektive gennemførelse af 27
internationale konventioner, som er et obligatorisk krav for at bevare GSP+-status,
hvilket har været meget fordelagtigt for Pakistan. Virksomhederne har øget eksporten
til EU-markedet med 65 %, siden landet tiltrådte GSP+ i 2014. Det europæiske indre
marked er med over 440 millioner forbrugere Pakistans vigtigste marked. Resultaterne
af besøget vil indgå i den næste GSP-rapport, som skal forelægges for Parlamentet
og Rådet i slutningen af 2022.
Pakistans rolle i den afghanske fredsproces var afgørende for at bidrage til at sikre
aftalen mellem USA og Taliban i februar 2020, hvor Washington indvilgede i at
tilbagekalde alle amerikanske tropper og NATO-tropper fra Afghanistan. Pakistans
geostrategiske rolle i den indopacifiske region forventes at vokse, navnlig efter Talibans
magtovertagelse i Afghanistan i august 2021. Et stabilt, demokratisk og velstående
Pakistan er afgørende for EU, og som en vigtig samtalepartner med Taliban og den
vigtigste destination for afghanske flygtninge er landet i gang med at »rebrande«
sit image internationalt. Pakistansk politik har konstant været turbulent. Hæren er
stadig involveret i indenrigs- og udenrigspolitikken og har et bredt mandat inden for
sikkerhedsspørgsmål og terrorbekæmpelse. Der blev dannet en ny regering i april
2022 efter et mistillidsvotum i marts 2022, som resulterede i, at premierminister Imran
Khan blev afsat. Lederen af Pakistans Muslimske Liga (Nawaz) — PML-N, Shahbaz
Sharif, bror til den længst siddende premierminister, Nawaz Sharif, blev valgt til ny
premierminister. Næste parlamentsvalg skal ifølge planerne afholdes medio 2023.
Højesteretten i Islamabad rejste i september 2022 tiltale mod den afgående
premierminister Imran Khan om korruptionsanklager, efter at dommerne afviste hans
forklaringer. Khan skal også møde for den særskilte antiterrordomstol, da anklagerne
mod ham er relateret til, hvad der ifølge politiet var en trussel mod den islamiske
politichef og en kvindelig dommer. Khan står også over for anklager om oprør for
angiveligt at have tilskyndet til mytteri i militæret. Siden Khan blev fordrevet fra magten,
har han været en stærk kritiker af regeringen og landets hær og regner fortsat med
støtte fra mange pakistanske vælgere.

AFGHANISTAN

Samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan blev
undertegnet den 18. februar 2017 og godkendt af Europa-Parlamentet den 13. marts
2019. Forbindelserne med EU blev tilpasset krigs- og efterkrigssituationen. Takket være
et betydeligt input fra Europa-Parlamentet var Afghanistan delvist og gradvist ved at
blive inddraget i EU-strategien for Centralasien. Afghanistan har været den største
modtager af EU's udviklingsbistand i Asien og har også nydt godt af EU's mest gunstige
handelsordning, »alt undtagen våben«-ordningen (EBA). EU bevilgede 1,4 mia. EUR
til Afghanistan for perioden 2014-2020. På Afghanistankonferencen om fred, velstand
og uafhængighed, der blev afholdt i Genève i november 2020, gav EU tilsagn om 1,2
mia. EUR i langsigtet bistand og nødhjælp for 2021-2025.
Det seneste præsidentvalg fandt sted i september 2019, hvor Ashraf Ghani sikrede
sig flertallet af stemmerne (50,64 %) mod 39,52 % til Abdullah Abdullah. Den 29.
februar 2020 undertegnede USA og Taliban i Doha den afghanske og amerikanske
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fælles erklæring om fred, en bilateral fredsaftale, som ikke involverede den afghanske
regering. USA og NATO forpligtede sig til gradvist at trække deres tropper tilbage og
løslade fanger. USA forpligtede sig også til at indlede et diplomatisk samarbejde med
andre medlemmer af FN's Sikkerhedsråd og Afghanistan for at fjerne medlemmer af
Taliban fra FN's sanktionsliste.
Fredsforhandlingerne mellem den afghanske regering og Taliban blev indledt i Doha i
september 2020 med henblik på at skabe betingelserne for en omfattende våbenhvile
og politisk løsning. Der blev afholdt flere fredskonferencer i Doha, Moskva og
Istanbul i 2021, men uden positive resultater. Drøftelserne nåede et dødvande,
og situationen blev forværret af den interne splittelse i regeringen, virkningerne af
covid-19-pandemien og en forværring af den humanitære situation.
Fra maj 2021 overtog Taliban hurtigt kontrollen over flere og flere områder. Den
ubetydelige modstand fra afghanske sikkerhedsstyrker gjorde det muligt for Taliban at
få kontrol over landet på mindre end fire måneder. Den 15. august 2021, timer efter
præsident Ghani flygtede fra landet og kom i eksil i Dubai, hævdede Taliban at have
indtaget Kabul. Den 7. september 2021 præsenterede Taliban en overgangsregering,
der udelukkende bestod af mænd, hvilket stod i modsætning til tidligere løfter om,
at den nye regering ville være inklusiv. Siden da har Taliban til stadighed gjort sig
skyldig i alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, navnlig mod kvinder, piger og
mindretal.
Den 30. august 2021 afsluttede USA og NATO deres tilbagetrækning fra Afghanistan
tidligere end forventet i henhold til princippet om »ind sammen, ud sammen«, hvilket
markerede afslutningen på krigen i Afghanistan 2001-2021, men efterlod landet i
humanitært kaos. Afghanistans sikkerhedsmæssige problemer blev forværret med
tilbagetrækningen af USA's og NATO's tropper.
Talibans forbindelser med Al-Qaida og den såkaldte Islamiske Stat er tvetydige, og
landet er splittet mellem by- og landsamfund. Afghanistans unge bybefolkning ville
foretrække fortsat at leve i det relativt åbne samfund, som de er fortrolige med, og
de etniske mindretal tadsjikere, usbekere og hazaraere ønsker ikke at blive styret af
Taliban.
Efter Talibans magtovertagelse og dyb bekymring over repressalier mod afghansk
sikkerhedspersonale og personer, der arbejder for EU's ambassader, oprettede EU
en særlig krisecelle med mere end 100 ansatte. I august 2021 ydede cellen støtte til
evakuering af mere end 17 500 personer fra Kabul, herunder 4 100 EU-borgere og
13 400 afghanske statsborgere. EU-delegationen var i stand til at evakuere hele sit
personale.
Som et af de lande, der er mest afhængige af bistand, står Afghanistan over for en
omsiggribende humanitær katastrofe, der indebærer, at halvdelen af landets befolkning
ikke får dækket deres basale behov, såsom mad, vand og medicin. Med over tre
millioner internt fordrevne og mere end to millioner flygtninge og asylansøgere i
Pakistan og Iran er den humanitære situation blevet forværret. På FN's konference
om Afghanistan, der blev afholdt i Genève den 13. september 2021, blev der givet
tilsagn om 1,2 mia. USD, heraf 677 mio. USD fra EU og dets medlemsstater. På G20-
topmødet den 12. oktober 2021 bebudede Kommissionens formand, Ursula von der
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Leyen, en afghansk støttepakke på 1 mia. EUR. Situationen er fortsat dramatisk, og
den er blevet forværret af de seneste jordskælv og oversvømmelser i 2022, som førte
til, at Europa-Kommissionen afsatte 1 mio. EUR i humanitær bistand til at dække de
mest presserende behov. EU samarbejder med Taliban om praktiske spørgsmål som
evakueringer og humanitære operationer og koordinerer sine kontakter gennem en
delegation i Kabul, der forvaltes af EU-Udenrigstjenesten.
EU er dybt bekymret over genoprettelsen af et islamisk emirat med et radikalt
shariaretssystem. Det rejser alvorlige spørgsmål om EU's fremtidige engagement i
Afghanistan, som afhænger af, hvordan de seneste 20 års resultater kan bevares. Der
skal lægges særlig vægt på den potentielle stigning i den internationale terrorisme og
migration og på den stigende narkotikahandel.
Den 3. september 2021 blev EU's udenrigsministre enige om, at EU ikke ville
anerkende Taliban, men at det ville samarbejde med dem. Graden af dette samarbejde
vil afhænge af den nye afghanske regerings adfærd, tilsagnet om, at Afghanistan
ikke vil tjene som grundlag for terrorisme, respekt for menneskerettighederne, navnlig
kvinders rettigheder, retsstatsprincippet og mediefrihed. EU's engagementet vil også
afhænge af oprettelsen af en inklusiv overgangsregering, fri adgang for humanitære
hjælpearbejdere og Talibans tilsagn om at lade udenlandske statsborgere og afghanere
forlade landet.
Siden Talibans magtovertagelse er der blevet genindført en række restriktioner i
slutningen af 2021 og i 2022 over for kvinder i Afghanistan. Der er indført regler om
beklædning, og der er indført love, der forbyder kvinder adgang til offentlige områder
uden en mandlig værge. Selv om nogle offentlige universiteter blev genåbnet for både
mænd og kvinder i februar 2022, og skolerne blev genåbnet for et nyt skoleår i marts
2022, omstødte Taliban et tidligere løfte om at give piger mulighed for at gå i skole på
sekundærtrinnet. Dette har påvirket omkring 1,1 million elever. Ifølge Verdensbanken
er kvinders deltagelse i arbejdsstyrken steget fra 15 % til 22 % i det seneste årti. Den er
imidlertid faldet siden overtagelsen, og Taliban har indført flere restriktioner for kvinders
liv uden for hjemmet, siden de vendte tilbage til magten.
Parlamentet har støttet inklusive interne afghanske forhandlinger som en forudsætning
for at bringe fire årtiers død og ødelæggelse til ophør og insisterer på at inddrage
alle politiske grupperinger og civilsamfundet. Siden efteråret 2020 har Parlamentet
gentagne gange fordømt voldsudbruddet, og det har i en beslutning fra juni 2021 om
situationen i Afghanistan udtrykt bekymring over konsekvenserne af tilbagetrækningen
af tropper og opfordret til, at der vedtages en omfattende strategi for EU's fremtidige
samarbejde med Afghanistan. I juli 2021, en måned før Talibans magtovertagelse,
afholdt Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Afghanistan (D-AF)
det 6. interparlamentariske møde mellem EU og Afghanistan med repræsentanter for
Afghanistans Nationalforsamling. Mødet omfattede to paneldebatter — den ene om
fredsprocessen og situationen i Afghanistan efter tilbagetrækningen af udenlandske
tropper og den anden om kvinders rolle i fredsprocessen og fremtidige kontakter med
EU.
I september 2021 vedtog Parlamentet en beslutning om situationen i Afghanistan,
hvori det beklagede Talibans voldelige magtovertagelse. Parlamentet gav udtryk for
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stor bekymring over fremtiden og tilsluttede sig EU's beslutning om ikke at anerkende
Talibans regering. Det erkendte også, at et operationelt samarbejde med Taliban-
regeringen vil være nødvendigt af logistiske, operationelle og humanitære årsager,
og opfordrede til at lette yderligere evakuering af EU-borgere og afghanere, der
er i fare, og til en yderligere forøgelse af den humanitære bistand. Parlamentet,
navnlig Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan, har udtrykt bekymring over
den humanitære og økonomiske krise og flygtningekrisen, som kræver humanitære
korridorer og en strategisk tilgang for hele regionen, herunder Pakistan, Iran og
Centralasien.
Parlamentet afholdt en række arrangementer som led i højniveaukonferencen
vedrørende afghanske kvinder i februar 2022. Den 10. marts 2022 blev forummet for
afghanske kvindelige ledere lanceret på et virtuelt møde med næsten 50 afghanske
kvindelige ledere fra Afghanistan og andre dele af verden.
EU har udsendt mange erklæringer til fordel for kvinders rettigheder, f.eks. en
erklæring fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, i marts 2022, hvori
han opfordrede til øjeblikkelig genåbning af skoler på sekundærtrinnet for piger.
Denne opfordring blev gentaget i G7-udenrigsministrenes erklæring. I 2022 vedtog
Parlamentet en beslutning om situationen for afghanske kvinders rettigheder. Det
fordømte Talibans beslutning om at forlænge forbuddet mod pigers skolegang fra år syv
og beklagede dets vedholdende ønske om at slette kvinder fra det offentlige liv og fjerne
deres mest grundlæggende rettigheder, herunder adgang til uddannelse, arbejde, fri
bevægelighed og sundhedspleje.
EU samarbejder fortsat med Taliban som understreget i EU-Udenrigstjenestens
erklæring i august 2022 om situationen et år efter Talibans magtovertagelse, der
understreger EU's engagement over for det afghanske folk.

BANGLADESH

Forbindelserne mellem EU og Bangladesh går helt tilbage til 1973. Samarbejdsaftalen
fra 2001 omfatter handel, økonomisk udvikling, menneskerettigheder, god
regeringsførelse og miljø. Som et af de mindst udviklede lande (LDC-lande) nyder
Bangladesh godt af EU's ordning »Alt undtagen våben« (EBA), som er den mest
gunstige handelsordning under EU's generelle toldpræferenceordning. Bangladesh
forventes at udtræde af LDC-status senest i 2026. Efter en overgangsperiode vil landet
derefter ophøre med at have adgang til EBA-ordningen.
EU har afsat op til 690 mio. EUR under det flerårige vejledende program for perioden
2014-2020. Det har understreget, at Bangladesh har brug for politiske reformer for
at forbedre sit erhvervsklima og tiltrække mere handel og flere investeringer. I juli
2019 lancerede EU to programmer i Bangladesh, der er rettet mod forvaltningen af
offentlige midler og reformer af den nationale socialsikring. Som led i Team Europe's
reaktion på covid-19 tildelte EU 113 mio. EUR til beskyttelse af arbejdstageres levebrød
i beklædnings- og læderindustrien i Bangladesh. EU's programmering for perioden
2021-2027 er i overensstemmelse med den 8. femårsplan for 2020-2025.
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Bangladesh er et parlamentarisk demokrati, hvor magten skifter mellem to
partier, Awami League (AL) og Bangladesh Nationalist Party. AL vandt valget i
december 2018. Bangladesh er blandt de få lande, der har opfyldt 2015-målene.
Arbejdstagerrettigheder og arbejdsvilkår er imidlertid stadig et alvorligt problem,
især i områderne med beklædningsindustri omkring Dhaka. Covid-19-udbruddet
har haft betydelig indvirkning på den økonomiske og politiske stabilitet. AL vandt
tredje mandatperiode i træk, som udløber i 2023. Bangladeshs bruttonationalprodukt
(BNP) forventes at falde i 2022 som følge af krisen efter Ruslands invasion af
Ukraine, stigningen i råvarepriserne og inflationen. Landet har derfor anmodet om
finansiel bistand fra Den Internationale Valutafond (IMF). Bangladeshs eksport af
beklædningsgenstande er blevet mangedoblet i de seneste år. Ulykker og brande på
fabrikker og andre arbejdspladser er almindelige i Bangladesh og har forårsaget hele
1 310 omkomne arbejdstagere og 3 883 kvæstede i løbet af det seneste årti.
Siden august 2017 er over 800 000 rohingya-flygtninge flygtet fra forfølgelse i Myanmar
til Bangladesh. EU har overvåget rohingya-flygtningekrisen nøje og udbetalt mere end
halvdelen af de 280 mio. EUR, der blev rejst efter FN's donorkonference i oktober
2017. EU afsatte oprindeligt over 150 mio. EUR i humanitær bistand, efterfulgt af
41 mio. EUR i 2018, 35 mio. EUR i 2019 og 31 mio. EUR i 2020, hovedsagelig
til støtte for rohingya-flygtninge i Cox's Bazar. EU bebudede en yderligere tildeling
på 39 mio. EUR i humanitær bistand til Bangladesh og Myanmar den 23. februar
2021. Formålet med midlerne er at imødekomme behovene hos konfliktramte og
fordrevne befolkningsgrupper, navnlig rohingyaerne, hvis situation er blevet forværret
under covid-19-pandemien. På baggrund af udviklingen i Myanmar forekommer det
usandsynligt, at rohingya-flygtninge vil være villige til at vende tilbage på eget initiativ.
Rohingyakrisen er et vigtigt indenlandsk problem i tiden op til valget i Bangladesh i
2023. Den bangladeshiske regering gør en indsats for at hjemsende rohingyaerne, men
deres tilbagevenden hæmmes stadig af forholdene i Myanmar.

SRI LANKA

Forbindelserne mellem EU og Sri Lanka går tilbage til samarbejdsaftalen fra
1975, som blev opgraderet i 1995 med en samarbejdsaftale om partnerskab og
udvikling. Sri Lanka fik adgang til at eksportere til EU under GSP+-ordningen i
maj 2017 som et incitament til politiske reformer og overholdelse af internationale
konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og
god regeringsførelse.
Europa-Parlamentet overvåger nøje Sri Lankas fremskridt med hensyn til effektiv
overholdelse af GSP+-kriterierne. Perspektiverne for retsopgør efter regimeskifte og
national forsoning, som for Europa-Parlamentet er to grundlæggende betingelser med
hensyn til Sri Lankas berettigelse til at være omfattet af GSP+, er blevet betydeligt
undermineret.
EU har i løbet af det seneste årti ydet 760 mio. EUR i udviklingsbistand til Sri
Lanka. EU er Sri Lankas næststørste handelspartner efter Kina og landets næststørste
eksportmarked med en bilateral varehandel til en værdi af 3 mia. EUR i 2020 og med
en handelsbalance på 1,2 mia. EUR i Sri Lankas favør.
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EU og Sri Lanka afholdt deres 24. møde i Det Blandede Udvalg i februar 2022 i
Bruxelles. Sri Lanka orienterede om fremskridtene i forsoningen og dets uafhængige
institutioner, navnlig kontoret for forsvundne personer, kontoret for erstatning, kontoret
for national enhed og forsoning og menneskerettighedskommissionen i Sri Lanka.
EU opfordrede indtrængende Sri Lanka til fortsat at samarbejde og engagere sig i
Menneskerettighedsrådet og dets mekanismer. Det Blandede Udvalg gjorde status
over konklusionerne fra arbejdsgruppen om handel og økonomisk samarbejde,
der blev afholdt i januar 2022. Sri Lanka værdsatte GSP+-ordningens værdifulde
bidrag til landets bæredygtige udvikling. De to parter gennemgik Sri Lankas
overholdelse af 27 internationale konventioner vedrørende menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og god regeringsførelse, der er omfattet
af GSP+-ordningen. Det Blandede Udvalg drøftede også konklusionerne fra
arbejdsgruppen om udviklingssamarbejde, som mødtes den 2. februar 2022 for at
drøfte prioriteterne i EU's flerårige vejledende program for 2021-2027.
Sri Lanka var ramt af borgerkrig fra 1983 til 2009 mellem den singalesisk-dominerede
regering og De Tamilske Tigre. Gotabaya Rajapaksa vandt præsidentvalget i november
2019 og udnævnte sin bror, den tidligere præsident Mahinda Rajapaksa, til ny
premierminister. Præsidentens partialliance, Sri Lanka People's Freedom Alliance,
vandt en jordskredssejr ved parlamentsvalget i august 2020. Mahinda Rajapaksa blev
taget i ed af sin bror, Gotabaya Rajapaksa. I september 2020 blev det kontroversielle
lovforslag om den 20. forfatningsændring, som styrkede præsidentens udøvende
beføjelser og svækkede premierministerens og parlamentets rolle, fremlagt.
Den alvorligste økonomiske krise, som landet nogensinde har været ramt af,
førte til massive demonstrationer i 2022. Høje råvarepriser og mangel på basale
råvarer og energi udløste hidtil usete optøjer. Protesterne begyndte i april 2022,
hvor hundredtusindvis af mennesker deltog i de overvejende fredelige protester,
der krævede præsident Rajapaksas tilbagetræden. I juli 2022 stormede tusindvis
af mennesker præsidentens officielle bopæl, hvorefter han flygtede i et militærfly
først til Maldiverne og derefter til Singapore. Præsident Gotabaya Rajapaksa og
premierminister Mahinda Rajapaksa trådte begge tilbage.
Ranil Wickremesinghe blev valgt til ny præsident den 20. juli 2022. Han
udnævnte Dinesh Gunawardena til sin nye premierminister den 22. juli 2022. Siden
Wickremesinghe blev præsident, har menneskerettighedsgrupper beskyldt regeringen
for at slå ned på demonstranter. Politiet har tilbageholdt snesevis af demonstranter i
de seneste uger, og de fleste er siden blevet løsladt mod kaution.
Sri Lanka misligholdt sin gæld for første gang i sin historie og nåede med IMF til enighed
om et nyt program til støtte for makroøkonomisk stabilitet og gældsbæredygtighed. Den
tidligere præsident Gotabaya Rajapaksa vendte tilbage til landet. Srilankanerne giver
hans regering skylden for øens værste økonomiske krise i historien. Et sammenbrud
i valutareserverne førte til alvorlig mangel på fødevarer og brændstof. I september
2022 indgik Sri Lankas regering en foreløbig aftale med IMF om et lån på 2,9 mia.
USD. Dette vil afhænge af mange betingelser, herunder finanspolitiske reformer og
omstruktureringen af Sri Lankas gæld på 51 mia. USD til dets kreditorer. Regeringen
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står også over for udfordringer med hensyn til at overbevise folk om at privatisere vigtige
tjenester i den offentlige sektor som led i sine bestræbelser på at øge indtægterne.

NEPAL

Forbindelserne mellem EU og Nepal går tilbage til 1973 og er baseret på
samarbejdsaftalen fra 1996. Næsten en fjerdedel af befolkningen lever for mindre end
to USD om dagen, og Nepal er således afhængigt af ekstern bistand til 25 % af landets
budget. EU er en af Nepals største donorer af udviklingsbistand og har tredoblet sin
udviklingsbistand til 360 mio. EUR for perioden 2014-2020. EU har også gentaget, at
det er vigtigt, at Nepal i højere grad udnytter de handelspræferencer, det indrømmes
i henhold til ordningen »Alt undtagen våben«.
Det Blandede Udvalg EU-Nepal mødtes senest i november 2021. På dette møde
drøftede Nepal og EU i underudvalget deres nuværende samarbejde. Sammen med
Nepals nationale udviklingsplan for 2019-2024 støtter EU i øjeblikket Nepal under
det nye flerårige vejledende program for 2021-2027, som fastlægger tre prioriterede
samarbejdsområder: inklusiv grøn vækst, udvikling af menneskelig kapital og god
regeringsførelse. Disse prioriterede områder er også i overensstemmelse med EU's
globale strategier, såsom det globale genopretningsinitiativ og handlingsplanen om
ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status i EU's
optræden udadtil 2021-2025 (GAP III). Der er afsat et samlet beløb på 209 mio. EUR
for perioden 2021-2024.
I april 2020 udarbejdede EU en støttepakke på 75 mio. EUR til Nepal med henblik
på at afbøde virkningerne af covid-19 og stimulere den nepalesiske økonomi og
efterspørgslen efter arbejdskraft og derved støtte den individuelle indkomst i et land,
der er kendetegnet ved en betydelig ulighed mellem de øvre og nedre kaster og
marginaliserede befolkningsgrupper såsom madhesierne.
Den 23. januar 2020 afholdt Nepal valg til nationalforsamlingen. Det regerende
Nepals Kommunistiske Parti sikrede sig 16 pladser, og Rastriya Janata Party (RJP-
N) vandt to. Nepal har været præget af politisk ustabilitet siden december 2020, hvor
præsidenten efter henstilling fra premierministeren opløste parlamentet for at indkalde
til et tidligt valg. Højesteret genindsatte parlamentet i februar 2021, men regeringen
tabte et mistillidsvotum i maj. Den politiske uro fortsatte, og en periode med stor
politisk ustabilitet fulgte i 2022, hvor parlamentet blev opløst og derefter genindsat af
højesteret. Parlamentsvalgene skulle finde sted den 20. november 2022.
De høje globale olie- og råvarepriser i 2022 har påvirket forbrugerpriserne i Nepal
og udgør en risiko for den politiske stabilitet, da dette kan føre til uroligheder og
protester, herunder krav om genindførelse af det hinduistiske monarki. Det hinduistiske
parti Prajatantra har opfordret hertil, og det kan forbedre dets valgudsigter ved
parlamentsvalget i november 2022. Nepals blandede valgsystem, der kombinerer
simpelt flertal med forholdstalsrepræsentation, gør det vanskeligt at opnå et
flertalsmandat. De politiske partier vil derfor sandsynligvis skulle danne en koalition
med magtdelingsaftaler, som det er sædvane i Nepal.
Kina og Indien konkurrerer om at opnå indflydelse i landet. De største udfordringer
består i at nå frem til en fredelig løsning på det politiske dødvande gennem en reform

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-and-nepal-hold-their-13th-joint-commission_en#:~:text=The%2013th%20meeting%20of%20the,interest%20featured%20on%20the%20agenda.
https://npc.gov.np/images/category/15th_plan_English_Version.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/mip-2021-c2021-9053-nepal-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_21_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_20_2184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_20_2184


Emneblade om Den Europæiske Union - 2023 13
www.europarl.europa.eu/factsheets/da

af forfatningen, som skal ændres for at tage hensyn til dalitters og etniske mindretals
interesser, navnlig madhesierne i Terai, og sikre rettighederne for nepalesiske
migranter i udlandet.
Regeringen har ikke sørget for et retsopgør efter regimeændringen for ofrene for
menneskerettighedskrænkelser under borgerkrigen. I april 2020 anbefalede højesteret,
at mandatet for den nepalesiske sandheds- og forsoningskommission skulle ændres
for at forhindre straffrihed. Sandheds- og forsoningskommissionen, der blev oprettet
ved en lovgivningsmæssig retsakt i 2014, har hidtil slået fejl, og der hersker fortsat
et klima af straffrihed. Der er givet amnesti for forbrydelser såsom tortur og seksuelle
voldshandlinger og mishandling. I 2014 oprettede regeringen også kommissionen for
tvangsforsvundne personer med det formål at undersøge den tvungne forsvinden af
mennesker under den væbnede konflikt og informere offentligheden om, hvad der
skete i fredsaftalens ånd. I februar 2015 traf højesteret afgørelse om en ændring af
loven, men regeringen anmodede om en omstødelse af denne afgørelse. Den 26.
april 2020 afviste højesteret denne anmodning og bekræftede dermed betydningen af
retfærdige retsopgørsmekanismer. Menneskerettighedsorganisationerne glædede sig
over Nepals højesterets afgørelse fra april 2020 om behovet for at ændre loven om
retsopgør. I juli 2022 fremsatte regeringen et lovforslag om ændring af eksisterende
love, men Amnesty International og Human Rights Watch mener ikke, at lovforslaget
er i overensstemmelse med højesterets afgørelse og stadig vil gøre det vanskeligt eller
umuligt at retsforfølge lovovertrædere.
Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Landene i Sydasien besøgte Bhutan i
september 2022 for at vurdere de nepalesiske forbindelser med EU, som er den største
donor af bistand til udviklingssamarbejde. Da Nepal kan udtræde af LDC-status i 2026,
glæder Parlamentet sig over, at Nepal allerede har ratificeret de fleste af de 27 centrale
konventioner, der er nødvendige for at ansøge om GSP+.

BHUTAN

Bhutan har været isoleret fra omverdenen i århundreder, men er i færd med at tilpasse
sig globaliseringen og styrke sin økonomi, samtidig med at det bevarer sine gamle
traditioner. Det har gennemført en fredelig overgang til parlamentarisk demokrati ved
hjælp af den forfatning, som blev vedtaget i 2008, og som sikrer magtens tredeling i et
konstitutionelt monarki. EU støtter Bhutans fulde uafhængighed af dets stærke naboer
— Indien og Kina — og er stadig af den overbevisning, at landet bør kunne formulere sin
egen sikkerheds- og udenrigspolitik, men anerkender samtidig den fortsatte bekymring
over tab af suverænitet på grund af Bhutans geografiske beliggenhed.
I EU's flerårige vejledende program for 2014-2020 var der afsat 49,3 mio. EUR i bistand
til Bhutan. EU har haft en stærk tilstedeværelse i Bhutan siden 1982 og arbejder
for at mindske fattigdom, fremme demokratisering og god regeringsførelse og støtte
bæredygtigt landbrug og vedvarende naturressourcer. Et nyt handelsstøtteprojekt
mellem EU og Bhutan blev igangsat den 24. maj 2018 med henblik på at forbedre
værdiforøgelsen, markedsforbindelserne og lovrammerne for handel og investeringer.
Mellem 2017 og 2022 er der blevet afsat ca. 21,5 mio. EUR til støtte for bæredygtigt
landbrug, skovbrug og imødegåelse af klimaforandringer. Som reaktion på de behov,
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der opstod under covid-19-pandemien, bevilgede EU desuden yderligere 4,5 mio. EUR
i 2020.
Det nuværende flerårige vejledende program for 2021-2027 støtter fortsat Bhutan
og er i overensstemmelse med den 12. femårsplan for 2018-2023 med fokus
på tre prioriterede områder: klimaændringer og grøn vækst med henblik på et
modstandsdygtigt Bhutan, god regeringsførelse med henblik på socioøkonomisk
udvikling og digital omstilling, en drivkraft for forandring inden for uddannelse og
offentlige tjenester. Der er afsat et samlet beløb på 31 mio. EUR for den indledende
periode 2021-2024.
EU og Bhutan afholdt deres 10. formelle samråd i Bruxelles i februar 2022 og
gennemgik deres igangværende samarbejde. Bhutan præsenterede de vigtigste
aktiviteter, som landet udførte med sigte på at sikre en gnidningsløs og vellykket
opgradering fra LDC-kategorien, der efter planen skulle finde sted i 2023. EU og
Bhutan udtrykte tilfredshed med ratificeringen af rammeaftalen mellem Bhutan og Den
Europæiske Investeringsbank (EIB) om at bane vejen for finansiering på lempelige
vilkår fra EIB til udviklingsprojekter i Bhutan. EU gentog sin støtte til Bhutans
udviklingsplaner og tilbød at give Bhutan større præferenceadgang til EU's markeder
under GSP+, når Bhutan opfylder de nødvendige betingelser. EU præsenterede Global
Gateway, den nye EU-plan for store investeringer i infrastrukturudvikling rundt om
i verden, som blev lanceret i december 2021, og ajourfører konnektivitetsstrategien
mellem EU og Asien fra 2018. Planen har en global geografisk dækning og fastsætter
et mål for investeringer på 300 mia. EUR frem til 2027. EU roste landet i Himalaya
for dets indsats for at sikre en bæredygtig, kulstoffattig og klimarobust udvikling. EU
noterede sig også, at Bhutan har taget betydelige skridt til at beskytte børns og
kvinders rettigheder og fremme ligestilling mellem kønnene. Navnlig afkriminaliserede
det bhutanske parlament homoseksualitet i december 2020.
Bhutan er et nyt demokrati, der ledes af en kongefamilie, hvor den demokratiske
proces skal konsolideres. Bhutans isolation og følelse af sårbarhed har bidraget
til at skabe en særlig national identitet, som er baseret på bevarelsen af landets
religion, miljø og kultur. Det betragtes som afgørende at beskytte landets kultur.
Bhutans kulturarv kommer til udtryk gennem bruttonationallykke i overensstemmelse
med dets buddhistiske åndelige kultur. Bruttonationallykken fremmer værdierne
fred, ikkevold, medfølelse og tolerance. Bruttonationallykken, der er forankret i
forfatningen fra 2008, er en udviklingsfilosofi, der anvender et indeks til at måle
landets økonomiske udviklingsniveau sammen med befolkningens velbefindende
og lykke. Bruttonationallykken blev anerkendt i en FN-resolution i 2011 og består
af flere områder: psykologisk trivsel, levestandard, god regeringsførelse, sundhed,
uddannelse, samfundets vitalitet, kulturel mangfoldighed, tidsanvendelse, økologisk
mangfoldighed og modstandsdygtighed. Parlamentet støtter Bhutans miljøpolitik,
som har til formål at bevare landets biodiversitet — som er meget sårbar over
for klimaforandringer — og forebygge enhver form for miljømæssig forringelse i
overensstemmelse med begrebet bruttonationallykke.
Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Landene i Sydasien besøgte Bhutan
i september 2022 for at vurdere den socioøkonomiske udvikling i landet, som ikke
længere vil have status som LDC-land i december 2023. Det betyder, at Bhutan ikke
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længere vil kunne drage fordel af EU's EBA-ordning. Bhutan overvejer at ansøge om
GSP+, men det forekommer usandsynligt, at Bhutan vil være i stand til at undertegne
og ratificere alle de 27 nødvendige centrale internationale konventioner rettidigt.

MALDIVERNE

Selv om der stadig ikke findes en formel samarbejdsaftale med Maldiverne, yder EU
samarbejdsstøtte til landdistrikter, turisme og modvirkning af klimaforandringer. I juli
2008 vedtog EU's Udenrigsråd rammerne for målrettede restriktive foranstaltninger
over for personer og enheder, der er ansvarlige for at undergrave retsstatsprincippet
eller hindre en inkluderende politisk løsning i Maldiverne, samt over for dem, der er
ansvarlige for alvorlige menneskerettighedskrænkelser. EU-Rådet besluttede i april
2021 at indlede forhandlinger om en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem
EU og Maldiverne, hvilket er en vigtig milepæl i de bilaterale forbindelser med
Maldiverne. I september 2021 blev det andet møde på højt embedsmandsplan mellem
EU og Maldiverne afholdt i Bruxelles for at styrke forbindelserne, herunder gennem
samarbejde i den indopacifiske region.
Maldiverne er sårbare over for klimaforandringer og eksponeret for stigende vandstand
og kysterosion, som udgør en alvorlig trussel mod landets levedygtighed. Maldivernes
parlament planlægger at udarbejde sin første klimalov nogensinde, som vil sætte
grænser for forureningen, og vedtage foranstaltninger til at beskytte og hjælpe med
at genoprette miljøet. Data fra de seneste 20 år har vist en stigning i vandstanden
på næsten fire millimeter om året i hovedstaden Malé og en forventet stigning på
omkring 40-50 cm inden 2100. Dette betyder erosion af strande, oversvømmelser, øget
grundvandssaltning og uforudsigeligt vejr, hvilket allerede forårsager oversvømmelser
og tørke. Eftersom 80 % af maldiverne lever inden for 100 meter fra havet, udgør de
fysiske konsekvenser af disse ændringer en eksistentiel trussel.
Landet lider også under høj ungdomsarbejdsløshed, bandevold og narkotikamisbrug.
Der har været stigende politisk og social uro, siden oppositionslederen, Mohamed
Solih, besejrede den tidligere præsident, Abdulla Yameen Abdul Gayoom, i september
2018. Der blev afholdt parlamentsvalg i Maldiverne i april 2019. Resultatet var en
jordskredssejr for Mohamed Solihs Maldiviske Demokratiske Parti, som vandt 65 af
de 87 pladser i Folkets Majlis. I maj 2021 blev den tidligere præsident Mohammed
Nasheed, en nær ven af præsident Solih og formand for parlamentet, alvorligt
såret under et bombeangreb. Parlamentet har støttet Maldivernes demokratiske
konsolideringsproces. Præsident Ibrahim Mohamed Solih stiller op til valg i 2023 på
en platform med to særskilte grupperinger i det regerende maldiviske demokratiske
parti. Regeringens indsats fokuserer i øjeblikket på at styrke økonomien, navnlig
turismesektoren, og forbedre forbindelserne med Indien med hensyn til infrastruktur og
finansiel støtte.
Maldiverne kom ud af kategorien LDC i 2011 og opnåede i 2013 status som
mellemindkomstland i den øvre tranche. Økonomien er hovedsageligt baseret på
turisme og fiskeri. EU er Maldivernes fjerdestørste handelspartner og tegnede sig for
omkring 10 % af landets samlede varehandel i 2019.
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Eftersom turisme udgør 70 % af BNP, er Maldivernes økonomi blevet hårdt ramt
af covid-19-pandemien. EU stillede 3 mio. EUR til rådighed i april 2020 til støtte
for foranstaltninger til afbødning af covid-19-strategiens alvorlige konsekvenser
for turismesektoren. EIB bebudede et lån på 20 mio. EUR til støtte for
genopretningsforanstaltninger.
I august 2021 indvilligede EU i at yde 2 mio. EUR i gratis bistand til udvikling af en sektor
for gæstehuse og »liveabord-fartøjer« i Maldiverne under projektet »EU Support for a
Resilient Recovery of SME Tourism Industry in the Maldives«. Denne støtte ydes for
at hjælpe Maldivernes SMV'er i turistindustrien med at opbygge en modstandsdygtig
økonomi i kølvandet på covid-19-pandemien.

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