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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om situationen med hensyn til gennemførelsen af EU-strategien for Centralasien
(2011/2008(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 21,

– der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalerne (PCA) mellem EU og Usbekistan, 
Den Kirgisiske Republik, Kasakhstan og Tadsjikistan og til interimsaftalen om handel og 
handelsanliggender mellem De Europæiske Fællesskaber og Turkmenistan, der blev 
undertegnet den 25. maj 1998, men som endnu ikke er blevet ratificeret, 

– der henviser til EU’s strategi for et nyt partnerskab med Centralasien, der blev vedtaget af 
Det Europæiske Råd den 21.-22. juni 20071, og til Rådets og Kommissionens fælles 
situationsrapporter af 24. juni 20082 og 28. juni 20103,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Centralasien, navnlig beslutning af 20. 
februar 2008 om en EU-strategi for Centralasien4, af 6. maj 20105 og 8. juli 20106 om 
situationen i Kirgisistan, af 11. november 2010 om styrkelse af OSCE – EU's rolle7, af 25. 
november 2010 "Frem mod en ny energistrategi for Europa 2011-2020"8, af 16. december 
2010 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2009 og EU's 
menneskerettighedspolitik9 og af 7. juli 2011 om eksterne EU-politikker til fremme af 
demokratisering10, 

– der henviser til det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder, der blev 
iværksat i 2003 med det sigte at fremme menneskerettighederne og støtte reform af 
strafferetten, demokrati, god regeringsførelse, mediefrihed, retsstatsprincippet, 
sikkerhedsstrukturer (politi/væbnede styrker) og konfliktforebyggelse, og der henviser til 
det efterfølgende finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder 
(forordning (EF) nr. 1889/2006)11,

– der henviser til de halvårlige ministermøder mellem EU og Centralasien, som er blevet 
afholdt siden 2007, og ministerkonferencerne mellem EU og Centralasien om 
sikkerhedsspørgsmål, som blev afholdt i 2008 og 2009,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf.
2 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/progress_report_0609_en.pdf.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/da/10/st15/st15708.da03.pdf.
4 EUT C 184 E/2009, s. 49.
5 EUT C 81 E/2011, s. 80.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0283.
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0399.
8 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0441.
9 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0489.
10 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0334.
11 EUT L 386 af 29.12.2006, s. 1.
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– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og 
Udvalget om International Handel (A6-0000/2011),

A. der henviser til, at det kun er muligt at opnå en bæredygtig udvikling i et land, hvis 
eksistensen af demokratiske institutioner, retsstatsprincippet og de grundlæggende 
frihedsrettigheder såvel som et stærkt civilsamfund er sikret,

B. der henviser til, at de centralasiatiske staters dårlige renommé med hensyn til 
regeringsførelse og regionalt samarbejde er vigtige årsager til deres dystre politiske, 
sociale og økonomiske situation og til de begrænsede fremskridt inden for 
udviklingssamarbejdet,

C. der henviser til, at den manglende gensidige tillid skærper de spændinger, der opstår i 
forbindelse med deling af naturressourcer, underminerer det regionale samarbejde og 
forøger risikoen for konfrontation; der imidlertid henviser til, at problemerne med at
skaffe tilstrækkeligt vand snarere skyldes dårlig forvaltning og spild af vandressourcer end 
for små mængder vand,

EU’s engagement 

1. mener, at omfanget af EU’s engagement, og den form, det antager, skal være differentieret 
og gøres betinget af, at der sker målelige fremskridt på områder som menneskerettigheder, 
god regeringsførelse, bæredygtig udvikling, retsstatsforhold og korruptionsbekæmpelse i 
tråd med principperne i EU’s naboskabspolitik;

2. anerkender betydningen af, at EU's særlige repræsentant fortsat arbejder i området for at 
sikre et højt niveau af politisk dialog med de centralasiatiske stater; opfordrer til, at den 
politiske dialog baseres på en vurdering af, i hvor høj grad de centralasiatiske stater 
opfylder deres forpligtelser som medlemmer af OSCE;

3. glæder sig over, at der foregår menneskerettighedsdialoger med alle fem lande, selv om 
der har været få overordnede fremskridt på det praktiske plan, og der i nogle tilfælde 
konstateres tilbageskridt; mener, at eksistensen af menneskerettighedsdialoger ikke bør 
bruges som en undskyldning for at udelukke menneskerettighedsrelaterede spørgsmål, 
som opstår på andre samarbejdsområder, eller for ikke at involvere sig i yderligere 
foranstaltninger; anmoder om systematisk inddragelse af ngo’er og civilsamfundsaktører i 
forberedelsen af disse dialoger og om, at resultatet af disse dialoger offentliggøres, således 
at det bliver muligt at vurdere deres effektivitet og parternes engagement;

4. støtter åbningen af fuldt udbyggede EU-delegationer i alle de centralasiatiske lande som et 
middel til at øge EU’s tilstedeværelse og synlighed i regionen og forbedre det langsigtede 
samarbejde med og engagement i alle samfundssektorer og til at skabe fremskridt i retning 
af bedre forståelse og fremme retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne;

5. beklager dybt de vanskeligheder, EU er stødt på, med hensyn til at have kontakt med det 
uafhængige civilsamfund inden for områderne menneskerettigheder og god 
regeringsførelse i henseende til de vedvarende chikanerier mod ngo’er i regionen; 
anmoder om støtte til virkeligt uafhængige ngo’er med henblik på at hjælpe dem med at 
spille en effektiv rolle i udviklingen og konsolideringen af civilsamfundet;
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6. bifalder, at der afholdes regelmæssige regionale topmøder mellem EU og Centralasien, og 
opfordrer til at etablere et EU-Centralasien parlamentarisk forum som middel til at 
vurdere og bidrage til indholdet af topmødeforhandlingerne; understreger betydningen af 
det regelmæssige bilaterale parlamentariske samarbejde inden for rammerne af de 
eksisterende parlamentariske samarbejdsudvalg og interparlamentariske møder med de 
centralasiatiske lande;

Menneskers sikkerhed, god regeringsførelse, menneskerettigheder og demokratisering

7. beklager, at den generelle situation på områderne menneskerettigheder og retsstatsforhold 
fortsat er bekymrende, selv om der har været en vis positiv udvikling i regionen 
(afskaffelse af dødsstraffen i Usbekistan, nogle forfatningsmæssige reformer og reformer 
af retslige procedurer, mv.)

8. opfordrer til en styrkelse af menneskerettighedsdialogerne med henblik på at gøre dem 
mere effektive og resultatorienterede; opfordrer indtrængende Rådet og Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil til at opstille benchmarks for de fremskridt, der gøres af staterne i 
området med hensyn til menneskerettigheder og retsstatsforhold, og for effektiviteten af 
EU-foranstaltninger og bistandsprojekter, der iværksættes med dette formål for øje;

9. er bekymret over den fortsatte brug af tortur og de kraftige restriktioner på medierne og på 
ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden; opfordrer indtrængende EU og 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til offentligt at ytre 
sig om sager vedrørende politiske fanger, fængslede menneskerettighedsforkæmpere og 
journalister og opfordre til, at de øjeblikkeligt løslades;

10. betragter retsstatsinitiativet som et centralt element i samarbejdet med de centralasiatiske 
stater og glæder sig over det eksemplariske samspil mellem EU og dets medlemsstater for 
så vidt angår implementering af bistandsprojekter; forventer, at retsstatsprojektet omfatter 
klare målsætninger og en gennemskuelig vurdering af dets gennemførelse og resultater, 
samtidig med at det undgås på nogen måde at styrke de repressive dele af 
sikkerhedsstyrkerne;

Energi, vand og miljø

11. finder det af allerstørste betydning, at samarbejdsprojekter på energiområdet omfatter 
langfristede leveringsaftaler, der værner om principperne for initiativet til forbedring af 
gennemsigtighed i udvindingsindustrien;

12. mener, at en reform af landbrugssektoren er af allerstørste betydning, især med hensyn til 
at skabe større diversificering af produktionen, formindske afhængigheden af 
bomuldsdyrkning på bekostning af andre afgrøder og indføre avancerede praksisser og 
teknikker til vandforvaltning, vandbeskyttelse og kunstvanding;

13. understreger, at spørgsmål vedrørende vand er en af de vigtigste kilder til spændinger og 
potentielle konflikter i regionen; opfordrer i denne forbindelse alle lande i regionen til 
uden yderligere forsinkelse at undertegne og ratificere Espoo-konventionen og Århus-
konventionen og til at fremme inddragelsen af lokale aktører i beslutningstagningen;
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14. fremhæver nødvendigheden af at skabe troværdige og effektive permanente rammer, 
inden for hvilke nedstrøms- og opstrømslandene kan drøfte og i fællesskab bestemme, 
hvilke foranstaltninger der skal træffes for at behandle og løse vandproblemerne i 
området;

15. glæder sig over de europæiske udviklingsbankers øgede engagement i regionen, og 
navnlig udvidelsen af EIB’s mandat til også at omfatte Centralasien med fokus på miljø-
og vandspørgsmål;

16. mener, at EU’s ekspertise med hensyn til forvaltning af grænseoverskridende 
vandressourcer og dets nuværende involvering i bilateralt samarbejde med tanke på 
integrerede nationale vandforvaltningsplaner og multilateralt samarbejde i det regionale 
vandforvaltningsprojekt og den internationale fond for Aralsøen giver EU mulighed for at 
profilere sig som mægler og formidler i fordelingen af vandressourcer mellem opstrøms-
og nedstrømslande (herunder det nordlige Afghanistan), hvilket er en rolle, som ingen 
anden international aktør er villig eller i stand til at udfylde, selv om de berørte lande har 
fremsat opfordringer hertil;

Sikkerhedsstyring og grænseforvaltning

17. gentager sin støtte til foranstaltninger, der har til formål at fremme regionalt samarbejde 
som den eneste måde at løse de pågældende staters mange grænseoverskridende 
problemer med sikkerhed, ressourceforvaltning, etniske konflikter, miljø og udvikling;

18. noterer sig Kasakhstans tiltrædelse af toldunionen med Rusland og Hviderusland og 
håber, at udviklingen af denne toldunion vil blive styret på en måde, der ikke udelukker de 
centralasiatiske stater, som ikke er medlem af den;

19. opfordrer til inddragelse af Afghanistan, især dets grænseprovinser, i det 
grænseoverskridende samarbejde om aktiviteter og programmer inden for transport, 
energi, handel og udvikling;

Kasakhstan

20. opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at 
opretholde presset på de kasakhiske myndigheder for at opfylde de løfter om at forbedre 
valgrettighederne og mediefriheden, som de bekendtgjorde forud for deres formandskab 
for OSCE i 2010, i overensstemmelse med OSCE-medlemsstaternes kerneforpligtelser og 
med den nationale plan for menneskerettigheder, som blev vedtaget af den kasakhiske 
regering i 2009;

21. glæder sig over Kasakhstans forhåbninger om tættere og udvidede forbindelser med EU 
og noterer sig den nylige igangsættelse af drøftelser om en ny udvidet partnerskabs- og 
samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan, men understreger, at det økonomiske 
samarbejde skal gå hånd i hånd med et politisk samarbejde og være baseret på politisk 
vilje til at gennemføre fælles værdier; ser i denne forbindelse frem til håndgribelige 
fremskridt inden for områderne mediefrihed, forenings- og forsamlingsfrihed og til 
forbedringer med hensyn til afviklingen af valgprocessen ved det kommende 
parlamentsvalg i 2012;
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Kirgisistan

22. roser Kirgisistan for dets bestræbelser på at gennemføre demokratiske reformer og et 
skifte til et reelt flerpartisystem; håber, at der kan opnås yderligere fremskridt i 
forbindelse med afholdelsen af det kommende præsidentvalg, som er planlagt til at skulle 
finde sted senere i år; påpeger ikke desto mindre, at der er behov for en vedvarende 
indsats for at udvikle et fuldt fungerende demokrati, og opfordrer i denne forbindelse 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at bistå de 
kirgisiske myndigheder med opbygning af institutioner, konsolidering af demokratisk 
praksis samt med bekæmpelse af korruption og infiltreringen af organiseret kriminalitet i 
den kirgisiske administration;

23. glæder sig over den kirgisiske regerings beslutning om at oprette en særlig kommission til 
at gennemføre og overvåge henstillingerne fra den internationale uafhængige kommission 
for undersøgelse af begivenhederne i Sydkirgisistan i juni 2010 og opfordrer de kirgisiske 
myndigheder til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at mindske spændingerne 
mellem de forskellige etniske grupper og stabilisere situationen, fremme kulturel dialog 
og respekt for mindretalsrettigheder samt bekæmpe alle former for forskelsbehandling; 
opfordrer EU til sammen med de kirgisiske myndigheder og ngo’er at udarbejde og 
implementere EU-bistandsprogrammer med sigte på konfliktforebyggelse, forsoning og 
forhindring af straffrihed;

Tadsjikistan

24. udtrykker bekymring over den manglende effektivitet i EU’s udviklingsbistand til 
Tadsjikistan på grund af det høje korruptionsniveau og den truende regionale opsplitning, 
der får næring fra dårlige økonomiske og sociale forhold; opfordrer derfor til, at der 
anvendes en alternativ fremgangsmåde, der er baseret på at opnå sikkerhed for mennesker 
via alternative bistandskanaler;

25. opfordrer EU til ved hjælp af gennemførlighedsundersøgelser, teknisk ekspertise og om 
fornødent passende lån fra EIB, at fremme og bistå med udvikling af projekter for mindre 
hydroelektriske anlæg langs med flodløb og alternative vedvarende energikilder;

Turkmenistan

26. noterer sig den lovgivning, der er blevet vedtaget på det politiske, økonomiske, sociale og 
uddannelsesmæssige område, og forventer, at ordene vil blive efterfulgt af handling; 
opfordrer i denne forbindelse indtrængende Rådet og næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at tilskynde de turkmenske 
myndigheder til fuldt og helt at gennemføre den nye lovgivning og til at fortsætte 
tilnærmelsesprocessen med de internationale og regionale organisationer;

27. beklager imidlertid dybt, at ingen at de betingelser, Europa-Parlamentet opstillede i 
februar 2008 for at gå videre med interimsaftalen, er blevet opfyldt, navnlig ikke med 
hensyn til fri og uhindret adgang for Den Internationale Røde Kors Komité, løsladelse af 
alle politiske fanger og samvittighedsfanger, fjernelse af alle statslige rejsehindringer og 
ngo’ers mulighed for at arbejde i landet;
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Usbekistan

28. noterer sig Rådets konklusioner fra oktober 2010, hvorved alle sanktioner mod Usbekistan 
blev ophævet, og EU’s vilje til i omfattende grad at styrke forbindelserne med Usbekistan 
blev bekræftet; erindrer om, at omfanget af EU’s engagement afhænger af, hvilke 
fremskridt Usbekistan gør inden for områder som menneskerettigheder, demokratisering 
og retsstatsforhold, og forventer, at EU-Udenrigstjenesten og Rådet udvikler en politik for 
et kritisk, betinget og sammenhængende europæisk engagement med Usbekistan;

29. beklager de usbekiske myndigheders nylige beslutning om at lukke Human Rights 
Watch’s kontor i Tasjkent og opfordrer dem til at give nationale og internationale ngo’er 
uhindret adgang til og mulighed for at arbejde overalt i landet;

*
* *

30. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Centralasiens strategiske betydning for Europa er velkendt, men ofte undervurderet. 
Udviklingen af en EU-strategi for regionen i 2007 markerede en ny erkendelse og ønsket om 
en sammenhængende, struktureret tilgang.

I løbet af de fire år, denne strategi er blevet implementeret, er der udrettet meget. EU har 
igangsat initiativer og programmer, der spiller en vigtig rolle med hensyn til at støtte 
prioriteringerne i dens første dokument: god regeringsførelse, retsstatsprincippet, 
menneskerettigheder og demokratisering; uddannelse og erhvervsuddannelse; økonomisk 
udvikling, handel og investeringer; transport og energi; miljømæssig bæredygtighed og 
vandforvaltning; imødegåelse af fælles trusler og udfordringer; interkulturel dialog.

EU har intensiveret og forbedret strukturen i sine forbindelser med de fem lande, og møder 
mellem højtstående embedsmænd fra Europa og Centralasien er blevet hyppige og 
regelmæssige. EU har indført regelmæssige bilaterale dialoger om menneskerettigheder og 
nationale vandpolitikker. Medlemsstaterne er direkte involveret i implementeringen af EU’s 
strategi, de europæiske banker (EIB og EBRD) dækker nu regionen, og for nylig er 
Investeringsfaciliteten for Centralasien (IFCA) blevet oprettet.

Der er imidlertid sket store forandringer i verden siden 2007. Foranlediget af den globale 
økonomiske og sociale krise har der været en række arabiske revolutioner. Den internationale 
koalition begynder at trække sig ud af Afghanistan uden nogen klar idé om, hvad resultatet af 
krigen vil blive efter ti års militært engagement. Med Lissabontraktaten har Den Europæiske 
Union fået redskaberne til en sammenhængende udenrigspolitik og en EU-Udenrigstjeneste, 
der kan omsætte den i praksis. Endelig har der været væsentlige – og ofte tragiske –
begivenheder i Centralasien, såsom de etniske uroligheder, der brød ud i Osh i juni 2010, og 
der er opstået nye geostrategiske strukturer i regionen. Alt dette har ansporet os til på ny at 
gennemgå vores politik over for Centralasien for at gøre status over, hvad der er opnået, og 
for at foreslå nye tilgange, der er skræddersyet til behovene i en region, som står over for 
mange trusler, der kan få indirekte følger for Europa. 

Skønt der unægteligt er gjort fremskridt, er begrænsningerne ved Europas strategi over for 
Centralasien nu tydelige. Det er ikke lykkedes EU at samle sine forskellige målsætninger, 
værdier og interesser i effektive programmer, der passer til realiteterne i regionen.

Virkningen af projekterne er svær at måle, og EU mangler synlighed i Centralasien. Det har 
kun tre delegationer og arbejder hårdt på at få åbnet en i hvert af de andre to lande. EU 
mangler derfor personale i området, og dets projekter implementeres ofte af andre 
organisationer.

De beskedne økonomiske ressourcer1, som EU har bevilget til Centralasien, vidner ikke blot 
om dets begrænsede interesse for regionen, men også om modtagerlandenes begrænsede 
udnyttelsesevne. En tredjedel af bistanden er øremærket til at fremme regionalt samarbejde, 

                                               
1 Instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) har bevilget 321 mio. EUR til implementering af 
strategien i perioden 2011-2013, hvilket udgør 20 mio. EUR per land per år. 
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men det er meget vanskeligt at gennemføre denne vigtige opgave på grund af spændinger 
mellem landene. Som følge heraf er der fare for, at disse midler omfordeles til bilaterale 
projekter eller endda til andre regioner i verden. 

Af den fælles situationsrapport for 2010 (Rådet og Kommissionen) fremgår det, at der er 
behov for forbedringer, men det præciseres ikke altid, hvilke skridt det er nødvendigt at tage. 

Efter vores opfattelse skal EU foretage en grundig revurdering af sin strategi, styrke sit 
engagement og koncentrere sig om de mål og foranstaltninger, der i størst udstrækning vil 
bidrage til at imødegå de mest presserende udfordringer: menneskerettigheder og 
retsstatsforhold; vand og energi; regional sikkerhed. 

Det er ordførerens opfattelse, at hjørnestenene i EU’s nye tilgang til regionen skal være 
menneskers sikkerhed og reelt regionalt samarbejde. 

EU skal foretage de samme dybdegående revurderinger med hensyn til Centralasien, som det 
gjorde med hensyn til sit nærmeste naboskabsområde. Hvis det ønsker at bevare sin 
troværdighed, kan EU ikke fremme etiske hensyn i én del af verden og samtidig undlade at 
reagere på krænkelser af sine værdier i en anden. Fremme af menneskerettigheder og 
retsstatsprincippet skal være det ledende princip bag alle Europas foranstaltninger og 
initiativer. 

Regeringer i Centralasien anvender stadig repressive metoder til at fastholde personlige 
magtregimers stabilitet uden at tage skridt til at sikre den langsigtede sikkerhed i samfundet 
som helhed. EU og dets vestlige partnere har længe haft tendens til at mene, at denne stabilitet 
var værdifuld i sig selv, og har valgt at ignorere såvel dens risikable karakter som dens 
menneskelige omkostninger. 

EU kan ikke fortsætte ad denne vej. Stabilitet baseret på undertrykkelse er dømt til at bryde 
sammen i det lange løb. Som det sås af den hastighed, hvormed den etniske vold bredte sig 
sidste år, kan der udbryde konflikter i et hvilket som helst land i regionen når som helst. EU 
skal være i stand til at reagere på det politiske vakuum, der kan opstå som følge af en etnisk 
eller regional konflikt.

Det er akut behov for at opgive en fremgangsmåde, der giver højest prioritet til at fastholde 
stabiliteten af de eksisterende regimer af hensyn til en bred vifte af overvejelser, f.eks. den 
spinkle mulighed for en diversificering af vores gasforsyning eller etableringen af 
militærbaser, der kan forsyne de europæiske styrker i Afghanistan. EU’s økonomiske støtte til 
det usbekiske parlament, som bestemt ikke er nogen demokratisk valgt institution, eller 
bevillingen til den velgørende fond, der styres af den usbekiske regering, til EU-bistand 
beregnet til ngo’er er formentlig blot to eksempler blandt mange, men de er symptomatiske. 
Denne imødekommende indstilling kan ikke fortsætte. 

Det er ikke vores hensigt at foreslå, at EU bør trække sig ud af regionen. Tværtimod – det er 
på høje tid for EU at engagere sig i Centralasien, men på en ny måde. 

Menneskers sikkerhed
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Vi er nødt til at forklare vores partnere, hvordan vores opfattelse af sikkerhed og stabilitet 
adskiller sig fra deres. EU er forpligtet til at være kritisk over for regeringer, der krænker 
deres borgeres grundlæggende rettigheder under påberåbelse af national sikkerhed, og påpege 
over for dem, at det netop er denne type handlinger, der fører til ekstremisme og 
radikalisering. Vi er nødt til at gøre konditionalitet til et kernepunkt i vores politikker og 
anvende principperne ”differentiering” og mere-for-mere”. 

Begrebet “menneskers sikkerhed” kan både give EU en solid begrebsmæssig ramme og give 
dets politiske foranstaltninger større legitimitet og relevans. Det ledende princip bør være at 
fremme sikkerheden ved at opfylde befolkningens daglige, praktiske behov. Der skal lægges 
større vægt på fælles projekter med lokale ledere og civilsamfundet, i det mindste hvor de 
grundlæggende forudsætninger for at gøre dette er til stede.

EU’s samarbejde med hvert af landene kræver en differentieret bilateral tilgang, som passer til 
hvert enkelt lands krav og behov: de lande, som er rige på kulbrinte – Kasakhstan og 
Turkmenistan – har mere brug for teknisk bistand til reformer end for udviklingsbistand. 
Kirgisistan og Tadsjikistan, som er meget fattige og sårbare lande, har på den anden side, selv 
om de har behov for direkte økonomisk støtte, under forudsætning af at den kan kontrolleres 
på en gennemsigtig måde, et endnu større behov for bistand, der er målrettet befolkningen i 
landdistrikterne, primær og sekundær uddannelse samt reformer og styrkelse af retssystemet. 

Meget afhænger naturligvis af, i hvor høj grad et givet land har åbnet sig. Om nødvendigt kan 
EU tilpasse sin tilgang, men skal dog altid basere sine foranstaltninger på målsætningerne om 
menneskers sikkerhed og bæredygtig udvikling.

Mange elementer af EU’s nuværende aktiviteter kan indarbejdes i denne nye ramme, navnlig 
den humanitære bistand og udviklingsbistanden og EU’s bidrag til OSCE’s politimission i 
Osh – men ikke uden en kritisk analyse af dets reelle nytteværdi med hensyn til at opfylde 
befolkningens behov – og de programmer, der er rettet mod ordensmagten og domstolene. 

Regionalt samarbejde

Den vægt, EU-strategien lægger på at fremme en regional tilgang, er stadig fuldstændigt 
velbegrundet. Det nødvendige samarbejde mellem de fem lande fungerer ikke på grund af 
deres gensidige mistillid og mange kilder til uoverensstemmelse. Spørgsmål vedrørende 
sikkerhed, udvikling og miljøbeskyttelse kræver tæt samarbejde mellem EU og hvert af 
landene, men de kan ikke løses uden en vilje fra de pågældende landes side til at samarbejde 
indbyrdes.

Der er mange og forskelligartede destabiliserende faktorer: organiseret kriminalitet, 
narkotikasmugling, radioaktive materialer eller personer, terrorisme, natur- og 
miljøkatastrofer og det usikre udfald af krigen i Afghanistan. Den infiltrering, der foretages af 
bevæbnede grupper fra Afghanistan, stopper ikke foreløbig, da det er let at krydse grænsen. 
Der er stærke spændinger inden for regionen vedrørende deling af og kontrol over 
vandressourcerne mellem opstrøms- og nedstrømslande. Det er ikke usædvanligt, at grænser 
lukkes og handel afbrydes som middel til at lægge pres på naboerne. Nogle grænser er stadig 
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omtvistede, og der opstår stadig oftere sammenstød mellem lokalsamfundene. I de fattigste 
lande er den økonomiske krise og fødevarekrisen kombineret med regionale eller etniske 
spændinger og med den usikkerhed, der affødes af udbredt korruption og fraværet af 
retsstatsforhold.

Derudover skabes der nye økonomiske barrierer: toldunionen mellem Rusland, Belarus og 
Kasakhstan skaber frygt for nye hindringer for handlen med naboer. Den vækker interesse i 
nogle af landene, mens andre fortsat holder fast ved en isolationistisk politik.

Klimaforandringerne har alvorlige konsekvenser, navnlig fordi befolkningen, der er 
koncentreret i den lille del af området, som er beboelig, hele tiden vokser. 40 % af gletsjerne 
er forsvundet, og bomuldsmonokulturen, der understøttes af et uddateret 
kunstvandingssystem, spilder en betydelig andel af det vand, der er til rådighed. Indtørringen 
af Aralsøen og den ørkendannelse, der opstår som følge af den massive omledning af floder til 
kunstvanding, påvirker tusindvis af menneskers liv. Radioaktivt og kemisk affald fra de 
tidligere sovjetiske installationer i Ferghana-dalen er blevet dumpet og efterladt nær floder og 
beboede områder. I Det Kaspiske Hav er dumpning af industriaffald og udvinding af off-shore 
gas og olie uden hensyntagen til miljøstandarder skyld i ødelæggelsen af dyreliv og 
fiskeressourcer. 

EU skal derfor gå efter rollen som mægler eller formidler. Det har fordel af en neutralitet, som 
de store nabolande ikke har, af sine erfaringer fra sin egen integrationsproces og af teknisk 
ekspertise. Det kan endvidere uddrage erfaringer fra gennemførelsen af sine egne regionale 
programmer (BOMCA – grænseforvaltning, CADAP – narkotikahandlingsprogrammet, det 
europæiske vandinitiativ, retsstatsinitiativet osv.). 

Ud over sit samarbejde med de medlemsstater, der har et engagement i Centralasien (som, det 
bør fremhæves, er mere effektivt og betydningsfuldt end nogen andre steder i verden) og 
andre store donorer, bør EU styrke sit samarbejde med de store nabolande i regionen –
Rusland naturligvis, men også Kina, Indien og Pakistan.

Vi foreslår desuden, at der etableres et interparlamentarisk forum, noget som EU via Europa-
Parlamentet kan foreslå parlamenterne i de fem lande. Dette ville gøre det muligt for 
europæiske folkevalgte politikere at udveksle erfaringer med deres modparter og endnu 
vigtigere tilskynde dem til at knytte indbyrdes forbindelser, som for øjeblikket er nærmest 
ikke-eksisterende. 


