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China: de rechten van minderheden en de toepassing van de doodstraf 
Resolutie van het Europees Parlement van 26 november 2009 over China: de rechten van 
minderheden en de toepassing van de doodstraf 

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties van 1 februari 20071 en 27 september 20072

over een wereldwijd moratorium op de doodstraf,

– gezien de resoluties van de Algemene Vergadering van de VN van 18 december 2007 
(A/RES/62/149) en van 18 december 2008 (A/RES/63/168) getiteld "Moratorium op het 
gebruik van de doodstraf",

– gezien de verklaringen van het Voorzitterschap namens de Europese Unie van 29 oktober 
2009 met betrekking tot de executie van de twee Tibetanen, de heer Lobsang Gyaltsen en de 
heer Loyak, en van 12 november 2009 over de executie van negen personen van Oeigoerse 
etniciteit naar aanleiding van de rellen van 5-7 juli 2009 in Ürümqi in de Oeigoerse 
autonome regio Sinkiang,

– gezien de artikelen 35, 36 en 37 van de grondwet van de Volksrepubliek China, op grond 
waarvan alle burgers respectievelijk de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van 
geloofsovertuiging en de onschendbaarheid van het individu genieten,

– onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over China, met name die van 13 december 
2007 over de EU-China-top en de mensenrechtendialoog tussen de EU en China3,

– gezien het EU-China-seminar van 18-19 november 2009 en de 28ste ronde van de 
mensenrechtendialoog tussen de EU en China, gehouden in Bejing op 20 november 2009,

– gezien de 27ste ronde van de mensenrechtendialoog tussen de EU en China die op 14 mei 
2009 in Praag is gehouden,

– gezien de komende 12de EU-China-top op 30 november 2009 in Nanjing,

– gelet op artikel 122, lid 5, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Unie gebaseerd is op instemming met de waarden van vrijheid, 
democratie en eerbiediging van de mensenrechten en met de rechtsstaat en dat de 
eerbiediging van deze onvervreemdbare rechten een essentiële voorwaarde is voor een 
harmonieus maatschappelijk leven,

B. overwegende dat het nieuwe strategische partnerschap tussen de Europese Unie en China 
waarover momenteel wordt onderhandeld, van groot belang is voor de toekomstige 

                                               
1 PB C 250 E van 25.10.2007, blz.91.
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3 PB C 323 E van 18.12.2008, blz. 489.



betrekkingen tussen de Unie en China en dat een echt partnerschap gebaseerd moet zijn op 
gedeelde gemeenschappelijke waarden,

C. overwegende dat de Europese Unie op 8 mei 2009 heeft verzocht om omzetting van de
doodstraffen die de gewone Volksrechtbank van Lhasa tegen verschillende Tibetanen had 
uitgesproken naar aanleiding van de ongeregeldheden van maart 2008 in Lhasa,

D. overwegende dat begin juli 2009 in de Oeigoerse autonome regio Sinkiang de ernstigste 
etnische onlusten sinds tientallen jaren uitbraken toen Oeigoerse demonstranten de straat 
opgingen en Han-Chinezen in Ürümqi aanvielen en hieronder slachtoffers hebben gemaakt, 
teneinde te protesteren tegen aanvallen op Oeigoerse arbeiders in een fabriek in Zuid-China 
in juni 2009; overwegende dat hierbij volgens officiële cijfers 197 doden en ruim 1600 
gewonden zijn gevallen,

E. overwegende dat het absoluut noodzakelijk is een open, permanente en respectvolle dialoog 
op te zetten ter waarborging van het vreedzaam samenleven van de Tibetaanse en Oeigoerse 
bevolkingsgroepen, die de twee belangrijkste etnische minderheden vormen, met de grote 
meerderheid van Han-Chinezen,

F. overwegende dat onder de Oeigoerse bevolking, die voor de meerderheid uit moslims 
bestaat, taalkundige en culturele banden heeft met Centraal-Azië en bijna de helft van de 20 
miljoen inwoners van Sinkiang vertegenwoordigt, sprake is van groeiende ontevredenheid 
en onvrede over de veelal Han-Chinese autoriteiten, die ervan worden beschuldigd dat zij 
religieuze activiteiten nauwlettend in de gaten houden en inperken door middel van 
discriminatie op het vlak van werkgelegenheid en marginalisatie van hun etnische groep in 
de regio, overwegende dat een reactie is uitgebleven op de oproep van mensenrechten-
NGO's aan de internationale gemeenschap om een onafhankelijk onderzoeksteam te zenden 
naar de plaats waar de ongeregeldheden zich hebben afgespeeld,

G. overwegende dat de Volksrepubliek China heeft verklaard te streven naar harmonieuze 
etnische verhoudingen in de Oeigoerse autonome regio Sinkiang,

H. overwegende dat de legitimiteit van de veroordelingen die zijn uitgesproken tegen 
Tibetanen voor misdrijven begaan tijdens de rellen van maart 2008 in twijfel wordt 
getrokken in een verslag van Human Rights Watch, waarin staat dat sommige processen in 
het geheim zijn gevoerd op een geheime datum en dat de Tibetanen de vrije keuze van een 
advocaat werd ontzegd en zich dus niet serieus konden verdedigen,

I. overwegende dat religies in China worden onderworpen aan beperkingen en strak worden 
gecontroleerd door de staat,

J. overwegende dat in China op 68 misdrijven, waaronder geweldloze misdrijven als 
belastingfraude en drugsgebruik, de doodstraf staat,

1. wijst er nogmaals op dat het van oudsher een verklaard tegenstander is van de doodstraf, 
voor alle gevallen en onder alle omstandigheden; herinnert eraan dat de EU zich altijd 
krachtig heeft ingezet voor afschaffing van de doodstraf overal ter wereld en benadrukt 
nogmaals dat afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot versterking van de menselijke 
waardigheid en geleidelijke ontwikkeling van de mensenrechten;

2. spreekt zijn waardering uit over het positieve besluit van de Hoogste Volksrechtbank van 



januari 2007 om doodvonnissen te herzien, maar betreurt het dat dit niet heeft geleid tot een 
significante daling van het aantal executies in China; blijft bezorgd over het feit dat China 
nog steeds het hoogste aantal doodvonnissen ter wereld voltrekt;

3. dringt daarom bij de Chinese autoriteiten aan op een onmiddellijk en onvoorwaardelijk 
moratorium op de doodstraf, als cruciale stap op weg naar afschaffing van de doodstraf; 
spreekt zijn krachtige veroordeling uit over de executie van de twee Tibetanen, Lobsang 
Gyaltsen en Loyak, en van negen Oeigoeren naar aanleiding van de gebeurtenissen van 
maart 2008 in Lhasa en de rellen van 5-7 juli 2009 in Ürümqi; verzoekt de Chinese 
autoriteiten alle overige doodstraffen die zijn uitgesproken door de gewone 
Volksrechtbanken van Lhasa en Ürümqi op te schorten en deze om te zetten in 
gevangenisstraffen voor degenen wier aandeel in de gewelddadigheden onomstotelijk is 
vastgesteld; veroordeelt voorts de met twee jaar uitgestelde doodvonnissen die zijn 
uitgesproken tegen Tenzin Phuntsok en Kangtsuk, naar aanleiding van de protesten in 
maart, en de levenslange gevangenisstraf van Dawa Sangpo, en uit zijn twijfels over de 
vraag of zij wel een eerlijk proces hebben gehad;

4. verzoekt China eens te meer het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten te ratificeren; uit zijn verontwaardiging over de vaak discriminerende behandeling 
die etnische en religieuze minderheden in China ten deel valt;

5. wijst erop dat de Chinese regering in april 2009 haar eerste nationale actieplan voor de 
mensenrechten (2009-2010) heeft gepubliceerd, en dat hierin nadrukkelijk wordt gestreefd 
naar een betere bescherming van de burgerrechten in gerechtelijke procedures en processen, 
het beëindigen van willekeurige arrestaties, het verbieden van foltering als middel om 
bekentenissen los te krijgen en het waarborgen van eerlijke en openbare processen; roept de
Chinese autoriteiten op het aantal voltrokken executies openbaar te maken;

6. verzoekt de Chinese autoriteiten alles in het werk te stellen om te komen tot een serieuze 
dialoog tussen Han-Chinezen en Oeigoeren, een meer integraal en omvattend economisch 
beleid in Sinkiang te gaan voeren, gericht op stimulering van plaatselijke betrokkenheid, en 
om de culturele identiteit van de Oeigoeren te beschermen;

7. benadrukt dat de prestaties van China op het gebied van mensenrechten ernstige 
bezorgdheid blijven wekken; benadrukt het feit dat van de ene tot de andere ronde van de 
mensenrechtendialoog EU-China een strikte follow-up nodig is van de uitvoering van de 
aanbevelingen die het resultaat van de vorige dialoog zijn en waarover beide partijen het 
eens zijn geworden, alsook van de juridische seminars over de mensenrechten tussen de EU 
en China, die vroeger aan de dialoog voorafgingen en waaraan vertegenwoordigers van de 
academische wereld en van het maatschappelijk middenveld deelnamen; verzoekt de Raad 
en de Commissie de kwestie van de afschaffing van de doodstraf en de eerbiediging van de 
rechten van etnische en religieuze minderheden op de agenda van de 12de EU-Chinatop van 
30 november 2009 te plaatsen; vraagt de Commissie en de Raad erbij te blijven dat in de 
nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarover momenteel wordt 
onderhandeld, de clausule moet worden opgenomen over de eerbiediging van de 
mensenrechten in China;

8. verzoekt de Chinese autoriteiten onmiddellijk een einde te maken aan de "harde aanpak"-
campagne waarmee de rechten van de mensen in de Oeigoerse autonome regio Sinkiang 
worden ingeperkt, terwijl de oorzaken van de onrust worden genegeerd;



9. vraagt de wederopstarting van een eerlijke en resultaatgerichte dialoog tussen de Chinese
regering en de vertegenwoordigers van de Dalai Lama die gebaseerd is op het 
"Memorandum betreffende echte autonomie voor het Tibetaanse volk" en die moet leiden 
tot een positieve, substantiële en betekenisvolle verandering in Tibet, in overeenstemming 
met de beginselen die zijn neergelegd in de grondwet en de wetten van de Volksrepubliek 
China;

10. bevestigt zijn solidariteit met alle slachtoffers van de gebeurtenissen van juli 2009 in 
Ürümqi in de Oeigoerse autonome regio Sinkiang; erkent dat de overheidsinstanties als taak 
hebben de openbare orde te handhaven, maar is bezorgd door berichten dat disproportioneel 
geweld wordt gebruikt tegen etnische Oeigoeren en door het grote aantal Oeigoeren dat 
wordt vastgehouden;

11. verzoekt de Chinese autoriteiten ervoor te zorgen dat degenen die in verband met 
bovengenoemde gebeurtenissen worden vastgehouden, tijdens de hechtenis een humane 
behandeling wordt gegarandeerd en voldoening van de normen van een eerlijk proces, in 
overeenstemming met het internationale recht, met inbegrip van toegang tot een advocaat 
van hun keuze, het vermoeden van onschuld en proportionele straffen voor wie schuldig 
wordt bevonden;

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen van de lidstaten, de Raad van Europa, de VN-Mensenrechtenraad en de regering 
van de Volksrepubliek China.


