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B9-0079/2020

Europa-Parlamentets beslutning om ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019
(2020/2519(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til De Forenede Nationers pagt,

– der henviser til artikel 15 i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder 

– der henviser til artikel 21 i EU's charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 91 (1951) om Kashmir,

– der henviser til FN's rapport om Kashmir fra 2019,

– der henviser til den fælles handlingsplan for det strategiske partnerskab mellem Indien 
og EU, som blev undertegnet i november 2005, og til temadialogen om 
menneskerettigheder mellem EU og Indien,

– der henviser til erklæringen fra FN's Generalforsamlings møde på højt plan om 
retsstatsprincippet på nationalt og internationalt plan og til resolutionen vedtaget af 
Generalforsamlingen den 30. november 2012 (A/RES/67/1),

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at siden den indiske regering siden partiet Bharatiya Janata (BJP) vandt 
parlamentsvalget i maj 2019, og premierminister Narendra Modi vendte tilbage for 
endnu en periode, har den indiske regering styrket sin nationalistiske linje, der 
diskriminerer mod, chikanerer og retsforfølger nationale og religiøse mindretal og 
lukker munden på enhver form for opposition, menneskerettighedsgrupper, 
menneskerettighedsforkæmpere og journalister, der er kritiske over for regeringen;

B. der henviser til, at regeringen i august 2019 tilbagekaldte den særlige 
forfatningsmæssige status for Jammu og Kashmir og splittede den op i to adskilte, 
føderalt styrede områder; der henviser til, at regeringen indsatte yderligere tropper i 
regionen, lukkede internettet og telefoner, og at tusindvis af mennesker blev 
tilbageholdt i varetægtsfængsel, herunder valgte ledere, hvilket gav anledning til 
international fordømmelse;

C. der henviser til, at Sikkerhedsrådets resolutioner, der kræver en folkeafstemning, som 
giver alle kashmirere lov til at bestemme Kashmirs fremtidige status, aldrig er blevet 
gennemført;

D. der henviser til, at ændringen af lov om statsborgerskab i 2019 blev vedtaget af Indiens 
parlament den 11. december 2019, der ændrede loven om statsborgerskab fra 1955 for 
at bane vej for statsborgerskab for medlemmer af de religiøse mindretal af hinduer, 
sikher, buddhister, jainer, parsier og kristne, som var flygtet fra forfølgelse i Pakistan, 
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Bangladesh og Afghanistan før december 2014; der henviser til, at ændringen af lov om 
statsborgerskab udelukker muslimer og andre fra disse lande samt tamilske flygtninge 
fra Sri Lanka, rohingyaer fra Myanmar og buddhistiske flygtninge fra Tibet; der 
henviser til, at denne ændring indfører religion som kriterium for statsborgerskab for 
første gang i henhold til indisk statsborgerskab; der henviser til, at dette ændringsforslag 
er i strid med den sekulære karakter af Indiens forfatning;

E. der henviser til, at ændringen af lov om statsborgerskab overtræder Indiens 
internationale forpligtelser for at forhindre fratagelse af statsborgerskab på grund af 
race, hudfarve, herkomst eller national eller etnisk oprindelse som fastsat i den 
internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og andre 
menneskerettighedstraktater; der henviser til, at ændringen af lov om statsborgerskab er 
i klar strid med artikel 15 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, hvori det 
hedder, at "Enhver har ret til statsborgerskab", og at "ingen må vilkårligt fratages sin 
nationalitet eller nægtes retten til at ændre nationalitet"; der henviser til, at FN's 
højkommissær for menneskerettigheder har kaldt ændringen af lov om statsborgerskab 
"grundlæggende diskriminerende" og tilføjet, at selv om Indiens mål om at beskytte 
forfulgte grupper hilses velkommen, bør dette ske gennem et ikkediskriminerende 
"robust nationalt asylsystem";

F. der henviser til, at alle stater er forpligtet til at respektere alle personers 
menneskerettigheder uden forskel; der henviser til, at en persons juridiske binding til en 
bestemt stat gennem statsborgerskab i praksis fortsat er en afgørende forudsætning for 
at kunne nyde og beskytte hele viften af menneskerettigheder;

G. der henviser til, at som anført i erklæringen fra FN's Generalforsamlings højniveaumøde 
om retsstatsprincippet på nationalt og internationalt plan og i den resolution, der blev 
vedtaget af FN's Generalforsamling den 30. november 2012, er "alle personer, 
institutioner og enheder, offentlige såvel som private, herunder staten selv, ansvarlige 
for retfærdige, retfærdige og retfærdige love og er berettigede til samme lovgivning 
uden forskelsbehandling";

H. der henviser til, at ændringen af lov om statsborgerskab udgør et farligt skift i den måde, 
statsborgerskabet vil blive afgjort på i Indien, og at den vil skabe den største statsløshed 
i verden og forårsage umådelige menneskelige lidelser;

I. der henviser til, at vedtagelsen af lovgivningen har medført omfattende protester i 
Indien; der henviser til, at der er blevet afholdt enorme demonstrationer i hovedstaden 
Delhi og i Mumbai, Kolkata, Bangalore og Hyderabad; der henviser til, at ændringen af 
lov om statsborgerskab har genantændt gamle fjendtligheder i Tripura; der henviser til, 
at Assam, Uttar Pradesh og andre nordøstlige delstater har oplevet voldelige 
demonstrationer mod ændringen af lov om statsborgerskab af frygt for, at tildeling af 
indisk statsborgerskab til flygtninge og indvandrere vil forårsage tab af deres "politiske 
rettigheder, kulturelle rettighed og jordrettigheder" og tilskynde til yderligere migration 
fra Bangladesh; der henviser til, at demonstranter har krævet, at der gives indisk 
statsborgerskab til muslimske flygtninge og indvandrere;

J. der henviser til, at demonstranter i hele Indien har kritiseret den nye lov for at være 
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forfatningsstridig, i og med at den diskriminerer muslimer; der henviser til, at borgerne 
kræver, at lovændringen skrottes, og at det landsdækkende nationale statsborgerregister 
ikke gennemføres; der henviser til, at borgerne er bekymrede for, at muslimske borgere 
i Indien bliver statsløse og indkvarteres i tilbageholdelseslejre; der henviser til, at 
demonstranter har fordømt den indiske regerings autoritære styre, undertrykkelsen af 
universiteterne og undertrykkelsen af protester;

K. der henviser til, at den indiske regerings svar på protesterne har omfattet indførelse af 
udgangsforbud, lukning af internettjenester, tilbageholdelse af 
menneskerettighedsaktivister og påstået tortur;

L. der henviser til, at mange regeringsledere i stedet for at tage hånd om bekymringerne og 
træffe korrigerende foranstaltninger, opfordre sikkerhedsstyrkerne til at udvise 
tilbageholdenhed og sikre ansvarlighed, har været med til at miskreditere, afvise og true 
demonstranterne;

M. der henviser til, at protesterne har ført til, at adskillige demonstranter er døde, at 
demonstranter og politibetjente er blevet sårede og ført til skade på offentlig og private 
ejendom; der henviser til, at forskellige statslige myndigheder enten har arresteret de, 
der protesterer mod ændringen af lov om statsborgerskab, eller har pålagt dem 
prohibitive kendelser i henhold til paragraf 144 og 149 i strafferetsplejeloven; der 
henviser til, at demonstranterne er blevet mødt med magt og restriktive foranstaltninger, 
der krænker deres ret til at blive set og hørt; udtrykker bekymring over, at mange 
mennesker er blevet tilbageholdt eller lever med nedlukning på internettet;

N. der henviser til, at Uttar Pradesh har været vidne til det største antal dødsfald i 
forbindelse med de landsdækkende protester mod ændringen af lov om statsborgerskab, 
herunder drabet på et 8-årigt barn i Varanasi; der henviser til, at det forlyder, at mere 
end 22 demonstranter er blevet ramt af skud; der henviser til, at ofres familier har 
udtrykt smerte over, at de ikke har mulighed for at modtage obduktionserklæringer ej 
heller de første informationsrapporter på politistationen; der henviser til, at de første 
informationsrapporter er detaljerede og har ført til flere anholdelser og erstatning af 
skader;

O. der henviser til, at der har været troværdige rapporter om, at demonstranter er blevet 
tortureret i Indien;

P. der henviser til, at nogle stater har meddelt, at de ikke vil gennemføre ændringen af lov 
om statsborgerskab, og at nogle stater, såsom Kerala, har indgivet en klage over den nye 
lov om statsborgerskab;

Q. der henviser til, at der er handelsforhandlinger i gang mellem EU og Indien;

1. udtrykker dyb bekymring over, at Indien har skabt et retsgrundlag for at fratage 
millioner af muslimer deres grundlæggende ret til lige adgang til statsborgerskab; er 
bekymret over, at ændringen af lov om statsborgerskab sammen med det nationale 
borgerregister kan anvendes til at gøre mange muslimske borgere statsløse;

2. minder regeringen i Indien om dets forpligtelser i henhold til FN's erklæring fra 1992 
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om rettigheder for personer, der tilhører nationale eller etniske, religiøse og sproglige 
mindretal, som fastsætter en forpligtelse for landene til at beskytte eksistensen og 
identiteten af religiøse mindretal på deres område og til at vedtage passende 
foranstaltninger for at sikre, at dette opnås; minder Indiens regering om, at regeringerne 
er forpligtet til at sikre, at personer, der tilhører minoritetsgrupper, herunder religiøse 
mindretal, kan udøve deres menneskerettigheder uden forskelsbehandling og i fuld 
lighed for loven, og fordømmer på det kraftigste Indiens overtrædelse af disse 
internationalt anerkendte principper;

3. opfordrer indtrængende regeringen og parlamentet i Indien til at vise, at de har forpligtet 
sig til fuldt ud at sikre beskyttelsen af flygtninge og migranter, uanset deres religion;

4. opfordrer indtrængende de indiske myndigheder til at samarbejde konstruktivt med 
demonstranterne og overveje deres krav om at ophæve den diskriminerende ændring af 
lov om statsborgerskab;

5. udtrykker sin solidaritet med den nationale strejke, der fandt sted den 7. januar; 
bemærker, at mere end 250 millioner arbejdstagere har demonstreret i gaderne for social 
sikring til alle, mod privatisering af offentlige virksomheder og mod ændringen af lov 
om statsborgerskab; fordømmer den overdrevne magt i undertrykkelsen af protester; 
understreger, at borgerne har ret til at demonstrere; opfordrer den indiske regering til at 
foretage en troværdig og uafhængig undersøgelse af påstande om overdreven 
magtanvendelse og vold mod demonstranter fra retshåndhævelsespersonales side;

6. opfordrer de indiske myndigheder til at standse kriminaliseringen af protester, ophæve 
de uforholdsmæssige begrænsninger af ytringsfriheden og retten til frit at deltage i 
fredelige forsamlinger, sætte en stopper for de vilkårlige lukninger og sikre beskyttelsen 
af alle menneskerettigheder;

7. fordømmer tortur og tilbageholdelse af mindreårige og fredelige demonstranter og 
fængsling af mennesker, der er kritiske over for myndigheder;

8. opfordrer indtrængende de indiske myndigheder til at acceptere besøg af rapportører fra 
FN's særlige procedurer, navnlig FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af 
menings- og ytringsfriheden, FN's særlige rapportør om retten til frit at deltage i 
fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed og FN's særlige rapportør om udenretlige, 
summariske eller vilkårlige henrettelser;

9. opfordrer EU og medlemsstaterne til at fordømme al vold i forbindelse med de 
igangværende protester mod ændringen af lov om statsborgerskab, herunder de 
retshåndhævende myndigheders påståede drab på demonstranter, og alle tilfælde af 
overdreven magtanvendelse fra politiets side, hvoraf nogle er blevet verificeret af 
Amnesty International Indien;

10. opfordrer EU og medlemsstaterne til at fremme gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds 
resolutioner om Kashmir; anmoder Indien og Pakistan om at overveje de enorme 
menneskelige, økonomiske og politiske fordele ved at løse denne konflikt; udtrykker 
dyb bekymring over de voksende spændinger mellem Indien og Pakistan, der begge er 
atomvåbenstater, som er blevet yderligere stimuleret af de kontroversielle beslutninger, 
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som Indiens regering har truffet om Kashmir og statsborgerskab; fordømmer de 
unilaterale ændringer af Kashmirs status, som Indien har foretaget; opfordrer begge 
parter til at gennemføre henstillingerne fra FN's Højkommissariat for Flygtninge 
(UNHCR) om Kashmir;

11. opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at rejse spørgsmålet om den 
kontroversielle lovgivning om statsborgerskab i deres kontakter og forhandlinger med 
deres indiske partnere, og insisterer på, at enhver EU-handelsaftale med Indien bør 
indeholde en stærk menneskerettighedsklausul med en effektiv gennemførelses- og 
suspensionsmekanisme;

12. opfordrer de indiske myndigheder til at indlede en hurtig og upartisk undersøgelse af 
påstandene om tortur og mishandling af fredelige demonstranter;

13. opfordrer EU og dets medlemsstater til at bruge alle bilaterale og multilaterale møder til 
at opfordre de indiske myndigheder til at åbne op for en konstruktiv 
menneskerettighedsdialog og til at sætte en stopper for undertrykkelsen af 
enkeltpersoner og organisationer, der arbejder med menneskerettigheder;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Indiens regering og parlament, 
Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og EU-Udenrigstjenesten.


