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B9-0079/2020

Europaparlamentets resolution om ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019
(2020/2519(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av FN-stadgan,

– med beaktande av artikel 15 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av artikel 21 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 91 (1951) om Kashmir,

– med beaktande av FN:s rapport om Kashmir från 2019,

– med beaktande av den gemensamma handlingsplanen för det strategiska partnerskapet 
mellan EU och Indien, som undertecknades i november 2005, och av den tematiska 
dialogen mellan EU och Indien om mänskliga rättigheter,

– med beaktande av förklaringen från FN:s generalförsamlings högnivåmöte om 
rättsstatlighet på de nationella och internationella nivåerna och av den resolution som 
antogs av generalförsamlingen den 30 november 2012 (A/RES/67/1),

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sedan partiet Bharatiya Janata (BJP) vann det allmänna valet i maj 2019 och 
premiärminister Narendra Modi återkom för en andra mandatperiod har Indiens 
regering stärkt sin nationalistiska linje, med diskriminering, trakasserier och rättslig 
förföljelse av nationella och religiösa minoriteter, och tystar alla 
oppositionsmedlemmar, människorättsgrupper, människorättsförsvarare och 
regeringskritiska journalister.

B. I augusti 2019 upphävde regeringen den särskilda konstitutionella statusen för delstaten 
Jammu och Kashmir och delade upp den i två separata, federalt styrda territorier. 
Regeringen satte in ytterligare trupper i regionen, stängde av internet och telefoni och 
frihetsberövade tusentals människor i förebyggande syfte, däribland valda ledare, vilket 
utlöste ett internationellt fördömande.

C. Säkerhetsrådets resolutioner med krav på en folkomröstning där alla kashmirier får 
avgöra Kashmirs framtida status har aldrig genomförts.

D. Den 11 december 2019 antog Indiens parlament ändringen av medborgarskapslagen 
2019, genom vilken medborgarskapslagen från 1955 ändrades så att medlemmar av 
hinduiska, sikhiska, buddhistiska, jainistiska, parsiska och kristna religiösa minoriteter 
som flytt undan förföljelse i Pakistan, Bangladesh och Afghanistan före december 2014 
kan få indiskt medborgarskap. Ändringen av medborgarskapslagen utesluter muslimer 
och andra grupper från dessa länder, liksom tamilska flyktingar från Sri Lanka, 
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rohingyer från Myanmar/Burma och buddhistiska flyktingar från Tibet. Genom denna 
ändring införs för första gången religion som ett kriterium för medborgarskap enligt 
indisk nationalitetslagstiftning. Ändringen strider mot den sekulära karaktären hos 
Indiens författning.

E. Ändringen av medborgarskapslagen bryter mot Indiens internationella förpliktelser att 
förhindra att medborgarskap berövas på grundval av ras, hudfärg, härstamning eller 
nationellt eller etniskt ursprung, så som stadgas i den internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter och andra människorättsfördrag. Ändringen av 
medborgarskapslagen står i uppenbar strid med artikel 15 i den allmänna förklaringen 
om de mänskliga rättigheterna, där det fastställs att ”[e]nvar har rätt till en nationalitet” 
och att ”[i]ngen må godtyckligt berövas sin nationalitet eller förmenas rätten att ändra 
nationalitet”. Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har betecknat 
ändringen av medborgarskapslagen som ”fundamentalt diskriminerande” och tillfogat 
att Indiens mål att skydda förföljda grupper visserligen är välkommet, men att det bör 
uppnås genom ett icke-diskriminerande robust nationellt asylsystem.

F. Alla stater är förbundna att utan åtskillnad respektera alla enskilda personers mänskliga 
rättigheter. En enskild persons rättsliga anknytning till en viss stat genom 
medborgarskap förblir i praktiken en nödvändig förutsättning för åtnjutandet och 
skyddet av samtliga mänskliga rättigheter.

G. I förklaringen från generalförsamlingens högnivåmöte om rättsstatlighet på nationell 
och internationell nivå och i den resolution som antogs av FN:s generalförsamling den 
30 november 2012 anges följande: ”Alla personer, institutioner och enheter, offentliga 
och privata, inbegripet staten själv, är ansvariga inför rättvisa och jämlika lagar och har 
utan diskriminering rätt till lika skydd av lagen.”

H. Ändringen av medborgarskapslagen innebär ett farligt skifte i hur medborgarskap 
kommer att bestämmas i Indien och kommer att ge upphov till den största 
statslöshetskrisen i världen och vålla enormt mänskligt lidande.

I. Antagandet av lagstiftningen ledde till storskaliga protester i Indien. Stora 
demonstrationer har hållits i huvudstaden Delhi, liksom i Bombay, Calcutta, Bangalore 
och Hyderabad. Ändringen av medborgarskapslagen har väckt gamla fientligheter till 
liv i Tripura. I Assam, Uttar Pradesh och andra delstater i nordost har det uppstått 
våldsamma demonstrationer mot lagändringen på grund av rädsla för att beviljandet av 
indiskt medborgarskap till flyktingar och invandrare kommer att leda till en förlust av 
deras ”politiska rättigheter, kultur och markrättigheter” och uppmuntra ytterligare 
migration från Bangladesh. Demonstranter har krävt att indiskt medborgarskap ska 
beviljas muslimska flyktingar och invandrare.

J. Demonstranter i hela Indien har kritiserat den nya lagen såsom författningsstridig för att 
den diskriminerar muslimer. Medborgare begär nu att ändringen ska slopas och att det 
landsomfattande nationella registret över medborgarskap inte ska genomföras. Det finns 
en oro för att Indiens muslimska medborgare kommer att bli statslösa och placeras i 
fångläger. Demonstranter har fördömt den indiska regeringens auktoritära styre, 
polisens tillslag mot universitet och undertryckandet av protester.
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K. Den indiska regeringen reaktion på protesterna har omfattat införandet av 
utegångsförbud, stängning av internettjänster, fängslande av människorättsaktivister och 
påstådd tortyr.

L. I stället för att bemöta farhågorna, erbjuda korrigerande åtgärder, uppmana 
säkerhetsstyrkorna att agera med återhållsamhet och säkerställa ansvarsskyldighet har 
många regeringsledare gått in för att misskreditera, fördöma och hota demonstranterna.

M. Protesterna har lett till att flera demonstranter dödats, till att demonstranter och poliser 
sårats och till skador på offentlig och privat egendom. Olika delstatsregeringar har 
antingen gripit dem som protesterar mot ändringen av medborgarskapslagen eller 
utfärdat förbudsförelägganden mot dem enligt avsnitt 144 och 149 i straffprocesslagen. 
Demonstranterna har bemötts med en styrkeuppvisning och restriktiva åtgärder som 
kränker deras rätt att bli sedda och hörda. Det är oroande att många människor har 
frihetsberövats eller fått se internet stängas av.

N. I Uttar Pradesh har flest människor omkommit under de landsomfattande protesterna 
mot ändringen av medborgarskapslagen, däribland ett åttaårigt barn i Varanasi. Över 22 
dödsfall från skottskador har rapporterats bland demonstranter. Offrens familjer har 
uttryckt oro över att de inte får några obduktionsrapporter och inte kan lämna in några 
första informationsrapporter (FIR) på polisstationerna. FIR-rapporterna om upploppen 
är detaljerade och har lett till många gripanden och skadeståndskrav.

O. Det har kommit trovärdiga rapporter om tortyr av frihetsberövade demonstranter i 
Indien.

P. Vissa delstater har meddelat att de inte kommer att genomföra ändringen av 
medborgarskapslagen, och vissa delstater, såsom Kerala, har bestridit den nya 
medborgarskapslagen inför domstol.

Q. Handelsförhandlingar pågår mellan EU och Indien.

1. Europaparlamentet uttrycker djup oro över att Indien har skapat rättsliga grunder för att 
beröva miljontals muslimer den grundläggande rättigheten till lika tillgång till 
medborgarskap. Parlamentet oroas av att ändringen av medborgarskapslagen, 
tillsammans med det nationella medborgarregistret, skulle kunna användas för att göra 
många muslimska medborgare statslösa.

2. Europaparlamentet påminner Indiens regering om landets förpliktelser enligt 1992 års 
FN-förklaring om rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa 
och språkliga minoriteter, som fastställer ländernas skyldighet att skydda religiösa 
minoriteters existens och identitet inom sina territorier och att vidta lämpliga åtgärder 
för att se till att detta uppnås. Parlamentet påminner Indiens regering om att 
regeringarna är skyldiga att se till att personer som tillhör minoritetsgrupper, inklusive 
religiösa minoriteter, kan utöva sina mänskliga rättigheter utan diskriminering och med 
fullständig likhet inför lagen, och fördömer kraftfullt Indiens brott mot dessa 
internationellt erkända principer.
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3. Europaparlamentet uppmanar kraftfullt Indiens regering och parlament att visa sitt 
uttryckliga åtagande att fullt ut garantera skyddet av flyktingar och migranter, oavsett 
religion.

4. Europaparlamentet uppmanar kraftfullt de indiska myndigheterna att på ett konstruktivt 
sätt närma sig demonstranterna och överväga deras krav på att upphäva den 
diskriminerande ändringen av medborgarskapslagen.

5. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med den landsomfattande strejk som hölls 
den 7 januari. Parlamentet konstaterar att över 250 miljoner arbetstagare har gått ut på 
gatorna för att protestera för social trygghet för alla, mot privatisering av statliga företag 
och mot ändringen av medborgarskapslagen. Parlamentet fördömer övervåldet i 
samband med ingripandena mot protesterna och betonar att medborgarna har rätt att 
protestera. Parlamentet uppmanar Indiens regering att göra en trovärdig, oberoende 
utredning av anklagelserna om övervåld från ordningsmaktens sida mot demonstranter.

6. Europaparlamentet uppmanar de indiska myndigheterna att upphöra med att 
kriminalisera protesterna, att upphäva de oproportionerliga begränsningarna av rätten 
till yttrandefrihet och rätten att delta i fredliga sammankomster, att sätta stopp för de 
urskillningslösa avstängningarna och att säkerställa skyddet av alla mänskliga 
rättigheter.

7. Europaparlamentet fördömer tortyren och frihetsberövandet av minderåriga och fredliga 
demonstranter samt fängslandet av dem som är kritiska till myndigheterna.

8. Europaparlamentet uppmanar kraftfullt de indiska myndigheterna att godta besök från 
FN:s särskilda förfaranden, i synnerhet FN:s särskilda rapportör för främjandet och 
skyddet av rätten till åsikts- och yttrandefrihet, FN:s särskilda rapportör för rätten till 
frihet att delta i fredliga sammankomster och föreningsfrihet och FN:s särskilda 
rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar.

9. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fördöma allt våld i samband 
med de pågående protesterna mot ändringen av medborgarskapslagen, inbegripet 
ordningsmaktens påstådda dödande av demonstranter, och alla fall av övervåld från 
polisens sida, av vilka några har verifierats av Amnesty International i Indien.

10. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att verka för ett genomförande 
av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Kashmir. Parlamentet uppmanar Indien och 
Pakistan att beakta de enorma mänskliga, ekonomiska och politiska fördelarna med att 
lösa denna konflikt. Parlamentet uttrycker djup oro över de ökande spänningarna mellan 
Indien och Pakistan, båda kärnvapenstater, som ytterligare har underblåsts av Indiens 
regerings kontroversiella beslut om Kashmir och om medborgarskap. Parlamentet 
fördömer Indiens ensidiga ändringar av Kashmirs status och uppmanar båda sidor att 
genomföra rekommendationerna i rapporten från FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) 
om Kashmir.

11. Europaparlamentet uppmanar kraftfullt EU och medlemsstaterna att ta upp den 
kontroversiella nya medborgarskapslagstiftningen i sina kontakter och förhandlingar 
med sina indiska partner, och insisterar på att ett eventuellt handelsavtal mellan EU och 
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Indien måste innehålla en kraftfull människorättsklausul med en verkningsfull 
mekanism för genomförande och inställande.

12. Europaparlamentet uppmanar de indiska myndigheterna att inleda en skyndsam och 
opartisk utredning av anklagelserna om tortyr och misshandel av fredliga 
demonstranter.

13. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att utnyttja alla bilaterala och 
multilaterala möten för att med eftertryck uppmana de indiska myndigheterna att inleda 
en konstruktiv människorättsdialog och sätta stopp för ingripandena mot enskilda 
personer och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Indiens 
regering och parlament, rådet, kommissionen, vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt 
Europeiska utrikestjänsten.


