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B9-0080/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Intian kansalaisuuslain muutoksesta 2019
(2020/2519(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Intiasta,

– ottaa huomioon YK:n asiantuntijoiden 3. heinäkuuta 2019 antaman lausunnon 
miljoonien ihmisten riskistä jäädä vaille kansalaisuutta ja epävakauden riskistä Assamin 
osavaltiossa Intiassa,

– ottaa huomioon vuonna 2004 käynnistetyn EU:n ja Intian strategisen kumppanuuden, 

– ottaa huomioon kuolemanrangaistusta, kidutusta ja sananvapautta koskevat EU:n 
suuntaviivat,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

– ottaa huomioon turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevan Global Compact 
-aloitteen,

– ottaa huomioon valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan YK:n 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että vuonna 2019 hyväksytyllä Intian uudella muutetulla 
kansalaisuuslailla pyritään nopeuttamaan kansalaisuuden myöntämistä Afganistanista, 
Bangladeshista ja Pakistanista vainoa paenneille hinduille, sikheille, buddhalaisille, 
jainalaisille, parseille ja kristityille, jotka ovat asuneet maassa jo ennen vuotta 2014, 
mutta samaa suojelua ei uloteta koskemaan muslimeja; toteaa, että näin ollen muutettu 
kansalaisuuslaki vaikuttaa syrjivästi tiettyjen uskonnollisten ryhmien, etenkin 
muslimien, mahdollisuuteen saada kansalaisuus;

B. ottaa huomioon, että muutetussa kansalaisuuslaissa ei viitata muihin Intian 
rajanaapureihin, kuten Bhutaniin, Myanmariin, Nepaliin ja Sri Lankaan, ja sen 
ulkopuolelle on jätetty esimerkiksi Sri Lankan tamilit, jotka ovat tällä hetkellä Intian 
suurin pakolaisryhmä, sekä Myanmarin rohingya-vähemmistö, joka on YK:n mukaan 
maailman vainotuin vähemmistö;

C. ottaa huomioon, että Intian korkein oikeus aikoo arvioida uuden lain; ottaa huomioon, 
että korkeimmalle oikeudelle esittämässään vetoomuksessa Keralan osavaltion hallitus 
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katsoi, että muutettu kansalaisuuslaki on vastoin Intian perustuslain maallista luonnetta, 
ja syytti hallitusta kansakunnan jakamisesta uskonnollisten rajalinjojen mukaan;

D. ottaa huomioon, että muutetun kansalaisuuslain hyväksyminen on synnyttänyt valtavia 
mielenosoituksia, joissa on vastustettu sen täytäntöönpanoa ja joihin Intian poliisi on 
vastannut liiallisella voimankäytöllä, ja ottaa huomioon, että raporttien mukaan tämän 
vuoksi 27 ihmistä on saanut surmansa ja 175 loukkaantunut ja tuhansia on pidätetty; 
ottaa huomioon, että viranomaiset ovat myös käyttäneet ulkonaliikkumiskieltoja ja 
julkisen liikenteen rajoituksia estääkseen rauhanomaiset mielenosoitukset;

E. ottaa huomioon, että Intian viranomaiset ovat sulkeneet internetyhteydet lähes kokonaan 
monissa maan osavaltioissa ja siten estäneet lähes kaiken verkkoviestinnän Intiassa 
olevilta ihmisiltä sekä kaiken mielenosoituksiin liittyvän tiedonkulun; ottaa huomioon, 
että Intian viranomaiset ovat rajoittaneet internetyhteyksiä myös monilla Koillis-Intian 
ja Uttar Pradeshin osavaltion alueilla, joilla asuu suuri osa Intian muslimeista; katsoo, 
että internetyhteyksien katkaiseminen loukkaa tiedonsaantioikeutta, joka on 
perusoikeus;

F. ottaa huomioon, että Intian tiedonvälitys- ja yleisradiotoiminnasta vastaava ministeriö 
antoi 20. joulukuuta 2019 lausunnon, jossa se varoitti television uutislähetystoiminnan 
harjoittajia siitä, että näiden olisi pidättäydyttävä esittämästä sisältöä, joka edistää 
antinationalistia asenteita;

G. ottaa huomioon, että Intian kansanpuolue (Bharatiya Janata Party, BJP) on valtaan 
noustuaan noudattanut vahvasti hindunationalistista ohjelmaa, josta on ollut tuhoisia 
seurauksia Intian muslimivähemmistölle; ottaa huomioon, että viime vuosina Intiassa on 
välitetty yhä enemmän viestejä, joissa maan muslimikansalaiset kuvataan joko 
terroristeina tai hindujen hävittämiseen pyrkivänä yhteisönä; ottaa huomioon, että Intian 
hallitus ei ole ottanut kantaa moniin muslimeihin kohdistuneisiin viharikoksiin; ottaa 
huomioon, että Pew Research Center -tutkimuslaitoksen mukaan muslimit ovat 
maailman toiseksi vainotuin uskonnollinen ryhmä;

H. ottaa huomioon, että muutettu kansalaisuuslaki hyväksyttiin osana Intian hallituksen 
pyrkimystä käynnistää koko kansakunnan kattava kansalaisuuden varmentamisprosessi 
eli luoda kansallinen kansalaisrekisteri; ottaa huomioon, että hallituksen lausunnoista 
käy ilmi, että kansalaisrekisteriä koskevan prosessin tavoitteena on viedä muslimeilta 
näiden kansalaisuutta koskevat oikeudet ja suojella hindujen ja muiden ei-muslimien 
vastaavia oikeuksia; ottaa huomioon, että kansalaisrekisteriin merkitään kansalaisiksi 
vain ne henkilöt, jotka voivat osoittaa, että he tai heidän esivanhempansa tulivat Intiaan 
ennen 24. maaliskuuta 1971; toteaa, että tämän seurauksena Assamissa on jäänyt 
kansalaisuudettomiksi lähes kaksi miljoonaa ihmistä, jotka saatetaan nyt lähettää 
säilöönottoleireille tai karkottaa; toteaa, että nämä prosessit voivat pahentaa maan 
muukalaisvihamielistä ilmapiiriä ja lietsoa uskonnollista suvaitsemattomuutta ja 
syrjintää;

I. ottaa huomioon, että yhdistettynä koko kansakunnan kattavaan kansalaisuuden 
varmentamisprosessiin muutettu kansalaisuuslaki asettaa Intian 200 miljoonalle 
muslimille haasteen todistaa olevansa maan kansalainen tai jäädä vaille kansalaisuutta;
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J. ottaa huomioon, että Intian hallituksen kerrotaan karkottaneen rohingya-
muslimivähemmistöön kuuluvia pakolaisia Myanmariin, mikä on vastoin 
palauttamiskiellon periaatetta; ottaa huomioon, että Intian hallituksen jäsenet 
korkeimmalla tasolla ovat väittäneet, että rohingya-väestöllä on yhteyksiä 
sopimattomaan ja laittomaan toimintaan, ja siten leimanneet yhteisöä entisestään;

K. ottaa huomioon, että nykyisen hallituksen aikana oikeuksia sananvapauteen, 
yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen on tukahdutettu 
enenevässä määrin ja rauhanomaisia arvostelijoita on vangittu syytettyinä 
kansankiihotuksesta, kunnianloukkauksesta tai terrorismista; ottaa huomioon, että Intian 
viranomaiset tekivät vuosina 2018 ja 2019 useita ratsioita sellaisten aktivistien ja 
tutkijoiden koteihin, jotka olivat arvostelleet äänekkäästi hallitusta ja puhuneet suoraan 
ihmisoikeuksista;

1. on syvästi huolissaan vuoden 2019 syrjivän muutetun kansalaisuuslain hyväksymisestä; 
kehottaa Intian viranomaisia muuttamaan välittömästi sen säännöksiä kansainvälisten 
ihmisoikeusnormien mukaisesti; kehottaa Intian viranomaisia varmistamaan, että kaikki 
suunnitelmat kansalaisuuden varmentamiseksi ovat kansainvälisten ihmisoikeusnormien 
mukaisia; on erittäin huolestunut siitä, että muutettu kansalaisuuslaki sekä 
kansalaisrekisterin päivittäminen saattavat aiheuttaa maailman pahimpiin lukeutuvan 
kansalaisuudettomuuskriisin; varoittaa lisääntyvästä nationalismista, jota Narendra 
Modin hallitus on edistänyt ja joka on muun muassa lisännyt uskonnollista 
suvaitsemattomuutta ja muslimien leimaamista;

2. tuomitsee erittäin jyrkästi mielenosoittajiin kohdistetut kovat otteet; kehottaa Intian 
viranomaisia kansainvälisten normien ja vaatimusten mukaisesti kunnioittamaan 
sananvapautta, yhdistymisvapautta ja rauhanomaista kokoontumisvapautta koskevia 
oikeuksia ja noudattamaan mahdollisimman suurta pidättyvyyttä reagoidessaan 
mielenosoituksiin; korostaa, että Intian viranomaisten on noudatettava kaikilta osin 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, jonka 
sopimuspuoli Intia on;

3. kehottaa Intian viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta pidätettyinä olevat 
mielenosoittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat; kehottaa viranomaisia myös 
varmistamaan, että mielenosoitusten alkamisen jälkeen tapahtuneet 
ihmisoikeusloukkaukset, mukaan lukien väitteet huonosta kohtelusta pidätyksen aikana 
ja liiallisesta voimankäytöstä, tutkitaan nopeasti, puolueettomasti ja riippumattomasti ja 
että syylliset saatetaan vastuuseen;

4. korostaa, että muutettu kansalaisuuslaki vaarantaa sitoutumisen Intian perustuslakiin 
kirjattuun yhdenvertaisuuteen lain edessä sekä Intian velvoitteet, jotka johtuvat 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta kansainvälisestä 
yleissopimuksesta ja rotusyrjinnän poistamista koskevasta kansainvälisestä 
yleissopimuksesta, joiden sopimuspuoli Intia on;

5. tuomitsee Intian viranomaisten päätöksen sulkea pääsy internetin kautta 
maailmanlaajuisiin verkkoihin ja estää näin Intian asukkaiden viestintä ja vapaa 
tiedonkulku; korostaa, että tällaiset toimet loukkaavat selvästi sananvapautta;
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6. kehottaa Intian viranomaisia varmistamaan, että Assamissa kansalaisrekisterin 
ulkopuolelle suljetut henkilöt ja henkilöt, joiden tapauksia käsitellään 
ulkomaalaistuomioistuimissa, eivät jää osattomiksi mistään maan kansalaisille taatuista 
julkisista etuuksista;

7. kehottaa Intian viranomaisia esittämään pysyvän vierailukutsun YK:n 
ihmisoikeusneuvoston mukaisten erityismenettelyjen kaikille erityisraportoijille ja 
tekemään heidän kanssaan yhteistyötä ennakoivasti; kehottaa viranomaisia erityisesti 
varmistamaan vähemmistökysymyksiä, rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja 
niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykymuotoja sekä uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta käsittelevien YK:n erityisraportoijien pääsyn maahan;

8. pitää valitettavana, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on pidättäytynyt ilmaisemasta julkisesti olevansa 
huolestunut muutetusta kansalaisuuslaista ja Intian turvallisuusjoukkojen liiallisesta 
voimankäytöstä lain hyväksymisestä lähtien, myös viimeisimmän maahan tekemänsä 
vierailun jälkeen; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa antamaan 
julkilausuman, jossa kehotetaan muuttamaan muutettua kansalaisuuslakia 
kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti ja tuomitaan mielenosoittajiin 
kohdistetut kovat otteet;

9. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa, komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään 
ihmisoikeudet ensisijaisiksi toiminta-aloiksi EU:n ja Intian etenemissuunnitelmaan 
2025; edellyttää, että muutettu kansalaisuuslaki ja Kašmirin tilanne otetaan esille 
13. maaliskuuta 2020 järjestettävässä EU:n ja Intian huippukokouksessa;

10. arvostelee erittäin ankarasti vähintään 22:n Euroopan parlamentin jäsenen ryhmän 
Intiaan ja Kašmiriin tekemää yksityistä vierailua, jonka aikana he eivät julkisesti 
vaatineet YK:n erityisraportoijille pääsyä alueelle eivätkä tuominneet alueella 
tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia; tuomitsee sen, että tätä vierailua käytetään 
pääministeri Modin nationalistisen ohjelman ja hänen alaisuudessaan tehtyjen 
ihmisoikeusloukkausten oikeuttamiseen; korostaa, että puhemiehistön 15. huhtikuuta 
2013 tekemän päätöksen mukaan jäsenten on ilmoitettava osallistumisestaan 
kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin, jos kolmas osapuoli korvaa heidän 
matka-, majoitus- tai oleskelukulunsa tai maksaa ne suoraan; palauttaa mieliin, että 
tällaisissa tapauksissa jäsenten on toimitettava ilmoituksensa viimeistä tilaisuuteen 
osallistumispäivää seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä; pitää 
valitettavana, että viisi valtuuskuntaan kuulunutta jäsentä ei ole täyttänyt tätä 
velvoitetta; kehottaa puhemiestä toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet 
menettelysääntöjen 8 artiklan mukaisesti ja antamaan asian neuvoa-antavan komitean 
käsiteltäväksi;

11. pyytää puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Intian presidentille, hallitukselle, 
pääministerille ja parlamentille.


