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B9-0080/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o spremembi indijskega zakona o državljanstvu iz 
leta 2019
(2020/2519(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Indiji,

– ob upoštevanju izjave strokovnjakov OZN z dne 3. julija 2019 o tveganju izgube 
državljanstva za milijone ljudi ter o nestabilnosti razmer v indijski zvezni državi Asam,

– ob upoštevanju strateškega partnerstva med EU in Indijo, sklenjenega leta 2004, 

– ob upoštevanju smernic EU o smrtni kazni, mučenju in svobodi izražanja,

– ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic,

– ob upoštevanju globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah,

– ob upoštevanju Konvencije OZN o statusu oseb brez državljanstva,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je namen novega spremenjenega indijskega zakona o državljanstvu iz leta 2019 
pospešiti postopek pridobitve državljanstva za hindujce, sikhe, budiste, džainiste, parse 
in kristjane, ki so zaradi preganjanja pribežali v Indijo iz Afganistana, Bangladeša in 
Pakistana že pred letom 2014 in sedaj tam prebivajo, muslimanom pa novi zakon te 
zaščite ne zagotavlja; ker bo zato spremenjeni zakon imel diskriminatorni učinek na 
dostop nekaterih verskih skupin, zlasti muslimanov, do državljanstva;

B. ker se spremenjeni zakon ne sklicuje na druge države, ki mejijo z Indijo, na primer 
Butan, Mjanmar, Nepal in Šrilanko, ter izključuje manjšine, kot sta tamilska na Šrilanki 
in rohinška v Mjanmaru, ki sta po podatkih OZN najbolj preganjani manjšini na svetu;

C. ker bo novi zakon pregledalo indijsko vrhovno sodišče; ker je vlada v Kerali v peticiji, 
naslovljeni na vrhovno sodišče, zakon označila kot „kršitev sekularnosti indijske 
ustave“, vlado pa obtožila, da ljudi ločuje po verski pripadnosti;

D. ker je sprejetje omenjenega zakona sprožilo široke proteste proti njegovi uveljavitvi, na 
katere se je indijska policija odzvala s pretirano uporabo sile, zaradi česar je umrlo 27 
oseb, 175 je bilo ranjenih, na tisoče pa aretiranih;  ker so oblasti uporabile tudi 
policijsko uro in omejile javni promet, da bi preprečile mirne proteste;

E. ker so indijski organi skoraj v celoti blokirali internetne komunikacije v več indijskih 
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državah, in tako prekinili skoraj vse načine spletne komunikacije za ljudi v Indiji ter 
preprečili kakršen koli pretok informacij v zvezi s protesti; ker so omejili tudi dostop do 
interneta v številnih območjih v severovzhodnem delu Indije ter v zvezni državi Utar 
Pradeš, kjer živi velik delež indijskih muslimanov; ker je blokiranje spletne 
komunikacije kršitev temeljne pravice do dostopa do informacij;

F. ker je indijsko ministrstvo za informacije in radiodifuzijo 20. decembra 2019 dalo 
izjavo, v kateri je izdajatelje televizijskih programov z informativnimi vsebinami 
opozorilo, naj se vzdržijo prikazovanja vsebin, ki spodbujajo protinarodno ravnanje;

G. ker se je stranka Bahartija Janata že vse od prihoda na oblast odločila za izrazito 
hindujsko nacionalistično agendo, ki ima pogubne posledice za indijsko muslimansko 
manjšino; ker se v zadnjih letih v Indiji množijo sporočila, ki indijske muslimanske 
državljane označujejo za teroriste oziroma za skupnost, ki si prizadeva za uničenje 
hindujcev; ker indijska vlada v zvezi s številnimi zločini iz sovraštva, storjenimi zoper 
muslimane, molči; ker so po podatkih centra raziskovalnega središča Pew muslimani 
druga najbolj preganjana verska skupina na svetu;

H. ker je bila sprememba zakona sprejeta v času, ko si indijska vlada intenzivno prizadeva 
za uvedbo postopka za preverjanje državljanstva po vsej državi, tj. za nacionalni register 
državljanov; ker je v izjavah vlade navedeno, da je namen uvedbe registra muslimanom 
odvzeti državljanske pravice, hkrati pa zaščititi pravice hindujcev in drugih 
nemuslimanov; ker so v registru kot državljani vpisani samo tisti, ki lahko dokažejo, da 
so oni ali njihovi predniki vstopili v Indijo pred 24. marcem 1971; ker je zaradi tega v 
Asamu ostalo brez državljanstva skoraj dva milijona ljudi, ki jih sedaj zdaj lahko 
pošljejo v centre za pridržanje ali izženejo; ker se lahko zaradi teh dogodkov ozračje 
ksenofobije še poglobi, medtem ko se v državi razraščata verska nestrpnost in 
diskriminacija;

I. ker zaradi spremenjenega zakona in s tem povezanega vsedržavnega postopka 
preverjanja državljanstva 200 milijonov indijskih muslimanov ne bo imelo druge izbire, 
kot da dokažejo indijsko državljanstvo ali da ostanejo brez državljanstva;

J. ker je indijska vlada po nekaterih poročilih deportirala rohinške muslimanske begunce v 
Mjanmar, s čimer je kršila načelo nevračanja; ker najvidnejši člani indijske vlade trdijo, 
da so Rohingejci povezani z nedovoljenimi in nezakonitimi dejavnostmi, zaradi česar je 
skupnost še dodatno stigmatizirana;

K. ker se v času sedanje vlade pravica do svobode izražanja, združevanja in mirnega 
zbiranja še bolj omejuje, med drugim tako, da se na podlagi obtožb o podžiganju 
uporov, kaznivemu obrekovanju ali terorizmu zapirajo miroljubni kritiki; ker so indijski 
organi v letih 2018 in 2019 izvedli več racij na domovih aktivistov in akademikov, ki so 
bili glasni kritiki vlade in odkrito zagovarjali človekove pravice;

1. je globoko zaskrbljen zaradi sprejetja spremenjenega zakona o državljanstvu (2019), ki 
je diskriminatoren; poziva indijske oblasti, naj nemudoma spremenijo določbe v 
omenjenem zakonu, da bodo v skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic; 
poziva indijske oblasti, naj zagotovijo, da bo vsak načrt za preverjanje državljanstva 
izpolnjeval mednarodne standarde človekovih pravic; je globoko zaskrbljen, saj bi ta 
sprememba zakona skupaj s posodobljenim registrom lahko povzročila eno največjih 
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kriz, povezano z apatridnostjo; svari pred širjenjem nacionalizma, ki ga spodbuja vlada 
Narendre Modija in ki je med drugim privedel do podžiganja verske nestrpnosti in 
stigmatizacije muslimanov;

2. najostreje obsoja represijo nad protestniki; poziva indijske oblasti, naj spoštujejo 
pravico do svobode izražanja, združevanja in mirnega zbiranja ter naj s protestniki 
ravnajo čim bolj zadržano, v skladu z ustreznimi mednarodnimi normami in standardi; 
vztraja, da morajo indijske oblasti v celoti spoštovati Mednarodni pakt o državljanskih 
in političnih pravicah, katerega pogodbenica je Indija;

3. poziva indijske oblasti, naj nemudoma in brezpogojno izpustijo protestnike in 
zagovornike človekovih pravic, ki so v priporu; poziva jih tudi, naj poskrbijo za to, da 
bo izvedena hitra, nepristranska in neodvisna preiskava kršitev človekovih pravic, do 
katerih je prišlo od začetka protestov, tudi obtožb o grdem ravnanju v priporu in 
pretirani uporabi sile, ter da bodo odgovorni za svoja dejanja odgovarjali;

4. poudarja, da spremenjeni zakon ogroža zavezanost enakosti pred zakonom, ki je 
zapisana v indijski ustavi, ter obveznosti Indije v skladu z Mednarodnim paktom o 
državljanskih in političnih pravicah in Mednarodno konvencijo o odpravi rasne 
diskriminacije, katere podpisnica je;

5. obsoja odločitev indijskih oblasti, da blokirajo internetni dostop do svetovnih omrežij in 
da za svoje prebivalce onemogočijo komunikacije in prosti pretok informacij; poudarja, 
da so takšni ukrepi očitna kršitev svobode govora;

6. poziva indijske oblasti, naj zagotovijo, da ljudje, ki so bili v Asamu izključeni iz 
nacionalnega registra, in tisti, ki imajo še nerešene zadeve  pred sodišči za tujce, ne 
bodo prikrajšani za državne prejemke, ki so zagotovljeni državljanom države;

7. poziva indijske oblasti, naj predstavnikom vseh posebnih postopkov Sveta OZN za 
človekove pravice izdajo stalno povabilo in z njimi proaktivno sodelujejo;  poziva jih 
zlasti, naj dostop zagotovijo posebnemu poročevalcu OZN o manjšinskih vprašanjih, 
sodobnih oblikah rasizma, rasni diskriminaciji, ksenofobiji in z njo povezane 
nestrpnosti ter svobodi veroizpovedi ali prepričanja;

8. obžaluje, da se je podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve 
in varnostno politiko od sprejetja spremenjenega zakona in tudi po zadnjem obisku te 
države vzdržal izražanja pomislekov v  zvezi s tem zakonom in v zvezi s pretirano 
uporabo sile s strani indijskih varnostnih sil; poziva podpredsednika/visokega 
predstavnika, naj v javni izjavi pozove k spremembi zakona o državljanstvu v skladu z 
mednarodnimi standardi človekovih pravic in obsodi represijo nad protestniki;

9. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, Komisijo in države članice, naj v načrt 
EU-Indija 2025 vključi človekove pravice kot prednostno področje za ukrepanje; 
pričakuje, da bodo na vrhu EU-Indija, ki bo potekal 13. marca 2020, razpravljali o 
spremenjenem zakonu o državljanstvu in o razmerah v Kašmirju;

10. najodločneje obsoja zasebni obisk skupine vsaj 22 poslancev Evropskega parlamenta v 
Indiji in Kašmirju, med katerim niso javno pozvali k omogočitvi dostopa za posebne 
postopke OZN ali obsodili kršitve človekovih pravic na tem območju; obsoja, da so to 



RE\1197104SL.docx 5/5 PE643.504v01-00

SL

potovanje izkoristili za legitimizacijo nacionalistične agende predsednika vlade Modija 
in kršitev človekovih pravic, ki se izvajajo v okviru njegove pristojnosti; poudarja, da 
morajo v skladu s sklepom predsedstva z dne 15. aprila 2013 poslanci razkriti svojo 
udeležbo na dogodkih, ki jih organizirajo tretje osebe, če povračilo potnih stroškov, 
stroškov nastanitve ali dnevnic ali neposredno plačilo teh stroškov krije tretja oseba; 
opozarja, da morajo poslanci v takih primerih predložiti svojo izjavo najkasneje zadnji 
dan meseca po zadnjem dnevu udeležbe na dogodku; obžaluje, da pet poslancev, ki so 
bili člani delegacije, te obveznosti ni izpolnilo; poziva predsednika, naj sprejme 
ustrezne ukrepe v skladu s členom 8 kodeksa ravnanja in zadevo preda posvetovalnemu 
odboru;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, državam 
članicam, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, indijskemu predsedniku, indijski vladi, indijskemu predsedniku 
vlade in indijskemu parlamentu.


