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B9-0082/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de in 2019 gewijzigde Indiase wet op het 
staatsburgerschap
(2020/2519(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn vorige resoluties over India,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR),

– gezien het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie,

– gezien het mondiaal pact inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie,

– gezien de Verklaring inzake de rechten van personen behorend tot nationale, etnische, 
godsdienstige of taalkundige minderheden van 18 december 1992,

– gezien de Grondbeginselen van de Verenigde Naties voor het gebruik van geweld en 
vuurwapens door politiefunctionarissen,

– gezien de grondwet van India,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de ondeelbaarheid van de mensenrechten, met inbegrip van de burger- 
en politieke rechten, alsmede de economische, sociale en culturele rechten, een van de 
belangrijkste doelstellingen is van de EU in haar betrekkingen met India,

B. overwegende dat de in 2019 gewijzigde wet op het staatsburgerschap de versnelde 
verkrijging van het Indiase staatsburgerschap uitbreidt tot een aantal religieuze 
minderheden die gevlucht zijn voor vervolging in de buurlanden, met name migranten 
zonder papieren van de hindoe-, de sikh-, de boeddhistische, de jaïn-, de Parsi- en de 
christelijke gemeenschappen van Afghanistan, Bangladesh en Pakistan, die India zijn 
binnengekomen op of vóór 31 december 2014,

C. overwegende dat de informele motivering van de regering voor een versnelde 
verkrijging van het burgerschap erin bestaat dat de landen in de gewijzigde wet landen 
zijn met een islamitische meerderheid, waar religieuze minderheden vaker te maken 
krijgen met vervolging,

D. overwegende dat India een grens deelt met Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, 
Pakistan en Sri Lanka; overwegende dat Sri Lankaanse Tamils, die de grootste 
vluchtelingengroep vormen in India en al meer dan dertig jaar in het land verblijven, 
echter niet onder de gewijzigde wet vallen; overwegende dat de gewijzigde wet ook de 
uitsluiting omvat van Rohingya-moslims uit Myanmar, die door Amnesty International 
en de Verenigde Naties zijn aangemerkt als de meest vervolgde minderheid ter wereld; 
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overwegende dat de gewijzigde wet ook geen rekening houden met de situatie van de 
ahmadi’s in Pakistan, de Bihari-moslims in Bangladesh en de Hazara’s in Pakistan, die 
allen in hun land van herkomst het slachtoffer zijn van vervolging,

E. overwegende dat de gewijzigde wet een discriminerend karakter heeft, omdat moslims 
er specifiek mee worden uitgesloten van toegang tot dezelfde voorzieningen als andere 
religieuze groepen,

F. overwegende dat India volgens de Indiase grondwet een soevereine, seculiere, 
democratische republiek is, zodat het gebruik van religie als criterium voor het 
staatsburgerschap fundamenteel ongrondwettig is;

G. overwegende dat de gewijzigde wet in strijd is met artikel 14 van de Indiase grondwet, 
waarin het recht op gelijkheid wordt gegarandeerd aan iedereen, met bescherming tegen 
discriminatie op grond van godsdienst, ras, kaste, geslacht of geboorteplaats; 
overwegende dat de wet ook de toezegging van India ondermijnt om de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en het Internationaal Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, waarbij India partij is en op grond 
waarvan discriminatie op grond van ras, etnie of religie verboden is, te handhaven,

H. overwegende dat alle migranten, ongeacht hun migratiestatus, recht hebben op respect, 
bescherming en eerbiediging van hun mensenrechten,

I. overwegende dat door de goedkeuring van de wet massaal protest is uitgebroken tegen 
de uitvoering ervan, met 27 meldingen van overlijden, 175 gewonden en duizenden 
arrestaties; overwegende dat de autoriteiten ook gebruik hebben gemaakt van 
blokkeringen van het internet, uitgaansverboden en beperkingen van het openbaar 
vervoer om deze vreedzame protesten te verhinderen,

J. overwegende dat de politie in heel India op brute wijze heeft gereageerd, waarbij 
honderden demonstranten zouden zijn geslagen, beschoten en gemarteld, met name in 
Uttar Pradesh,

K. overwegende dat op 5 januari 2020 de campus van de Jawaharlal Nehru-universiteit, 
een belangrijke locatie voor studenten die protesteren tegen de gewijzigde wet en het 
nationaal burgerregister, is aangevallen door een gemaskerde bende, die meer dan 20 
studenten en docenten van de universiteit verwond heeft; overwegende dat de politie 
volgens diverse mediakanalen en studenten bij de aanval aanwezig was, maar 
geweigerd heeft de bende te controleren en te arresteren,

L. overwegende dat de gewijzigde wet een gevaarlijk precedent schept en een 
intensivering vormt van de hindoenationalistische agenda van de regering,

M. overwegende dat zowel de inhoud van de gewijzigde wet als het geweld dat erdoor is 
aangemoedigd, aan de kant van de politie en ook aan de kant van de regeringsgezinde 
groepen, duidelijke schendingen zijn van de mensenrechten van de inwoners van India 
en zijn buurlanden,

N. overwegende dat de internationale gemeenschap, met inbegrip van de VN, reeds haar 
bezorgdheid heeft geuit over de gewijzigde wet en het geweld dat gevolgd is op de 
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uitvoering ervan; overwegende dat het Bureau van de Hoge Commissaris van de 
Verenigde Naties voor de mensenrechten zijn bezorgdheid heeft geuit over het feit dat 
de gewijzigde wet een fundamenteel discriminerend karakter heeft,

O. overwegende dat de wet is vastgesteld in de context van de invoering door de Indiase 
regering van een nationale procedure voor controle van het staatsburgerschap (het 
nationaal burgerregister); overwegende dat uit verklaringen van de regering blijkt dat de 
invoering van dit nationaal burgerregister tot doel heeft moslims hun 
burgerschapsrechten te ontnemen en tegelijkertijd die van hindoes en andere niet-
moslims veilig te stellen,

P. overwegende dat de Indiase regering klaar is om het nationaal burgerregister in te 
voeren, dat het staatsburgerschap zal documenteren van meer dan 1,3 miljard mensen in 
het land; overwegende dat deze exercitie onlangs werd afgerond in Assam, met als 
gevolg de uitsluiting van meer dan 1,9 miljoen mensen die zijn bestempeld als 
“illegale” migranten en die nu kunnen worden vastgehouden in pas gebouwde 
detentiekampen of kunnen worden gedeporteerd; overwegende dat ook detentiekampen 
worden gebouwd in Karnataka,

Q. overwegende dat de Indiase regering elke vorm van discriminatie ontkent, hoewel de 
wetswijzigingen inhouden dat moslims uitdrukkelijk van het nationaal burgerregister 
zijn uitgesloten,

R. overwegende dat het moeilijk is de gewijzigde wet afzonderlijk te zien, aangezien 
minderheden zowel door de wijzigingen als door het nationaal burgerregister hun 
staatsburgerschap van India kan worden ontnomen; overwegende dat alleen moslims die 
van het nationaal burgerregister zijn uitgesloten, het moeilijk zullen hebben om hun 
zaak te winnen bij buitenlandse rechtbanken,

S. overwegende dat diverse Indiase staten reeds hebben aangekondigd de wet niet te zullen 
uitvoeren; overwegende dat de overheid van Kerala de wet in haar verzoekschrift aan 
het Hooggerechtshof een schending van de seculiere aard van de Indiase grondwet 
noemt, en de Indiase regering ervan beschuldigt het land te verdelen op basis van 
religieuze geledingen,

1. maakt zich zorgen over het feit dat de gewijzigde wet een fundamenteel discriminerend 
karakter heeft en veroordeelt de goedkeuring ervan; betreurt het feit dat India religieuze 
criteria in zijn naturalisatie- en vluchtelingenbeleid heeft opgenomen;

2. verzoekt de Indiase regering onmiddellijk een vreedzame dialoog te starten met diverse 
bevolkingsgroepen en de discriminerende wijzigingen in te trekken, die een schending 
vormen van de internationale verplichtingen van India inzake het voorkomen van het 
ontnemen van het staatsburgerschap op basis van ras, huidskleur, afstamming of 
nationale of etnische afkomst, zoals vastgesteld in het IVBPR en andere 
mensenrechtenverdragen;

3. herinnert eraan dat het doel om vervolgde groepen te beschermen weliswaar gewenst is, 
maar dat dit moet gebeuren door middel van een behoorlijk nationaal asielstelsel, dat 
uitgaat van het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie en dat van toepassing is op 
alle mensen die bescherming nodig hebben tegen vervolging en andere schendingen van 
de mensenrechten, zonder onderscheid op grond van ras, religie, nationale herkomst of 
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andere illegale gronden;

4. maakt zich zorgen over het feit dat de wetswijzigingen wijzen op een gevaarlijke 
verschuiving van de manier waarop in India het staatsburgerschap wordt bepaald en dat 
zij zullen leiden tot de grootste staatloosheidscrisis ter wereld en enorm menselijk lijden 
zullen veroorzaken;

5. stelt vast dat de gewijzigde wet zal worden beoordeeld door het Indiase 
Hooggerechtshof en hoopt dat het Hooggerechtshof zorgvuldig zal overwegen of de wet 
verenigbaar is met de grondwet van India en de internationale verplichtingen op het 
gebied van de mensenrechten;

6. verzoekt de Indiase regering om aan de legitieme bezorgdheid over het nationaal 
burgerregister tegemoet te komen, dat zal worden gebruikt voor het aanpakken van 
gemarginaliseerde groepen;

7. herhaalt dat vreedzame vergadering is vastgelegd in artikel 21 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, waarbij India partij is;

8. veroordeelt het geweld en de systematische gewelddadigheden die met de gewijzigde 
wet verband houden; verzoekt de Indiase autoriteiten een einde te maken aan hun 
gewelddadige onderdrukking van degenen die kritisch staan ten aanzien van hun beleid;

9. verzoekt de Indiase regering ervoor te zorgen dat de ordediensten de Grondbeginselen 
van de Verenigde Naties voor het gebruik van geweld en vuurwapens door 
politiefunctionarissen naleven;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de lidstaten, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de president van India, de regering van 
India, de premier van India en het parlement van India.


