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B9-0082/2020

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

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Indien,

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

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter,

– med beaktande av den internationella konventionen om avskaffandet av alla former av 
rasdiskriminering,

– med beaktande av den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration,

– med beaktande av förklaringen av den 18 december 1992 om rättigheter för personer 
som tillhör nationella eller etniska religiösa och språkliga minoriteter,

– med beaktande av FN:s grundläggande principer om användning av våld och vapen av 
tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter,

– med beaktande av Indiens konstitution,

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

A. De mänskliga rättigheterna, däribland medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter, är odelbara och detta är ett av EU:s huvudmål i förbindelserna 
med Indien.

B. Genom ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019 utvidgas det påskyndade 
förfarandet för att erhålla indiskt medborgarskap till vissa religiösa minoriteter som flytt 
undan förföljelse i grannländerna, särskilt papperslösa migranter från hinduiska, 
sikhiska, buddhistiska, jainistiska, parsiska och kristna samhällen i Afghanistan, 
Bangladesh och Pakistan, som kommit till Indien den 31 december 2014 eller tidigare.

C. Regeringens informella motivering för ett påskyndat förfarande för medborgarskap är 
att de länder som är upptagna i den ändrade lagen om medborgarskap är länder med 
muslimsk majoritet, där minoritetsreligioner oftare utsätts för förföljelse.

D. Indien har en gemensam gräns med Bangladesh, Bhutan, Myanmar/Burma, Nepal, 
Pakistan och Sri Lanka, men den ändrade medborgarskapslagen omfattar inte de 
srilankesiska tamilerna, som utgör den största flyktinggruppen i Indien och som har 
varit bosatta i landet i över 30 år. Den ändrade lagen utesluter också rohingyamuslimer 
från Myanmar/Burma, som av Amnesty International och FN har beskrivits som 
världens mest förföljda minoritet. Den ignorerar också den svåra situationen för 
ahmadiyerna i Pakistan, biharimuslimerna i Bangladesh och hazarerna i Pakistan, som 
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alla är utsatta för förföljelse i sina hemländer.

E. Den ändrade medborgarskapslagen är uttryckligen diskriminerande till sin karaktär, 
eftersom den särskilt utesluter muslimer från att ha tillgång till samma bestämmelser 
som andra religiösa grupper.

F. Enligt Indiens konstitution är Indien en suverän sekulär demokratisk republik, och att 
inbegripa religion som ett kriterium för medborgarskap är därför i grunden 
författningsstridigt.

G. Den ändrade lagen strider mot artikel 14 i Indiens konstitution som garanterar rätten till 
jämlikhet för varje person och som skyddar dem från diskriminering på grund av 
religion, ras, kast, kön eller födelseort. Lagen undergräver också Indiens åtagande att 
upprätthålla den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den 
internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den 
internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, vilka 
Indien är part i, och som förbjuder diskriminering på grund av ras, etnicitet eller 
religion.

H. Alla migranter, oavsett migrationsstatus, har rätt till respekt, skydd och åtnjutande av 
sina mänskliga rättigheter.

I. Efter att medborgarskapslagen antogs har det utbrutit massiva protester mot dess 
tillämpning, varvid 27 personer rapporteras ha dödats, 175 skadats och tusentals gripits. 
Myndigheterna har också stängt av internet, utlyst utegångsförbud och begränsat 
kollektivtrafiken för att hindra fredliga protester.

J. Polisen har reagerat brutalt i hela Indien och hundratals demonstranter har blivit 
misshandlade, beskjutna och torterade, särskilt i Uttar Pradesh.

K. Den 5 januari 2020 blev campuset vid universitetet Jawaharlal Nehru, en central plats 
för studenter som protesterar mot lagen om medborgarskap och det nationella 
medborgarregistret, utsatt för ett angrepp av en maskerad mobb som skadade mer än 
20 studenter och lärare från universitetet. Många medier och studenter har gjort gällande 
att polisen bevittnade angreppet men vägrade att upprätthålla ordningen och gripa 
mobben.

L. Medborgarskapslagen utgör ett farligt prejudikat och innebär en intensifiering av 
regeringens hinduistiska nationalistiska agenda.

M. Både innehållet i lagen och det våld som den har uppmuntrat, både från polisens och 
regeringstrogna gruppers sida, är uppenbara brott mot medborgarnas mänskliga 
rättigheter i Indien och i dess grannländer.

N. Det internationella samfundet, inklusive FN, har redan uttryckt oro över 
medborgarskapslagen och det våld som har uppstått efter dess införande. Kontoret för 
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har uttryckt sin oro över att lagen till sin 
karaktär är ”i grunden diskriminerande”.
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O. Lagen antogs vid en tidpunkt då Indiens regering drev en kampanj för landsomfattande 
verifiering av medborgarskap (det nationella medborgarregistret). Av uttalanden från 
regeringshåll framgår det att arbetet med det nationella medborgarregistret syftar till att 
muslimer ska fråntas sina medborgerliga rättigheter, medan dessa rättigheter ska 
skyddas för hinduer och andra som inte är muslimer.

P. Indiens regering är redo att införa det nationella medborgarregistret, som kommer att 
dokumentera medborgarskap för över 1,3 miljarder människor i landet. Nyligen 
infördes denna praxis i Assam, vilket ledde till att över 1,9 miljoner människor som 
betecknades som ”irreguljära migranter” uteslöts, och nu kan hållas i förvar i nybyggda 
interneringsläger eller riskera deportation. Interneringsläger håller också på att byggas 
in i Karnataka.

Q. Indiens regering bestrider all diskriminering, trots att ändringarna innebär att förfarandet 
med medborgarregister uttryckligen utesluter muslimer.

R. Det är svårt att se medborgarskapslagen som en enskild fråga, eftersom både 
ändringarna och medborgarskapsregistret kan beröva minoriteter deras medborgarskap i 
Indien. Endast muslimerna, som inte omfattas av det nationella medborgarregistret, 
kommer att ha svårigheter att vinna sina mål vid utländska domstolar.

S. Flera indiska delstater har redan meddelat att de inte kommer att tillämpa lagen. 
Delstatsregeringen i Kerala har i sin framställning till högsta domstolen påtalat 
medborgarskapslagen som ett brott mot den sekulära karaktären av Indiens konstitution 
och anklagat landets regering för att splittra nationen på grund av religiösa skiljelinjer.

1. Europaparlamentet är bekymrat över att Indiens nya lag om medborgarskap i grunden är 
diskriminerande och fördömer antagandet av den. Parlamentet beklagar att Indien har 
införlivat religiösa kriterier i sin naturaliserings- och flyktingpolitik.

2. Europaparlamentet uppmanar Indiens regering att omedelbart inleda en fredlig dialog 
med olika befolkningsgrupper och upphäva de diskriminerande ändringar som strider 
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.

3. Europaparlamentet påminner om att målet att skydda förföljda grupper är välkommet, 
men att detta bör ske genom ett robust nationellt asylsystem, som bygger på principen 
om jämlikhet och icke-diskriminering och som gäller för alla människor som behöver 
skydd mot förföljelse och andra brott mot de mänskliga rättigheterna, utan åtskillnad när 
det gäller ras, religion, nationellt ursprung eller andra förbjudna grunder.

4. Europaparlamentet är oroat över att ändringarna i medborgarskapslagen utgör en farlig 
förändring av hur medborgarskap fastställs i Indien, och att de kommer att ge upphov 
till den största statslöshetskrisen i världen och orsaka enormt mänskligt lidande.

5. Europaparlamentet konstaterar att medborgarskapslagen kommer att granskas av högsta 
domstolen i Indien och hoppas att denna noggrant kommer att överväga lagens 
förenlighet med Indiens konstitution och internationella människorättsskyldigheter.
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6. Europaparlamentet uppmanar den indiska regeringen att ta itu med den legitima oron 
över det nationella medborgarregistret, som kommer att användas mot marginaliserade 
grupper.

7. Europaparlamentet upprepar att fredliga sammankomster finns inskrivna i artikel 21 
i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, vilken 
Indien är part i.

8. Europaparlamentet fördömer våldet och den systematiska brutaliteten i samband med 
lagen om medborgarskap. Parlamentet uppmanar de indiska myndigheterna att upphöra 
med sitt våldsamma förtryck av dem som är kritiska till landets politik.

9. Europaparlamentet uppmanar den indiska regeringen att se till att säkerhetsstyrkorna 
iakttar FN:s grundläggande principer om användning av våld och vapen av tjänstemän 
inom brottsbekämpande myndigheter.

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


