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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004408/2013
aan de Commissie (Vicevoorzitter / Hoge Vertegenwoordiger)
Artikel 117 van het Reglement
Peter van Dalen (ECR), Charles Tannock (ECR) en Konrad Szymański (ECR)

Betreft: VP/HR - Sektarisch geweld tegen kopten in Egypte

Al enkele dagen laait het sektarische geweld in Egypte weer op. De situatie in de stad Wasta, 
gelegen op ongeveer honderd kilometer ten zuiden van Caïro, is gespannen en soms zelfs gevaarlijk. 
Naar verluidt werd een jonge moslima van de stad onlangs als vermist opgegeven en stelden de 
lokale salafisten de Mar-Girgis kerk verantwoordelijk voor haar verdwijning. Zij beweerden dat de 
leden van de kerk haar hadden gedwongen om zich tot het christendom te bekeren. In de week van 
19 tot 25 maart 2013 werden alle christenen door de salafisten en hun aanhangers gedwongen om 
hun winkels en zaken te sluiten en de stad te verlaten.

Op vrijdag 5 april kwamen door sektarisch geweld in het dorp El Khusus vier christenen en één 
moslim om het leven. Na een uitvaartdienst op zondag 7 april in de belangrijkste koptische kathedraal 
van Caïro ontstonden nabij de kerk en in de aangrenzende wijken urenlange straatgevechten. Dit 
eiste opnieuw het leven van een koptische christen en er vielen tientallen gewonden. De politie zou 
zich niet volledig hebben ingezet om de woedende menigte jonge moslims tot bedaren te brengen en 
ze zou zelfs op de binnenplaats van de kerk traangas hebben afgevuurd.

1. Hoe beoordeelt de vicevoorzitter / hoge vertegenwoordiger de situatie in Egypte? Is zij van 
mening dat de Egyptische instanties zich voldoende inspannen om een van de oudste inheemse 
gemeenschappen in Egypte, met name de koptische christenen, te beschermen?

2. Welke maatregelen hebben de Europese dienst voor extern optreden en de EU-delegatie in 
Caïro genomen of voorgesteld teneinde de Egyptische instanties te ondersteunen in hun 
inspanningen om de kopten te beschermen en nieuw sektarisch geweld te voorkomen?

3. Is de vicevoorzitter / hoge vertegenwoordiger het erover eens dat artikel 2 van de 
Associatieovereenkomst EU-Egypte nog steeds van kracht is en dat de Egyptische instanties 
verantwoordelijk moeten worden gesteld voor hun handelen en nalaten indien als gevolg 
daarvan de fundamentele mensenrechten van de kopten worden geschonden?

4. Is de vicevoorzitter / hoge vertegenwoordiger voornemens sancties op te leggen, zoals een 
bevriezing van de hulp, teneinde het Egyptische regime ertoe aan te zetten concrete actie te 
ondernemen om de kopten te beschermen?


