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Betreft: Armeense gevangenen in Azerbeidzjan

De door Rusland bemiddelde trilaterale staakt-het-vuren-verklaring, die op 10 november 2020 werd 
ondertekend, betekende het einde van de oorlog in Nagorno-Karabach, waarbij door Turkije ingezette 
terroristische strijders waren betrokken. In punt 8 van de verklaring is bepaald dat krijgsgevangenen, 
gijzelaars en andere gedetineerden moeten worden uitgewisseld, en dat de stoffelijke overschotten 
van de gesneuvelden moeten worden gerepatrieerd. Armenië heeft alle Azerbeidzjaanse gevangenen 
terug laten keren, maar in de omgekeerde richting heeft Azerbeidzjan dat nog niet gedaan. Er zijn 
bewijzen dat Azerbeidzjan de mensenrechten van Armeense krijgsgevangenen flagrant schendt, wat 
indruist tegen het internationaal humanitair recht1.

We wensen de volgende vragen aan de Commissie te stellen:

1. Welke concrete stappen heeft de EU sinds de verklaring van de woordvoerder van de EDEO op 
29 januari 2021 genomen om de uitvoering van punt 8 te verzekeren, in het bijzonder de 
terugkeer van Armeense gedetineerden en krijgsgevangenen, waaronder burgers en vrouwen, 
die ondanks het akkoord nog in Azerbeidzjan worden vastgehouden?

2. Welke maatregelen heeft de EU genomen om misbruik en instrumentalisering van Armeense 
gedetineerden en krijgsgevangenen voor politieke doeleinden te voorkomen, en ervoor te zorgen 
dat het Rode Kruis hen kan bezoeken?

3. Heeft de EU Azerbeidzjan gevraagd om hoeveel gevangenen het precies gaat, aangezien hier 
geen duidelijkheid over bestaat? Zo ja, wat is het precieze aantal dat Azerbeidzjan officieel heeft 
meegedeeld?

1 https://www.hrw.org/news/2020/12/02/azerbaijan-armenian-prisoners-war-badly-mistreated 
(https://www.hrw.org/news/2020/12/02/azerbaijan-armenian-prisoners-war-badly-mistreated)


