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Euroopan parlamentin päätöslauselma Intian kansalaisuuslain muutoksesta 2019
(2020/2519(RSP))
Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Intiasta,

– ottaa huomioon vuonna 2004 käynnistetyn EU:n ja Intian strategisen kumppanuuden,

– ottaa huomioon YK:n asiantuntijoiden 3. heinäkuuta 2019 antaman lausunnon 
miljoonien ihmisten riskistä jäädä vaille kansalaisuutta ja epävakauden riskistä Assamin 
osavaltiossa Intiassa,

– ottaa huomioon kuolemanrangaistusta, kidutusta ja sananvapautta koskevat EU:n 
suuntaviivat,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät EU:n Intia-
strategiasta,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 1992 annetun julistuksen kansallisiin tai etnisiin, 
uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista,

– ottaa huomioon lainvalvontaviranomaisten voimankäyttöä ja tuliaseiden käyttöä 
koskevat YK:n perusperiaatteet,

– ottaa huomioon turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevan Global Compact 
-aloitteen,

– ottaa huomioon valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan YK:n 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon Intian perustuslain,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Intian parlamentin molemmat kamarit hyväksyivät 9. ja 
11. joulukuuta 2019 Intian kansalaisuuslain muutoksen, jolla tarkistetaan Intian 
kansalaisuuslakia vuodelta 1955;

B. ottaa huomioon, että Intian uudella muutetulla kansalaisuuslailla pyritään nopeuttamaan 
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kansalaisuuden myöntämistä Afganistanista, Bangladeshista ja Pakistanista vainoa 
paenneille hinduille, sikheille, buddhalaisille, jainalaisille, parseille ja kristityille, jotka 
ovat asuneet maassa jo ennen vuotta 2015, mutta samaa suojelua ei uloteta koskemaan 
muslimeja;

C. ottaa huomioon, että Intialla on yhteinen raja myös Bhutanin, Burman, Nepalin ja Sri 
Lankan kanssa mutta muutettuun kansalaisuuslakiin ei ole sisällytetty Intian suurinta 
pakolaisten ryhmää, Sri Lankan tamileja, joita on asunut maassa jo yli 
kolmenkymmenen vuoden ajan; ottaa huomioon, että Intian Amnesty International on 
huomauttanut, että muutettu kansalaisuuslaki ei koske muita vainottuja vähemmistöjä, 
mukaan lukien Burman rohingyojen, Pakistanin ahmadilaisten, Afganistanin hazarojen 
ja Bangladeshin biharien kaltaiset muslimiryhmät;

D. panee merkille, että muutettu kansalaisuuslaki on aiheuttanut kiistoja, jotka liittyvät 
erityisesti Intian perustuslain 14 pykälään, jossa taataan oikeus yhdenvertaisuuteen lain 
edessä, ja 15 pykälään, joka taataan kaikkien henkilöiden suojelu uskontoon, rotuun, 
kastiin, sukupuoleen ja syntymäpaikkaan perustuvalta syrjinnältä; ottaa huomioon, että 
13. joulukuuta 2019 antamassaan julkilausumassa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 
tiedottaja totesi, että muutettu kansalaisuuslaki on luonteeltaan pohjimmiltaan syrjivä ja 
vaikuttaa heikentävän Intian perustuslakiin kirjattua ja sen kansainvälisistä velvoitteista 
johtuvaa sitoutumista yhdenvertaisuuteen lain edessä;

E. ottaa huomioon, että Intian korkein oikeus on aloittanut muutettua kansalaisuuslakia 
koskevien vetoomusten käsittelyn arvioidakseen lain perustuslainmukaisuuden ja että se 
on antanut hallitukselle 40 päivää aikaa vastata näihin vetoomuksiin;

F. ottaa huomioon, että monet Intian osavaltiot ovat jo ilmoittaneet, etteivät ne aio panna 
lakia täytäntöön; ottaa huomioon, että korkeimmalle oikeudelle esittämässään 
vetoomuksessa Keralan osavaltion hallitus katsoi, että muutettu kansalaisuuslaki on 
vastoin Intian perustuslain maallista luonnetta, ja syytti hallitusta kansakunnan 
jakamisesta uskonnollisten rajalinjojen mukaan;

G. ottaa huomioon, että turvallisuusjoukot tukahduttivat raa’asti mielenosoitukset, joita 
puhkesi muutetun kansalaisuuslain hyväksymisen seurauksena eri puolilla Intiaa ja 
erityisesti yliopistojen kampuksilla ja joissa ainakin 25 ihmistä sai surmansa, 160 
haavoittui ja tuhansia pidätettiin; ottaa huomioon, että Intian viranomaiset ovat myös 
katkaisseet internetyhteyksiä ja rajoittaneet julkista liikennettä estääkseen 
rauhanomaiset mielenosoitukset; panee merkille, että raporttien mukaan satoja 
mielenosoittajia on pahoinpidelty, ammuttu ja kidutettu etenkin Uttar Pradeshissa; ottaa 
huomioon, että Intian viranomaiset ovat rajoittaneet internetyhteyksiä myös monilla 
Koillis-Intian ja Uttar Pradeshin alueilla, joilla asuu suuri osa Intian muslimeista; 
katsoo, että internetyhteyksien katkaiseminen loukkaa tiedonsaantioikeutta, joka on 
perusoikeus;

H. ottaa huomioon, että muutettu kansalaisuuslaki hyväksyttiin osana Intian hallituksen 
pyrkimystä käynnistää koko kansakunnan kattava kansalaisuuden varmentamisprosessi 
eli luoda kansallinen kansalaisrekisteri; ottaa huomioon, että hallituksen lausunnoista 
käy ilmi, että kansallista kansalaisrekisteriä koskevan prosessin tavoitteena on viedä 
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muslimeilta näiden kansalaisuutta koskevat oikeudet ja suojella hindujen ja muiden ei-
muslimien vastaavia oikeuksia; ottaa huomioon, että todennäköisimmin vain muslimit, 
jotka eivät ole kansalaisrekisterissä, joutuvat saapumaan ulkomaalaistuomioistuimiin, 
jotka on perustettu määrittämään oikeus kansalaisuuteen; ottaa huomioon, että nämä 
tuomioistuimet on tuomittu kansainvälisesti, sillä ne eivät ole suojelleet oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin eivätkä taanneet ihmisoikeuksien kunnioittamista; 
ottaa huomioon, että äskettäin tämä hanke saatettiin päätökseen Assamissa, jossa 
rekisterin ulkopuolelle jäi yli 1,9 miljoonaa ihmistä, jotka luokiteltiin ”laittomiksi” 
muuttajiksi ja jotka saatetaan nyt ottaa säilöön vasta rakennetuille säilöönottoleireille tai 
karkottaa; toteaa, että nämä prosessit voivat pahentaa maan muukalaisvihamielistä 
ilmapiiriä ja lietsoa uskonnollista suvaitsemattomuutta ja syrjintää;

I. ottaa huomioon, että nykyisen hallituksen aikana oikeuksia sananvapauteen, 
yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen on tukahdutettu 
enenevässä määrin ja rauhanomaisia arvostelijoita on vangittu syytettyinä 
kansankiihotuksesta, kunnianloukkauksesta tai terrorismista; ottaa huomioon, että Intian 
viranomaiset tekivät vuosina 2018 ja 2019 useita ratsioita sellaisten aktivistien ja 
tutkijoiden koteihin, jotka olivat arvostelleet äänekkäästi hallitusta ja puhuneet suoraan 
ihmisoikeuksista etenkin muutetun kansalaisuuslain yhteydessä; ottaa huomioon, että 
pidätettyjen ihmisoikeuksien puolustajien joukossa ovat Akhil Gogoi, Dharjya Konwar 
ja Bitu Sonowal; ottaa huomioon, että Manash Konwar, Lakhyajyoti Gogoi, 
Mohammad Faizal, Sadaf Jafar, Pawan Rao Ambedkar, Anoop Shramik, Robin Verma 
ja Mohammad Shoaib on vapautettu takuita vastaan mutta heidän tapaustensa tutkinta 
on yhä kesken;

J. ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja Intian strateginen kumppanuus perustuu 
yhteisiin arvoihin, joita ovat demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, sitoutuminen sääntöihin perustuvaan maailmanjärjestykseen ja 
tehokkaaseen monenvälisyyteen ja kestävä kehitys, sekä siihen, että on yhteisen edun 
mukaista kehittää edelleen kahdenvälistä yhteistyötä;

1. pitää muutetun kansalaisuuslain hyväksymistä ja täytäntöönpanoa erittäin valitettavana, 
sillä se on luonteeltaan syrjivä ja aiheuttaa vaarallista vastakkainasettelua; kehottaa 
Intian hallitusta vastaamaan välittömästi kansalaisten vetoomuksiin korkeimman 
oikeuden vaatimusten mukaisesti; kehottaa Intian hallitusta myös ryhtymään 
rauhanomaiseen vuoropuheluun eri väestönosien kanssa ja kumoamaan syrjivät 
lakimuutokset, jotka ovat ristiriidassa Intian kansainvälisten velvoitteiden kanssa; 
varoittaa lisääntyvästä nationalismista, joka on muun muassa lisännyt uskonnollista 
suvaitsemattomuutta ja muslimien syrjintää;

2. toteaa, että muutetun kansalaisuuslain ilmoitettu tavoite suojella vainottuja ryhmiä on 
tervetullut, mutta muistuttaa, että tehokkaan kansallisen turvapaikka- ja 
pakolaispolitiikan olisi oltava oikeudenmukaista ja luonteeltaan kokonaisvaltaista ja sitä 
olisi sovellettava kaikkiin apua tarvitseviin;

3. kehottaa Intian hallitusta ottamaan huomioon kansallisesta kansalaisrekisteristä esitetyn 
oikeutetun huolen, sillä rekisteriä voidaan käyttää marginalisoituja ryhmiä vastaan; on 
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huolestunut siitä, että kansallinen kansalaisrekisteri merkitsee vaarallista muutosta 
tapaan, jolla kansalaisuus määritetään Intiassa, ja saattaa synnyttää laajamittaisen 
kansalaisuudettomuuskriisin ja aiheuttaa suunnatonta inhimillistä kärsimystä;

4. korostaa, että kaikilla muuttajilla on maahanmuuttajastatuksestaan riippumatta oikeus 
perusihmisoikeuksiensa kunnioittamiseen, suojeluun ja toteutumiseen;

5. tuomitsee Intian eri alueilla muutetun kansalaisuuslain hyväksymisen jälkeen 
puhjenneet väkivaltaisuudet ja tapahtuneet raakuudet; muistuttaa, että 
lainvalvontaviranomaisilla on erityinen vastuu osoittaa maltillisuutta ja sallia 
rauhanomaiset mielenosoitukset; vaatii tapahtumien ripeää ja puolueetonta tutkintaa; 
kehottaa Intian viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta pidätettyinä olevat 
mielenosoittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat;

6. tuomitsee Intian viranomaisten päätöksen sulkea pääsy internetin kautta 
maailmanlaajuisiin verkkoihin ja estää näin viestintä ja vapaa tiedonkulku; korostaa, 
että tällaiset toimet loukkaavat selvästi sananvapautta;

7. panee merkille, että muutettu kansalaisuuslaki on Intian korkeimman oikeuden 
käsiteltävänä ja että maan hallitukselle on annettu 40 päivää aikaa vastata vetoomuksiin; 
luottaa siihen, että korkeimman oikeuden ratkaisu selkeyttää muutettua 
kansalaisuuslakia ja sitä, onko se yhteensopiva Intian perustuslain ja maan 
kansainvälisten velvoitteiden kanssa;

8. kehottaa Intian viranomaisia tekemään ennakoivaa yhteistyötä kaikissa YK:n 
ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyissä; kehottaa viranomaisia tekemään yhteistyötä 
erityisesti vähemmistökysymyksiä, rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja niihin 
liittyvän suvaitsemattomuuden nykymuotoja sekä uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
käsittelevien YK:n erityisraportoijien kanssa;

9. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa jatkamaan rakentavaa vuoropuhelua 
Intian kanssa kaikista yhteistyön näkökohdista, myös poliittisista oikeuksista ja 
ihmisoikeuksista; kehottaa EU:n ja jäsenvaltioiden edustustoja Intiassa sisällyttämään 
etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen syrjintää koskevan kysymyksen Intian 
viranomaisten kanssa parhaillaan käymiinsä vuoropuheluihin ja asettamaan etusijalle 
ohjelmat, joilla puututaan etnisten ryhmien ja uskonnollisten vähemmistöjen syrjintään 
esimerkiksi koulutuksen alalla, sekä ohjelmat, joissa keskitytään erityisesti 
vähemmistöjen syrjintään;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Intian presidentille, hallitukselle, 
parlamentille ja osavaltioiden hallituksille.


