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Resolutie van het Europees Parlement over de mensenrechtensituatie in Kazachstan
(2021/2544(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over de mensenrechtensituatie in Kazachstan1 
en zijn eerdere resoluties over Kazachstan, waaronder die van 18 april 20132, 15 maart 
20123 en 17 september 20094,

– gezien de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 
Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, die op 
21 december 2015 in Astana is ondertekend en op 1 maart 2020 na de ratificatie ervan 
door alle lidstaten volledig in werking is getreden,

– gezien de conclusies van de Raad van 17 juni 2019 over de EU-strategie voor 
Centraal-Azië,

– gezien het landverslag over Kazachstan in het EU-jaarverslag over mensenrechten en 
democratie in de wereld voor 2019,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het VN-Verdrag tegen foltering,

– gezien de 17e zitting van de Samenwerkingsraad EU-Kazachstan op 20 januari 2020, 
de 12e vergadering in het kader van de mensenrechtendialoog EU-Kazachstan op 26 en 
27 november 2020 en de 18e bijeenkomst van het Samenwerkingscomité 
EU-Kazachstan op 25 september 2020,

– gezien de universele periodieke evaluatie door de VN-Mensenrechtenraad van 
Kazachstan van 12 maart 2020,

– gezien het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten,

– gezien de verklaringen van de woordvoerder van de Europese Dienst voor extern 
optreden (EDEO) van 1 februari 2021 over de toenemende druk op mensenrechten-
ngo’s in Kazachstan, van 11 januari 2021 over de parlementsverkiezingen in 
Kazachstan en van 7 januari 2021 over maatregelen voor de afschaffing van de 
doodstraf,

– gezien de verklaring van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(OVSE) inzake voorlopige bevindingen en conclusies naar aanleiding van de 

1 PB C 23 van 21.1.2021, blz. 83.
2 PB C 45 van 5.2.2016, blz. 85.
3 PB C 251 E van 31.8.2013, blz. 93.
4 PB C 224 E van 19.8.2010, blz. 30.
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verkiezingen in Kazachstan van 10 januari 2021,

– gezien artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de voorbije weken in Kazachstan sprake is van een zorgwekkende 
verslechtering van de algemene mensenrechtensituatie en hardhandig optreden tegen 
maatschappelijke organisaties, waarbij het recht op vrije meningsuiting, vreedzame 
vergadering en vereniging zwaar wordt beperkt; overwegende dat maatschappelijke en 
mensenrechtenorganisaties die in Kazachstan werkzaam zijn door de autoriteiten van 
het land steeds meer onder druk worden gezet en bestraft, hetgeen 
hervormingsinspanningen belemmert en het essentiële werk van het maatschappelijk 
middenveld in de weg staat;

B. overwegende dat de Europese Unie en Kazachstan op 21 december 2015 een versterkte 
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) hebben ondertekend, die een 
uitgebreid kader moet bieden voor versterkte politieke dialoog en samenwerking op het 
gebied van justitie, binnenlandse zaken en vele andere domeinen; overwegende dat in 
deze overeenkomst sterk de nadruk wordt gelegd op democratie, de rechtsstaat, 
mensenrechten, fundamentele vrijheden en duurzame ontwikkeling, alsook op 
samenwerking met het maatschappelijk middenveld; overwegende dat de versterkte 
PSO op 1 maart 2020 na de ratificatie ervan door alle lidstaten volledig in werking is 
getreden;

C. overwegende dat in de nieuwe EU-strategie voor Centraal-Azië sterk de nadruk wordt 
gelegd op de betrokkenheid van de EU bij Centraal-Azië wat betreft de bescherming en 
bevordering van de rechtsstaat, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, met 
inbegrip van de vrijheid van vereniging en meningsuiting, en het scheppen van een 
gunstig klimaat voor het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenverdedigers; 
overwegende dat de Europese Unie aanzienlijke COVID-19-hulp biedt aan Kazachstan, 
onder meer recentelijk door financiële steun te verlenen voor een zending van de 
Wereldgezondheidsorganisatie van meer dan 8 000 kg aan medische uitrusting op 
29 januari 2021;

D. overwegende dat de parlementsverkiezingen van 10 januari 2021 in Kazachstan door 
de EDEO zijn omschreven als een gemiste kans om aan te tonen dat de politieke 
hervormingen en het moderniseringsproces sinds de laatste verkiezingen efficiënt ten 
uitvoer zijn gelegd, terwijl geen gevolg is gegeven aan reeds lang bestaande 
aanbevelingen van het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van 
de OVSE (ODIHR) over verschillende kwesties, waaronder fundamentele vrijheden, 
de onpartijdigheid van de verkiezingsadministratie, het actief en passief kiesrecht, 
de registratie van kiezers, de media en de publicatie van verkiezingsuitslagen; 
overwegende dat volgens de voorlopige bevindingen van het ODIHR en de 
Parlementaire Vergadering van de OVSE het rechtskader in Kazachstan nog niet 
bevorderlijk is voor het houden van verkiezingen in overeenstemming met de 
internationale normen;
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E. overwegende dat systemische tekortkomingen met betrekking tot de eerbiediging van de 
vrijheid van vereniging, vergadering en meningsuiting het politieke landschap blijven 
beperken en dat er een gebrek is aan echte politieke concurrentie en politieke 
oppositiegroepen, aangezien sinds 2013 geen enkele nieuwe partij is geregistreerd, 
waardoor de kiezers geen echte keuze wordt gelaten; overwegende dat democratische 
verkiezingen een hoeksteen vormen voor het verwezenlijken van politieke 
hervormingen en het opbouwen van een vrije en open samenleving;

F. overwegende dat twee oppositiebewegingen, de Koshe Partiyasy en de Democratic 
Choice of Kazachstan (DCK), verboden zijn als gevolg van geheime rechterlijke 
beslissingen waarbij zij als “extremistische” organisaties werden bestempeld, zonder dat 
zij hiertegen beroep konden aantekenen; overwegende dat 17 leiders van de Koshe 
Partiyasy op grond van de artikelen 405 en 182 van het strafwetboek van Kazachstan 
naar inrichtingen voor voorlopige hechtenis zijn gestuurd en lange gevangenisstraffen 
riskeren; overwegende dat gevangenen die beschuldigd werden van steun aan de DCK 
nog steeds gevangenisstraffen uitzitten; overwegende dat 26 politieke gevangenen, 
waaronder Almat Zhumagulov, Aset Abishev, Kenzhebek Abishev, Askhat 
Zheksebayev, Kairat Klyshev, Yerbol Yeskhozin, Abai Begimbetov, Asel Onlabekkyzy, 
Yerkin Sabanshiyev, Zhanat Zhamaliyev, Diana Baimagambetova, Noyan 
Rakhimzhanov en Askar Kayyrbek, het slachtoffer zijn geworden van politieke 
vervolging omdat zij deze bewegingen hebben ondersteund;

G. overwegende dat de Democratische Partij, een niet-geregistreerde oppositiepartij, niet 
aan deze verkiezingen mocht deelnemen omdat de autoriteiten de partij op 
22 februari 2020 hebben belet om haar oprichtingscongres in Almaty te houden; 
overwegende dat een partij niet kan worden geregistreerd als zij geen dergelijk congres 
heeft gehouden; overwegende dat partijleden door de autoriteiten onder druk werden 
gezet, aangezien sommige leden werden gearresteerd wegens vermeende 
administratieve overtredingen en andere leden werd belet naar de plaats van het congres 
te reizen;

H. overwegende dat de Kazachse autoriteiten tijdens de verkiezingscampagne en op de 
verkiezingsdag hebben geprobeerd de controle op het internet te verscherpen, door 
herhaaldelijk de toegang tot het internet te blokkeren en burgers te verplichten een 
“nationaal veiligheidscertificaat” te installeren waarmee gecodeerd internetverkeer kon 
worden onderschept; overwegende dat de overheid steeds meer controle uitoefent over 
het internet, waarbij zij onder meer probeert de informatiestroom te beperken door 
middel van censuur, controle en het afsluiten van het internet, en door te blijven eisen 
dat burgers een “nationaal veiligheidscertificaat” installeren zodat het onlineverkeer van 
internetgebruikers kan worden onderschept;

I. overwegende dat tijdens de campagne massale arrestaties zijn verricht; overwegende 
dat de autoriteiten op de verkiezingsdag ten minste 350 vreedzame demonstranten in 
10 verschillende steden illegaal hebben vastgehouden; overwegende dat de Kazachse 
autoriteiten routinematig voorkomen dat vreedzame protesten worden gehouden die 
kritisch zijn voor het regeringsbeleid; overwegende dat de grondrechten van de burgers 
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van Kazachstan in de wet inzake vreedzame vergadering en de in mei 2020 aangenomen 
wijzigingen op de wetten inzake politieke partijen en verkiezingen niet worden 
geëerbiedigd;

J. overwegende dat de beperkte verkiezingswaarnemingsmissie van het ODIHR heeft 
gemeld dat het werk van onafhankelijke waarnemers door de autoriteiten werd 
bemoeilijkt en belemmerd, terwijl regeringsgezinde waarnemers het verkiezingsproces 
mochten volgen; overwegende dat mensenrechten-ngo’s hebben gemeld dat een 
aanzienlijk aantal onafhankelijke waarnemers bij de parlementsverkiezingen van 
10 januari 2021 het slachtoffer is geweest van intimidatie, administratieve arrestaties en 
boetes;

K. overwegende dat het medialandschap in Kazachstan wordt gedomineerd door 
mediakanalen die in handen zijn van de staat of door de staat worden gesubsidieerd; 
overwegende dat tussen januari en juli 2020 zeven journalisten fysiek werden 
aangevallen en dat 21 journalisten, bloggers en activisten werden vastgehouden, 
van wie er zeven tijdens hun berichtgeving werden gearresteerd; overwegende dat de 
autoriteiten in 2020 meer dan 38 strafzaken tegen journalisten hebben aangespannen 
wegens vermeende misdrijven zoals het verspreiden van valse informatie en opruiing; 
overwegende dat alle belangrijke oppositiekranten in 2016 werden verboden en dat 
onafhankelijke journalisten nog steeds worden geïntimideerd; overwegende dat de 
autoriteiten strafvervolging hebben ingesteld tegen de hoofdredacteur van de 
onafhankelijke krant “Uralskaya Nedelya” Lukpan Akhmedyarov, wegens zijn 
berichtgeving over de corrupte handelingen van de plaatselijke elite, en dat Saniya 
Toiken, journaliste bij de Kazachse dienst van RFE/RL, bij verschillende gelegenheden 
fysiek is aangevallen en vastgehouden wegens haar berichtgeving over vreedzame 
protesten en over de parlementsverkiezingen van 2021;

L. overwegende dat tussen februari en november 2020 vijf activisten van de oppositie zijn 
gedood of in verdachte omstandigheden om het leven zijn gekomen nadat zij wegens 
hun oppositieactiviteiten aanhoudend politiek werden vervolgd, namelijk blogger en 
slachtoffer van foltering Dulat Agadil, zijn 17-jarige zoon Zhanbolat Agadil, die de 
belangrijkste getuige was van de willekeurige arrestatie van zijn vader, Amanbike 
Khairolla, Serik Orazov en Garifulla Embergenov; overwegende dat de autoriteiten 
geen grondig en transparant onderzoek naar hun dood hebben ingesteld; overwegende 
dat het van het grootste belang is om degenen die verantwoordelijk zijn voor het 
bevelen en uitvoeren van dergelijke misdrijven voor de rechter te brengen en ervoor te 
zorgen dat zij zich niet schuldig maken aan vervolging van maatschappelijke activisten 
en familieleden van de slachtoffers die de waarheid willen achterhalen; overwegende 
dat de Kazachse autoriteiten hard zijn opgetreden tegen ten minste 200 activisten die 
deelnamen aan de herdenkingsceremonie voor Dulat Agadil of die fondsenwervingen 
voor zijn familie of de families van andere politieke gevangenen hadden georganiseerd; 
overwegende dat 57 van hen zijn beschuldigd van “extremisme”, waaronder Dametkan 
Aspandiyarova, een moeder van drie kinderen, die momenteel onder huisarrest staat en 
tot 12 jaar gevangenisstraf kan krijgen op beschuldiging van extremisme omdat zij een 



RC\1224524NL.docx 7/13 PE689.006v01-00 }
PE689.007v01-00 }
PE689.008v01-00 }
PE689.009v01-00 }
PE689.010v01-00 }
PE689.011v01-00 } RC1

NL

fondsenwervingsactie ter ondersteuning van de familie van Dulat Agadil had 
georganiseerd;

M. overwegende dat foltering en andere vormen van mishandeling in de gevangenissen van 
Kazachstan gangbaar zijn en dat de coalitie tegen foltering jaarlijks melding maakt van 
ten minste 200 gevallen van foltering; overwegende dat de daders van dergelijke 
mishandeling ongestraft zijn gebleven, terwijl de mensenrechtenactiviste Elena 
Semenova door strafkolonies is aangeklaagd omdat zij folteringen in het Kazachse 
gevangeniswezen aan het licht heeft gebracht op sociale media;

N. overwegende dat de Kazachse autoriteiten de oproepen van zowel de speciale 
rapporteur van de VN5 als de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de 
Europese Unie negeren, en dat zij misbruik maken van vage en al te ruime wetgeving 
tegen extremisme om de oppositie en mensenrechtenverdedigers te vervolgen; 
overwegende dat sinds 22 oktober 2020, de dag waarop de autoriteiten de 
verkiezingsdatum hebben bekendgemaakt, het aantal politiek gemotiveerde strafzaken 
na uitvaardiging van deze wet is verdubbeld tot 99, met name op grond van aanklachten 
van “extremisme”; overwegende dat 69 van de betrokkenen, onder wie de activiste 
Gulzipa Dzhaukerova, gearresteerd dreigen te worden, en dat elf activisten op grond 
van ongefundeerde beschuldigingen van “extremisme” onder huisarrest zijn gesteld;

O. overwegende dat diverse onafhankelijke mensenrechten-ngo’s, waaronder ECHO, 
Erkindik Kanaty, het Kazachs Internationaal Bureau voor Mensenrechten en de 
Rechtsstaat en de stichting International Legal Initiative, onlangs op basis van 
onduidelijke rechtsargumenten zwaar zijn beboet en hun werkzaamheden met ingang 
van 25 januari 2020 voor een periode tot drie maanden moesten staken; overwegende 
dat de autoriteiten mensenrechtenverdedigers, onder wie Sholpan Dzhanzakova, Anna 
Shukeyeva, Raigul Sadyrbayeva, Aizhan Izmakova, Daniyar Khassenov, Altynai 
Tuksikova, Dana Zhanay, Nazym Serikpekova, Alma Nurusheva, Abaibek Sultanov, 
Zukhra Nariman, Ulbolsyn Turdiyeva, Aliya Zhakupova, Roza Musayeva en Barlyk 
Mendygaziyev, als vergelding voor hun optreden als waakhond intimideren en zelfs 
strafrechtelijk vervolgen; overwegende dat tussen oktober en november 2020 aan ten 
minste 15 organisaties werd meegedeeld dat zij artikel 460–1 van het wetboek inzake 
bestuursrechtelijke vergrijpen hadden geschonden omdat zij de autoriteiten niet naar 
behoren zouden hebben geïnformeerd over ontvangen buitenlandse financiering;

P. overwegende dat in 2020 112 personen, drie liefdadigheidsinstellingen en één 
handelsonderneming zijn veroordeeld omdat zij de vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging uitoefenden;

Q. overwegende dat corruptie wijdverbreid is onder de regerende elite in Kazachstan, zoals 
hieruit blijkt dat het land op de 94e plaats staat op de corruptieperceptie-index van 

5 Speciale rapporteur van de VN ter bevordering en bescherming van de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden bij de bestrijding van terrorisme.
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Transparency International van 2020 en het de mensenrechten, sociale rechtvaardigheid 
en sociaaleconomische ontwikkeling belemmert;

R. overwegende dat de regering tijdens de COVID-19-pandemie de coronamaatregelen 
heeft misbruikt als voorwendsel om de politieke onderdrukking op te voeren van 
maatschappelijke organisaties, mensenrechtenactivisten, andersdenkenden en 
zorgverleners die hebben aangeklaagd dat de overheid er niet in slaagt de uitbraak in te 
dammen;

S. overwegende dat op 21 januari 2021 twee etnische Kazachen, Murager Alimuly en 
Kaisha Akankyzy, die China waren ontvlucht uit vrees om in concentratiekampen te 
worden opgesloten, vervolgens werden geslagen en messteken opliepen door toedoen 
van onbekenden, en overwegende dat daarom voldoende aandacht moet worden besteed 
aan de voortdurende etnische spanningen in de zuidelijke regio’s van Kazachstan; 
overwegende dat de gewelddadige etnische conflicten in Kazachstan voortduren, met 
name in het zuiden, waar bij confrontaties tussen Kazachen en etnische Doenganen in 
februari 2020 elf mensen zijn gestorven, tientallen gewond zijn geraakt en meer dan 
23 000 mensen, voornamelijk Doenganen, hun huis noodgedwongen moesten verlaten;

T. overwegende dat de Kazachse autoriteiten misbruik hebben gemaakt van internationale 
mechanismen voor samenwerking op strafrechtelijk gebied, waaronder de rode 
kennisgevingen van Interpol en wederzijdse rechtshulp, om een politiek vluchteling in 
België, de advocate en mensenrechtenactiviste Bota Jardemalie, te vervolgen en haar 
documenten in beslag te nemen; overwegende dat de Franse nationale asielrechtbank op 
29 september 2020 politiek asiel heeft verleend aan de oprichter van de DCK, Mukhtar 
Ablyazov, die door een Kazachse rechterlijke instantie, in strijd met het recht van 
verdediging, bij verstek is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, en dat 
daarbij werd gewezen op de systemische en politieke aard van het 
onderdrukkingsapparaat van Kazachstan en op het misbruik van civiele en 
strafrechtelijke procedures;

U. overwegende dat de Kazachse autoriteiten zich blijven richten op onafhankelijke 
vakbonden en vakbondsmilitanten; overwegende dat de vakbondswet in 2020 is 
gewijzigd, en dat daarbij de verplichte band tussen vakbonden en de verplichte 
registratie in twee stappen zijn afgeschaft; overwegende dat het stadsbestuur van 
Shymkent, onverminderd deze wijziging, zijn rechtszaak tegen de vakbond voor 
werknemers in de brandstof- en energiesector (ITUFEW) op basis van ongefundeerde 
stellingen of bepalingen die niet langer bestaan of niet van toepassing zijn op ITUFEW, 
heeft laten vallen;

V. overwegende dat gendergelijkheid een probleem blijft in Kazachstan; overwegende dat 
ngo’s aanvoeren dat niet voldoende aangifte wordt gedaan van geweld tegen vrouwen 
en dat het aantal vervolgingen laag is in zaken van geweld tegen vrouwen en van 
seksuele intimidatie; overwegende dat volgens de VN COVID-19 voor meisjes een 
nieuwe belemmering vormt voor gelijke toegang tot informatie en onderwijs; 
overwegende dat slachtoffers onvoldoende bescherming genieten en dat gerechtelijk 
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ambtenaren, politieagenten en dienstverleners niet zijn opgeleid om geweld tegen 
vrouwen vast te stellen, te voorkomen en erop te reageren;

W. overwegende dat lgbti’s in Kazachstan nog steeds geconfronteerd worden met 
juridische problemen en discriminatie; overwegende dat het Kazachse parlement in juni 
2020 discriminerende wijzigingen van de nieuwe gezondheidscode heeft vastgesteld die 
regels omvatten inzake gezondheidszorg voor transgenders; overwegende dat de 
procedure om van genderidentiteit te veranderen ingrijpend en vernederend blijft in 
Kazachstan;

1. dringt er bij de regering van Kazachstan op aan te handelen in overeenstemming met 
haar internationale verplichtingen en de mensenrechten en fundamentele vrijheden, 
zoals verankerd in de artikelen 1, 4, 5 en 235 van de versterkte PSO, te eerbiedigen; 
dringt er bij de Kazachse autoriteiten op aan de internationale normen na te leven door 
het wettelijk kader voor het houden van verkiezingen te eerbiedigen en gevolg te geven 
aan de aanbevelingen van de beperkte verkiezingswaarnemingsmissie van het ODIHR, 
met inbegrip van de aanbevelingen betreffende grondwettelijk gegarandeerde 
fundamentele vrijheden, deelname van het maatschappelijk middenveld, politiek 
pluralisme, de onpartijdigheid van de verkiezingsadministratie, het actief en passief 
kiesrecht, kiezersregistratie, de media en de bekendmaking van verkiezingsuitslagen;

2. roept de regering van Kazachstan op om politiek gemotiveerde aanklachten te laten 
vallen en een einde te maken aan alle vormen van willekeurige detentie, represailles 
tegen en intimidatie van mensenrechtenactivisten, religieuze organisaties, 
maatschappelijke organisaties, vakbonden, journalisten en politieke 
oppositiebewegingen, en mensen in staat te stellen vrij hun politieke, religieuze en 
andere standpunten kenbaar te maken; verzoekt de regering de nieuwe wet op 
vreedzame vergadering zodanig te wijzigen dat deze vrijheid wordt gewaarborgd;

3. dringt er bij de regering van Kazachstan op aan alle politiek gevangenen, met name 
Almat Zhumagulov, Aron Atabek, Nurgul Kaluova, Saltanat Kusmankyzy, Daryn 
Khassenov, Ulasbek Akhmetov, Kenzhebek Abishev, Yerzhan Yelshibayev, Aset 
Abishev, Igor Chuprina, Ruslan Ginatullin, Askhat Zheksebayev, Kairat Klyshev, 
Yerbol Yeskhozin, Abai Begimbetov, Asel Onlabekkyzy, Yerkin Sabanshiyev, Zhanat 
Zhamaliyev, Diana Baimagambetova, Noyan Rakhimzhanov en Askar Kayyrbek, 
onmiddellijk vrij te laten en volledig te rehabiliteren, en onverwijld de maatregelen van 
voorlopige hechtenis en huisarrest en de vrijheidsbeperkende maatregelen ten aanzien 
van vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, andersdenkende 
activisten, gebruikers van sociale media en vreedzame demonstranten op te heffen; 
verzoekt de regering van Kazachstan de zaken van de voormalige politiek gevangenen 
en slachtoffers van foltering Iskander Yerimbetov, Maks Bokayev en Mukhtar 
Dzhakishev te herzien en deze personen een schadevergoeding te betalen, in 
overeenstemming met de aanbevelingen van de VN-werkgroep inzake willekeurige 
detentie en het VN-Mensenrechtencomité;

4. is ingenomen met de stappen die de regering van Kazachstan heeft gezet om de politiek 
gemotiveerde zaken tegen de mensenrechtenactivisten Daniyar Khassenov en Abaibek 
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Sultanov af te sluiten, maar spreekt zijn bezorgdheid uit over een nieuwe strafzaak op 
grond van “extremisme” tegen laatstgenoemde; dringt er bij de regering van Kazachstan 
op aan alle politiek gemotiveerde aanklachten tegen de filantroop Barlyk Mendygaziyev 
in te trekken en een einde te maken aan de politiek gemotiveerde vervolging van zijn 
familieleden en van personen die vroeger met hem geassocieerd waren;

5. veroordeelt dat de wetgeving tegen extremisme wordt misbruikt tegen aanhangers van 
de vreedzame oppositiebewegingen DCK en Koshe Partiyasy, en dringt er bij de 
autoriteiten op aan politiek pluralisme en politieke concurrentie mogelijk te maken; 
dringt er bij de regering van Kazachstan op aan gevolg te geven aan de aanbevelingen 
van het Europees Parlement, de speciale rapporteur van de VN ter bevordering en 
bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden bij de bestrijding van 
terrorisme, en de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, waarin de 
willekeurige toepassing van de wetgeving tegen extremisme wordt veroordeeld;

6. dringt erop aan dat in Kazachstan hervormingen worden doorgevoerd om de 
modernisering, democratie en stabiliteit van het land te bevorderen, de inspanningen op 
te voeren om het politieke stelsel van Kazachstan te hervormen met het oog op de 
ontwikkeling van een parlementair meerpartijenstelsel, en de burgerparticipatie uit te 
breiden; neemt kennis van de oprichting van een Hoge Raad voor Hervormingen en van 
de aankondiging door de Kazachse autoriteiten van een nieuwe fase van hervormingen, 
met name op het gebied van rechtshandhaving, het rechtsstelsel en bevordering van de 
mensenrechten; benadrukt dat het belangrijk is dit proces voort te zetten, met inbegrip 
van de wijzigingen van de kieswet en de volledige uitvoering van de aanbevelingen van 
de OVSE/ODIHR;

7. roept de Kazachse autoriteiten op het strafwetboek niet langer te gebruiken tegen 
activisten, bloggers, journalisten en anderen wanneer zij hun recht op vrijheid van 
meningsuiting uitoefenen;

8. is ingenomen met het besluit van de Kazachse autoriteiten om de boetes te annuleren en 
de ngo’s hun activiteiten te laten voortzetten, zoals aangekondigd op 3 februari 2021; 
dringt erop aan het verbod van drie jaar op activisme ten aanzien van Max Bokayev op 
te heffen en hem zijn belangrijke werk te laten voorzetten; dringt er bij de Kazachse 
autoriteiten op aan geen misbruik meer te maken van regelingen voor financiële 
verslaglegging om druk uit te oefenen op mensenrechtenorganisaties, de ongegronde 
aanklachten vanwege bestuursrechtelijke vergrijpen te laten vallen ten aanzien van de 
organisaties die de regels inzake verslaglegging zouden hebben geschonden, de 
wetgeving en praktijken inzake kennisgeving van buitenlandse inkomsten in 
overeenstemming te brengen met de internationale normen, onder meer door de 
artikelen 460-1 en 460-2 van het wetboek inzake bestuursrechtelijke vergrijpen in te 
trekken, en in plaats daarvan het belangrijke werk van maatschappelijke organisaties te 
beschermen en te vergemakkelijken;

9. herhaalt dat het er sterk van overtuigd is dat de vervolging van onafhankelijke ngo’s 
door middel van ongerechtvaardigde fiscale controles en de intimidatie van 
mensenrechtenactivisten en -organisaties, zoals Bostandyq Kz, Femina Virtute, Veritas, 
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405 en Elimay, en van vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld door 
middel van administratieve detentie, boetes en strafrechtelijke vervolging niet alleen de 
reeds door de autoriteiten geleverde hervormingsinspanningen belemmeren, maar ook 
schadelijk zijn voor de internationale reputatie van Kazachstan;

10. betreurt de zorgwekkende toestand van de mediavrijheid in het land en roept de regering 
van Kazachstan op onafhankelijke journalisten een vrije en veilige omgeving te bieden;

11. dringt er bij de regering van Kazachstan op aan onafhankelijke vakbonden toe te staan 
zich te laten registreren en te functioneren overeenkomstig de door Kazachstan 
geratificeerde internationale arbeidsnormen, zonder enige inmenging of intimidatie; 
betreurt ten zeerste dat de gespecialiseerde disctrictoverschrijdende economische 
rechtbank van Shymkent de activiteiten van de ITUFEW op 5 februari 2021 voor zes 
maanden heeft opgeschort omdat die zich niet overeenkomstig de vakbondswet zou 
hebben laten registreren; spoort de regering van Kazachstan aan om de vakbondswet, 
zoals gewijzigd in mei 2020, op zinvolle wijze ten uitvoer te leggen;

12. neemt met bezorgdheid kennis van het nieuwe wetsontwerp inzake 
liefdadigheidsinstellingen, dat aanvullende reguleringsmaatregelen oplegt aan 
maatschappelijke organisaties en rechtstreeks indruist tegen de logica en de best 
practices van liefdadigheidswerk, en van het recente initiatief om een vereniging van 
donororganisaties onder auspiciën van de regering op te richten, die dreigt te worden 
misbruikt om controle uit te oefenen op donororganisaties, waardoor hun 
onafhankelijkheid en hun zeggenschap over hun activiteiten nog verder zouden worden 
beknot;

13. vraagt de autoriteiten alle vormen van geweld tegen vrouwen te bestrijden, onder meer 
door te zorgen voor doeltreffende en toegankelijke meldingskanalen en 
beschermingsmaatregelen die rekening houden met de behoeften van de slachtoffers en 
vertrouwelijkheid; dringt erop aan een einde te maken aan straffeloosheid en passende 
strafrechtelijke sancties te nemen tegen de daders, ook in gevallen van huiselijk geweld; 
vraagt de Kazachse autoriteiten huiselijk geweld als een op zichzelf staand delict 
strafbaar te stellen en ervoor te zorgen dat er strafrechtelijke sancties worden genomen 
tegen de daders; vraagt de Kazachse autoriteiten opvanghuizen en diensten voor 
overlevenden van huiselijk geweld als “essentiële diensten” te beschouwen en de 
toegang ertoe voor alle vrouwen en meisjes te vergemakkelijken, ook tijdens de 
coronacrisis;

14. dringt erop aan dat de rechten van de LGBTI-gemeenschap volledig worden 
geëerbiedigd; vraagt de regering van Kazachstan het beginsel van non-discriminatie van 
de LGBTI-gemeenschap te garanderen, onder meer door discriminatie op grond van 
genderidentiteit of seksuele geaardheid bij wet te verbieden; vraagt dat gerechtelijke en 
politieambtenaren alsook dienstverleners een degelijke opleiding krijgen opdat LGBTI-
personen passende zorg en bescherming krijgen;

15. dringt er bij de regering van Kazachstan op aan de veiligheid te waarborgen van 
etnische Kazakken en andere minderheidsgroepen die de concentratiekampen in China 
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zijn ontvlucht, onder meer door Murager Alimuly en Kaisha Akankyzy de status van 
permanent vluchteling toe te kennen, en voldoende aandacht te besteden aan de 
voortdurende etnische spanningen in de zuidelijke regio’s van Kazachstan;

16. adviseert de Kazachse autoriteiten geen misbruik te maken van mechanismen voor 
justitiële samenwerking, zoals de rode kennisgevingen van Interpol en verzoeken om 
wederzijdse rechtshulp, om tegenstanders van het regime in het buitenland te vervolgen 
en toegang te krijgen tot vertrouwelijke informatie;

17. is verheugd dat Kazachstan de doodstraf voor alle misdrijven heeft afgeschaft door op 
2 januari 2021 het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten te ratificeren, waarmee het de 88e partij bij dit 
verdrag is geworden; dringt er bij de regering van Kazachstan op aan haar belofte van 
nultolerantie ten aanzien van foltering na te komen en ervoor te zorgen dat alle 
beschuldigingen van foltering volledig worden onderzocht en dat de verantwoordelijken 
voor de rechter worden gebracht;

18. dringt er bij de regering van Kazachstan op aan een einde te maken aan foltering en 
mishandeling in gevangenissen, de rechten van gevangenen te eerbiedigen en te zorgen 
voor behoorlijke levensomstandigheden, hygiëne en een veilige omgeving wat de 
aanpak van de gevaren van COVID-19 betreft;

19. vraagt Kazachstan passende waarborgen voor persoonsgegevens in te voeren, de 
wetgeving inzake gegevensbescherming aan te scherpen, het gebruik van invasieve 
digitale surveillancetechnologie te beperken en een regelgevingskader in te voeren dat 
arbitraire en onwettige digitale surveillance, met inbegrip van gezichtsherkenning, 
duidelijk verbiedt, conform de mensenrechten;

20. vraagt de EU en haar lidstaten om, ook tijdens topontmoetingen en andere 
bijeenkomsten op hoog niveau, in multilaterale fora en via plaatselijke 
vertegenwoordigingen, het maatschappelijk middenveld krachtig te ondersteunen, 
aanvullende maatregelen te nemen om het Kazachse maatschappelijk middenveld via de 
Commissie te ondersteunen, onder andere door ruimere financiële subsidieregelingen 
voor maatschappelijke organisaties die opkomen voor de mensenrechten, de 
democratische waarden, de rechtsstaat en de fundamentele vrijheden in Kazachstan, in 
het bijzonder mensenrechtenverdedigers, en de intermenselijke contacten met de 
burgers van Kazachstan te versterken; benadrukt dat financiële bijstand aan Kazachstan 
gericht moet zijn op ondersteuning van het maatschappelijk middenveld en slachtoffers 
van politieke vervolging, en niet op ondersteuning van het autoritaire regime;

21. moedigt de EU-delegatie in Kazachstan aan om meer contacten te leggen met 
plaatselijke leden van het maatschappelijk middenveld door regelmatig bijeenkomsten 
te organiseren, en hun aanbevelingen aan de orde te stellen tijdens officiële 
bijeenkomsten met Kazachse regeringsfunctionarissen;

22. dringt er bij de EU-delegatie in Kazachstan op aan de aanhoudende schendingen van de 
mensenrechten te monitoren en publiekelijk een standpunt in te nemen ten aanzien van 
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de schendingen, bijstand te verlenen aan slachtoffers van politieke vervolging en 
gedetineerde activisten door de processen van critici van de regering en 
mensenrechtenverdedigers bij te wonen en gevangenisbezoeken aan te vragen, en snel 
en resoluut te reageren op elke handeling die indruist tegen de beginselen van de 
rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten;

23. herinnert aan de onlangs goedgekeurde wereldwijde EU-sanctieregeling voor de 
mensenrechten, die de EU in staat stelt op te treden tegen plegers van ernstige 
schendingen van de mensenrechten in de hele wereld, en die het in het geval van 
Kazachstan mogelijk maakt sancties op te leggen aan personen, entiteiten en instanties 
die betrokken zijn bij of in verband worden gebracht met wijdverbreide en 
systematische schendingen van de mensenrechten; verzoekt de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (VV/HV) en de lidstaten te overwegen gerichte sancties op te leggen 
aan personen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen;

24. eist inzake de betrekkingen van de EU met Centraal-Azië dat de mensenrechten 
bovenaan de agenda staan; onderstreept dat nauwere politieke en economische 
betrekkingen met de EU, zoals beoogd in de versterkte PSO, gebaseerd moeten zijn op 
gedeelde waarden en gepaard moeten gaan met een actieve en concrete inzet van 
Kazachstan voor democratische hervormingen, overeenkomstig zijn internationale 
verplichtingen en verbintenissen;

25. verzoekt de Commissie en de VV/HV de versterkte PSO grondig te evalueren in het 
licht van de recente ontwikkelingen en de resultaten van de evaluatie van het 
handelsbeleid;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor 
Centraal-Azië, de regeringen en parlementen van de lidstaten, en de president, de 
regering en het parlement van Kazachstan.


